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a városi gyereknapon és XXIX. Orbán-napi hegyünnepen
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MÁJUS

A rendező Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend 
és a Velencei-tó Körzeti Hegyközség szeretettel várja Önt és Családját 

a városi gyereknapon és 29. Orbán-napi hegyünnepen
2012. május 26-án  (szombaton)

Velencén, a Bence-hegyen, a Szent Orbán téren és a Panoráma úton.

GYEREKNAPI PROGRAMOK
10.00-15.00 óráig (nevezni 13.00 óráig lehet): Családi „Mesehegy” túra a Bence-hegyen.

Indulás (folyamatosan) a rendezvénysátortól. Várnak a mesék hősei, hozd el a családodat
is! Menjetek együtt a mesék birodalmába!

10.00-18.00 óráig: Kézműves foglalkozások gyöngyfűzés, lufi hajtogatás, ékszerkészítés, arcfestés, 
állatsimogató és sok más érdekesség. 
Levendula játszóház, fakörhinta, sokféle játék.

10.00-től Meseliget Óvoda műsora 
10.40-tól Ricsi bohóc műsora
11.20-tól Musikell együttes műsora
12.00-tól Mesekocsi színház: Az állatok nyelvén tudó juhász

ORBÁN-NAPI PROGRAMOK
Egész napos kézműves, népművészeti 

és iparművészeti kirakodóvásár, vásári ételek, 
italok. A nyitott pincékben borkóstoló,

kedvezményes borárusítás!
15.00-tól Dance the life. Tánc és ének
15.45-től Térzene az Ujflucher Buam fúvós együttessel

16.45-től Borrendi felvonulás fúvós zenekarral, gólyalábasokkal, 
mazsorettekkel.
17.00 órától Borrendi ceremónia. Borrendek bemutatása, 
Oláhné Surányi Ágnes polgármesternek és a borrend nagymesteré-
nek köszöntője. Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Borverseny eredményhirdetése, itélethirdetés.
18:00-tól Sramlizene az Ujflucher Buam együttessel
19:15-től Szente-Veres Adrienn humorista, a Dumaszínház művésze,
stand-up comedy előadó. 
20:00-tól Sierra együttes koncertje

A rendezvényre INGYENES buszjárat közlekedik. Indulás 9.15 és 15.00-kor Velencefürdőről,
visszaindulás a Bence-hegyről: 13.30 és 22.00-kor az alábbi megállóhelyeket érintve:  

Ó-falu
9. megálló: Vasútállomás buszmegálló

10. megálló: Könyvtár buszmegálló
11. megálló: Polgármesteri Hivatal buszmegálló
12. megálló: Fő utcai orvosi rendelő buszmegálló
13. megálló: Fő utcai cukrászda előtti buszmegálló
14. megálló: Ország út - Édosz Üdülő buszmegálló
15. megálló: Ország út - temető utáni buszmegálló
16. megálló: Csongor utca végállomás

Velencefürdő
1. megálló: Cápa Parkoló 
2. megálló: IV. utca  - Petőfi u. sarka
3. megálló: IV. utca - Vörösmarty u. 
Újtelep 
4. megálló: Gesztenye sor - Iskola u.  
5. megálló: V. utca - Posta előtt 
6. megálló: V. utca - Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 
7. megálló: Vízmű
8. megálló: Szabolcsi út - körforgalom, buszmegálló   

Kb. 22.00-tól 01.00-ig DJ Smash szezonnyitó velencei Retro partyja
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Tájékoztató, illetve beszámoló hangzott el a 2011. évi belsőel-
lenőrzési tevékenységről. A jelentést a Képviselő-testület elfo-
gadta.

A 2012. évi költségvetés része a középtávú terv, melynek tartal-
mi változása következik a rendelet módosításból. Ezen átvezetés-
nek megfelelően, a tervmódosítást a Képviselő-testület elfogadta. 

Elfogadta és támogatta a 2011. évi IV. negyedévi előirányzat
módosítását tekintettel arra, hogy az automatizmusok és a ténya-
datoknak megfelelően, ez a zárszámadási rendelet technikai elő-
feltétele. 

Végezetül, figyelembe véve a Lakossági fórumon is elhangzott
beszámolót, a Képviselő-testület elfogadta a 2011. költségvetési
zárszámadásról készült rendelet-tervezetet. 

Előterjesztés készült a nyári szezonra való felkészülés áttekin-
tése tárgyában. Ez az a terület, ahol igazából a rendes szervező-
munkát meghaladóan a napi, életszerű észrevételek is felszínre
kerülnek. Ezen jelzésekre is tekintettel, a Képviselő-testület elfo-
gadta az előterjesztést.

A Meseliget Óvoda 2012. évi költségvetésének készítésekor
tisztázatlan jogi környezet miatt, a közalkalmazotti minimálbér
biztosításának hatályosulása kérdésében a döntés függőben ma-
radt, ezért a már konszolidálódott helyzetnek megfelelően, a mi-
nimálbér kiegészítéshez szükséges költségvetési előirányzatról
döntött a Képviselő-testület. 

A Szakorvosi Rendelőintézet tagi hitelével kapcsolatos feladat
áttekintés és megoldási javaslat kérdése szerepelt napirenden. A
Képviselő-testület elfogadta a megállapodásra vonatkozó előter-
jesztési javaslatot, amely szerint a Szakrendelő tagi hitel törlesztés,
illetve a tényleges hitel felhasználási cél vagyonérték növelő ele-
mének beszámításával, mintegy 33 millió Ft-ra csökkent, továbbá
az intézmény 2012. évre is vállalta, hogy a költségvetésében sze-
repelteti a hitel további törlesztését. A vagyonérték növelő fel-
használás tárgyában a Képviselő-testület döntött arról, hogy 13.930
eFt törzstőke emeléssel kerüljön átvezetésre ez a növekmény.

Ugyancsak a Szakrendelő tekintetében tárgyalta az Intéz-
ményvezető főorvos előterjesztését a működési engedély kérelem
módosítása tárgyában, és döntött annak támogatásáról. 

Ezt követően, a társadalmi szervek pénzügyi támogatási kérel-
mét értékelő pályázati anyagot és előterjesztést tárgyalta a Képvi-
selő-testület. Döntött 12 szervezet támogatásáról.

Tárgyalta és jóváhagyta a közbeszerzési ajánlattételi felhívá-
sok anyagát a temetői vizesblokk építése, valamint az újtelepi Há-
ziorvosi Rendelő felújítása tárgyában.

Döntött a  Képviselő-testület a strandterületek tényleges funk-
ciójának megfelelő területhasználati bejegyzés szükségességéről
az ingatlan nyilvántartásban. 

Tárgyalta az állattartásról szóló rendelet-tervezetet. Lényegé-
ben az uniós szabályok, valamint a hazai jogalkotásról szóló sza-
bályok figyelembevételével jelentős mértékben leszűkült a helyi
szabályozási lehetőség. Ezt figyelembe véve készült az előter-
jesztés és ennek támogatásáról születetett döntés. 

Az Önkormányzat már több éve elkészíttette pályázati úton és
kiválasztotta a települési logót, ugyanakkor nem emelte be a helyi
szabályozás rendszerébe. Ennek pótlása történt meg azzal, hogy az
önkormányzati címerhasználatról szóló rendelet kiegészítésre ke-
rült a már korábban elfogadott és használt „Velence logójával”. 

A Képviselő-testület a Hivatal előterjesztése alapján döntött az
adóigazgatási többletfeladat ellátáshoz szükséges arányos költ-
ségvetési többlet bérkeret biztosításáról. 

Elkészült a Tópart utcai Háziorvosi Rendelő akadálymentesí-
tésének nyers terve, amely két variációt tartalmazott. A Képviselő-
testület az épülettulajdonos Pro-Rekreatione Alapítvány előzetes
nyilatkozata és egyéb műszaki – szakmai indokoltság alapján, az

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő, kihelyezett  ülését 
2012. június 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel 

tartja a Liget Iskolában (Kis u. 1.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű  Általános Iskola 2011/2012-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató

3./  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. június 4-én (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április
16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel Lakossági fórummal kezdte
a munkáját. 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky József, Serhók
György, Dr. Sirák András, Dr. Sirák Andrásné, Szávai Jánosné, Uj
Roland Gyula képviselők. 

A fórum az éves munkatervnek megfelelően, a 2011. évi pénz-
ügyi gazdálkodásról beszámoló, és a település vagyoni helyzeté-
vel kapcsolatos tájékoztató témában került megtartásra.

A fórum befejezését követően, a Képviselő-testület megkezdte
a rendes munkáját. Először a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról adott tájékoztatást a Polgármester, majd  indítványozta
a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását. A módosítás a költ-
ségvetési főösszegeket nem érinti, technikai jellegű, a sorok kö-
zötti átírást tartalmazott a működési bevétel, illetve a 2011. évi
pénzmaradvány szerepeltetési helyét illetően. Képviselő-testület
a módosítást elfogadta. 
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„A” változatot fogadta el, melyben az akadálymentesítés műszaki
megoldása a Viola utcai homlokzatról kerül megvalósításra, az
ehhez kapcsolódó szükséges belső átalakításokkal együtt. A Kép-
viselő-testületnek szándéka, hogy a Háziorvosi Rendelő műsza-
kilag korszerű, és az érvényes ágazati szabványoknak is megfelelő
belső kialakítást nyerjen, megfelelően biztosítva az akadálymen-
tesített megközelíthetőségen túl, az orvos – beteg kapcsolat korrekt
biztosítását is megteremtő plusz helyiség kialakításával. 

Döntött a Képviselő-testület a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás „Társulási Megállapodás”-ának módosításá-
ról, amely érdemben az időközben megszületett jogszabályválto-
zások feltételeit követi le.

Tárgyalta a hajdútanyai ivóvízellátás kérdését, és szorgalmazta
a vezetékes ivóvízellátáshoz szükséges tervdokumentáció elké-
szítését.

Támogatta a Tóbíró-strand ivóvízellátásnak műszaki átépítését,
amely gazdaságosabb üzemeltetési költséget eredményez. 

Meghosszabbította az Evezős út melletti területek gondozására
vonatkozó megbízást, további két évvel.

Elfogadta a közigazgatási szakértő díjajánlatát, és intézkedett a
megbízás kibocsátásáról. A szakértő a Zöldliget Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói jogának átadásá-
hoz szükséges előfeltétel. 

Tárgyalta a „Velencei-tó Kapuja”-projekt folytatásához szük-
séges forrás biztosítására kijelölt 585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingat-
lanokra beérkezett ingatlanforgalmi szakértői véleményeket. A
Képviselő-testület az irányárminimumot a legmagasabb szakértői
árbecslés alapján állapította meg. 

Válaszlevelet fogadott el az Ifi-strandi pavilontulajdonosok
megkeresésére. 

Döntött a 2012. évi igazgatási szünet rendelet-tervezetéről. 
Döntött a Majer Mirror BT által korábban bérelt, időközben az

Önkormányzat által megvásárolt felépítményen elvégzett felújí-
tási munkák többletértékének megtérítéséről. 

Döntött arról, hogy nem kíván élni a felajánlott vételi lehető-
séggel, egy lakóingatlan 1/2 részét illetően.

Döntött továbbá az EFOTT rendezvénnyel kapcsolatosan
„Együttműködés megállapodás”, „Támogatási szerződés” és „Te-
rületbérleti szerződés” elfogadásáról. Megállapította, hogy az
EFOTT-rendezvény az előzetes tervek szerint, jelentős idegenfor-
galmi érdeklődést fog kiváltani, amely hasznos a településen élő
szolgáltatók számára, illetve  tovább segíti Velence megismerését,
és a látogatói körének növekedését. Ez természetesen közvetett
módon az önkormányzati bevételeket is javítja. A „Támogatási
szerződés” ezen bevétel növekedések arányos tényadataihoz iga-
zítottak. 

A Képviselő-testület elfogadta a Pomsár Tervező Kft. ajánlatát
a Wellness Központ építészterveinek további kidolgozására, mely-
nek célja, hogy megfelelő műszaki feltételt biztosítson a többlet-
víz igény elvi vízjogi engedélyezésének lefolytatásához. 

Az Északi-strand állapota a feltöltött területek folyamatos kon-
szolidációja miatt, szinte évente felújítást igényelnek. A bérbeadó
Önkormányzat rendeltetésszerű használat biztosításához meg-
vizsgálta a Bérlő által benyújtott felmérést, és a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva, annak fontos
részelemeire költségkeretet biztosított nettó 5 millió Ft értékben.
Az ajánlatkérés a munkavégzés és a teljesítésigazolás hivatali
kontrollja mellett támogatja az előirányzat felhasználását.  

Döntött a Millenniumi parkban lévő épület bontásának szük-
ségességéről. 

Döntött a könyvvizsgálói titoktartás alóli mentesítéséről, illetve
átmeneti időszakra a projektmenedzseri feladatok ellátáshoz szük-
séges ajánlat bekéréséről a „Velencei-tó Kapuja”-projekthez.

***
Zárt ülésen döntött az önkormányzati építési kölcsönök bírá-

latáról, szociális bérlakási kérelem elutasításáról. 

Tájékoztató a 2011. évi 
katasztrófavédelmi tevékenységről

2011. évben városunkban olyan jellegű esemény, amely pol-
gári védelmi szervezetek alkalmazását tette volna szükségessé,
nem következett be. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság in-
tézkedéseiben meghatározottaknak megfelelően, határidőre
elkészültek a jelentések, a kapcsolódó adat és tervpontosítások.
A helyi polgári védelmi szervezetek vonatkozásában a Hivatal
folyamatosan végzi a fluktuáció következtében kiesett beosz-
tottak feltöltését. A város lakosságának riasztására 2 db vil-
lamos üzemű motoros sziréna áll rendelkezésre. A szirénák
működőképességének ellenőrzése és karbantartása (morgató
próbája) 2011. november 21-én – az országos szintű polgári
védelmi gyakorlat alkalmával – megtörtént. A téli időjárásra
való felkészülés határidőre megtörtént, melegedőhelyek ki-
jelölésre kerültek. A veszélyhelyzetek elhárítása érdekében az
Önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a Rendőrkapi-
tánysággal, az oktatási intézményekkel, a Humán Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a civil szervezetekkel
is. Az éves tevékenységről szóló beszámolót a Képviselő-
testület  75/2012.(III.19.) határozatával elfogadta.

2012-ben a legfontosabb feladatot a jogszabályváltozásokból
eredő módosítások határidőre történő elvégzése jelenti. Már
megtörtént a város Katasztrófavédelmi osztályba sorolása, mely
alapján a települést II. katasztrófavédelmi osztályba javasolt
besorolni. A besorolásnál figyelembe lett véve a Székesfe-
hérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség komplex elemzése, il-
letve az a tény, hogy Velence települést leginkább a rendkívüli
időjárási viszonyok, a jelentős forgalom, valamint a veszélyes
áruk közúti és vasúti szállítása veszélyezteti. Ugyancsak
jelentősen növeli a kockázati tényezőket a város üdülőövezeti
jellege. A veszélyelhárítási tervek átdolgozása folyamatban van.
Ugyancsak folyamatban van a nyári szezonra történő felké-
szülés, kánikulariadó elrendelése esetén szükséges intézkedé-
sek megtétele.  Heinczné Horváth Edina

igazgatási osztályvezető

Ugyancsak döntött a Velence Gyógyszertár Kft. jogszabály sze-
rint szükséges Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos kép-
viselő-testületi szempontokról, valamint a „Velencei-tó Kapu-
ja”-projekt folytatásához szükséges szerződésmódosítás kiegészí-
téséről. Ennek lényege, elsősorban a Támogató Szerv elhúzódó
döntéséből fakadó határidő módosítás.  

Döntött a Termálfürdő bérleti díj csökkentési kérelmének el-
utasításáról, illetve a vízdíjnak az ajánlott szerkezetben történő
módosításának elfogadhatatlanságáról. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS 
Velence Város Önkormányzata kivitelezőt keres a Millen-
niumi parkban (hrsz.:1377/1), közvetlenül az új körfor-
galom mellett lévő épület elbontására. A bontási munka
magában foglalná az épület szerkezeteinek komplett el-
bontását és elszállítását, valamint az azt követő terepren-
dezést is.  Az ajánlatban fel kell tüntetni a vállalási díjat,
melyből leszámításra kerül  a bontott anyag értéke. 
Ajánlati határidő: 2012. június 1.
Kivitelezési határidő: 2012. július 1.

Bővebb tájékoztatást Csiszár Balázstól kaphat 
az Önkormányzat műszaki osztályán, 
vagy telefonon a 06/22-589-406-os telefonszámon. 
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Előzmények

Mint ismeretes, 75%-os európai uniós finanszírozásból és
25%-os saját erőből indult meg a Támogatási Szerződésnek
megfelelően a Velencei-tó Kapuja projekt kivitelezése 2010.
nyarán. 

Egy kormányrendelet alapján a Támogatási Szerződésnek
megfelelően kötelező volt előleget biztosítani a nyertes pá-
lyázónak, melynek elszámolási módját is tartalmazta a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és Velence Város Önkor-
mányzata között megkötött Támogatási Szerződés. 

A projekt 10 elemből áll, mely mindegyikére érvényes ha-
tósági engedélyek voltak és vannak az Önkormányzat birto-
kában. A beruházás 27,5%-os készültségi szintjénél a kivi-
telező ellen 2011. szeptemberében felszámolási eljárás
indult, annak következtében a kifizetett előlegből csak a ké-
szültségi foknak megfelelő 27,5%-os arány került a Magyar
Államkincstár, mint kifizető által visszatartásra, a fennma-
radó résszel (382 millió forint) a kivitelező nem számolt el. 

A Fedezetkezelői szerződés alapján a kivitelező felé min-
den kifizetést a Magyar Államkincstár teljesít. E helyzet is-
meretében Önkormányzatunk 2011. októberében büntető
feljelentést tett, átvette a terület őrzését és megkezdte a pro-
jekt folytatása érdekében az egyeztetéseket a Közreműködő
Szervezettel (VÁTI) és a Támogatóval (NFÜ). 

Rajtunk kívül a helyi országgyűlési képviselő november-
ben hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen fel-
jelentést tett. Önkormányzatunk számára megnyugtató, hogy
a két feljelentést a rendőrség együttesen vizsgálja ügyészi
felügyelet mellett, hiszen minden olyan ügyet Magyaror-
szágon, amely fokozott közérdeklődésre tart számot, ilyen
módon kezelnek. Számunka ez még nagyobb garancia arra,
hogy az Önkormányzatunkat ért kár megtérülhessen. 

A projekt folytatásának előfeltétele
Az Önkormányzat vezetése már a kivitelezői szerződés

felmondása előtt egyeztetést kezdeményezett a támogatóval
a várható kockázatok kezeléséről, illetve írásban is folya-
matosan tájékoztatta az aktuális fejleményekről, intézkedé-
sekről. A kockázatelemzések szerint a többféle megoldás
közül (bontás, áttervezés, folytatás) a pénzügyileg legked-
vezőbbnek és leggyorsabban megoldhatónak a projekt foly-
tatását tartottuk. Az egyeztetések közül ki kell emelni a
november 11-i megbeszélést, amelyen a Közreműködő Szer-
vezet mellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai
is résztvettek. A tárgyalásokon a támogató is következete sen
a projekt folytatása mellett foglalt állást az alábbi peremfel-
tételekkel:

• a projekt tartalmának, a tervezett funkcióknak, indiká-
toroknak az eredeti pályázat szerint kell alakulni, attól

eltérni (pl. projektelemet elhagyni vagy alapvetően meg-
változtatni) nem lehet;

• a kivitelezés folytatására újabb (hirdetménnyel induló,
nyílt, európai uniós) közbeszerzési eljárást kell lefoly-
tatni;

• a még hátralévő munkák alapján – figyelemmel a köz-
beszerzési eljárás időigényére is – a projekt befejezési
határideje egy évvel meghosszabbodik;

• a támogatás összegének növelésére – áremelkedések
vagy más árnövelő tényezők érvényesítésére – nincs
mód, kivéve az esetleges jogszabályváltozások miatt
szükségszerű többletköltségeket (pl. áfanövekedés);

• ugyanakkor a támogatás még fel nem használt része to-
vábbra is rendelkezésre áll, az az általános eljárásrend-
nek megfelelően az Önkormányzat által lehívható.

Az eddig megtett intézkedések
Az egyeztetések alapján az Önkormányzat megtette a

szükséges intézkedéseket a projekt folytatása és eredményes
befejezése érdekében: 

• 2011. decemberében a támogatónál az eljárásrendi sza-
bályok szerint kezdeményezte a projekt határidejének
meghosszabbítását, a Támogatási Szerződés erre vonat-
kozó módosítását. A megadott határidőn belül teljesítette
a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívását is.

• Ugyancsak decemberben közbeszerzési eljárást folyta-
tott le, amelynek eredményeként megbízást adott a még
hátralévő munkák pontos felmérésére, illetve a szüksé-
ges kiegészítésekkel a kiviteli tervek véglegesítésére. A
terveket – ami egyben az újabb kivitelezői közbeszer-
zés műszaki dokumentációját képezi – a tervező ez év
januárban elkészítette és leszállította.

• A terveket a jogszabályi kötelezettségből adódó tervel-
lenőri kontrollon túl az Önkormányzat egy kivitelezés-
ben tapasztalt műszaki szakértővel is véleményeztette,
különös tekintettel a kivitelezés várható költségvetésére.
A tervek véglegesítése e vélemények figyelembe véte-
lével történt.

• A terveket és a szakértői értékelést az egyeztetéseken
született megállapodás értelmében az önkormányzat ha-
ladéktalanul átadta a Közreműködő Szervezetnek elő-
zetes áttekintésre, véleményezésre. 

• Fentiekkel párhuzamosan megkezdődött a kivitelezés
folytatására vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése.
A szükséges dokumentáció (köztük a kivitelezői szer-
ződés tervezete) az új közbeszerzési törvény előírásai-
nak megfelelően, március közepére elkészült.

• A támogatási szabályok értelmében a közbeszerzési
eljárás – hasonlóan a projekt valamennyi korábbi köz-
beszerzéséhez – csak a Közreműködő Szervezet és az

Tájékoztató 
a Velencei-tó Kapuja projekt

folytatásának feltételeiről, a projekt jelenlegi helyzetéről
Kedves Olvasók!
E lapszámunkat idén első ízben nemcsak az állandó lakóink, hanem az eddigi gyakorlatnak megfelelően
az üdülőingatlanok tulajdonosai is megkapják. Ezért a Velencei-tó Kapuja projekt jelenlegi helyzetének
bemutatásához nélkülözhetetlen az előzmények felelevenítése is. 
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NFÜ előzetes minőségbiztosítása után indítható. Ennek
érdekében az elkészült dokumentációt a Közreműködő
Szervezetnek jóváhagyásra megküldtük.

A projekt jelenlegi státusza, aktuális feladatok
A felsorolt előrehaladás ellenére sajnálatos módon a Tá-

mogatási Szerződés módosítása – és ebből adódóan a teljes
folyamat – jelentős késedelmet szenvedett. Ennek alapvető
oka, hogy az NFÜ és a VÁTI a szóbeli egyeztetések és ígére-
tek ellenére hivatalosan írásban nem erősítette meg a támo-
gató álláspontját, és még a mai napig sem írta alá a Támogatási
Szerződés módosítását. Ez idáig ez mintegy négy hónapos
csúszást jelent a korábban tervezett – és a november végi meg-
beszélésen az NFÜ-nek is bemutatott – ütemtervhez képest.

A további csúszás elkerülése és az ügymenet felgyorsí-
tása céljából a személyes és telefonos érdeklődésen és kap-
csolattartáson túl, írásban kerestük meg a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség elnökét, továbbá az Ügynökség felügyeletét
ellátó minisztert, illetve személyes megbeszélést kezdemé-
nyeztünk az NFÜ felelős elnökhelyettesével. Mindezek
eredményeként a támogatói döntések és intézkedések ta-
pasztalataink szerint jelentően felgyorsultak:

• Az NFÜ elnökének válaszlevelét március 20-án vettük
kézhez, amelyben egyrészt jóváhagyta projekt határide-
jének meghosszabbítását, másrészt egy önkormányzati
likviditási terv bemutatását kérte a szerződésmódosítás
további feltételeként. E tervet, amelynek fő számai ter-
mészetesen megegyeznek a korábban többször is be-
mutatott költségvetési adatokkal. 

• A Közreműködő Szervezet áttekintette és véleményezte
a nekik korábban megküldött műszaki dokumentációt. 

A még szükséges egyeztetések lezárultával optimális

esetben május végére prognosztizálható a közbeszerzési fel-
hívás megjelentetése, így eredményes eljárás esetén sem le-
hetséges augusztusnál korábbi munkakezdés.

Mindezekkel párhuzamosan március 12-én értesítést
kaptunk az NFÜ-től szabálytalansági eljárás elindításáról.
Az NFÜ elnökhelyettesével folytatott megbeszélés megerő-
sítette, hogy ez nem befolyásolja a projekt folytatásának le-
hetőségét. Az Önkormányzat ettől függetlenül szóban és
írásban is haladéktalanul kifejezte a vizsgálat miatti értet-
lenségét és meglepetését, hiszen azt semmilyen új körül-
mény nem indokolta, új, korábban még nem ismert
szempont nem vetődött fel. A szükséges dokumentumok be-
nyújtásával kértük az eljárás mielőbbi megszüntetését.

A kivitelezői közbeszerzés közeljövőben történő indítá-
sával együtt szükséges lesz a kapcsolódó szolgáltatások mi-
előbbi beszerzése is. E szolgáltatásokra korábban már
rendelkeztünk szerződéssel, amelyek azonban 2011. szep-
temberében egységesen lejártak. A projekt végrehajtásához
még szükséges – nagyrészt kötelezően előírt – szolgáltatások
várható díja minden esetben a közbeszerzési értékhatár alatt
marad, így a beszerzések nem igényelnek hosszadalmas köz-
beszerzési eljárást. 

A beszerzendő szolgáltatások:
• a Támogatási Szerződés módosításának előkészítése és
lebonyolítása, 

• műszaki ellenőri szolgáltatások, 
• marketing és PR feladatok, 
• projektmenedzsment szolgáltatások, 
• a projekt záró könyvvizsgálata.

Velence, 2012. április 16.
Oláhné Surányi Ágnes 

polgármester

2012. évi tervezett önkormányzati programok
2012. május 19. Velence közterületei Virágosítás
2012. május 26. Bence-hegy Orbán nap
2012. május 26. Bence-hegy Gyermek nap
2012. július 21. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték

Én és a kisöcsém zenés vígjáték

2012. július 28. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
A muzsika hangja musical

2012. augusztus 4. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
Mona Marie mosolya zenés vígjáték

2012. augusztus 11. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
Honfoglalás rockopera 

2012. augusztus 17., 18. Északi strand A velencei zene és tánc napja
VIII.  Nemzetközi Néptáncest

2012. augusztus 19. Északi strand Velence Város Születésnapi Vígassága
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap

Tűzijáték és SMASH disco

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
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi ön-
kormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszá-
madást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

1.698.371 ezer Ft bevétellel,
1.824.299 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a
kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – felada-
tonként részletezve a 2. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(3) A Zöldliget Általános Iskola bevételeit forrásonként és
a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – felada-
tonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(4) A Meseliget Óvoda bevételeit forrásonként és a kiadá-
sokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként
részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fo-
gadja el.
(5) A Humán Családsegítő Szolgálat bevételeit forrá-
sonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat
– feladatonként részletezve az 5. mellékletben foglaltak-
nak megfelelően fogadja el.
(6) A Városi Könyvtár bevételeit forrásonként és a kiadá-
sokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként
részletezve a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.
(7) Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeit és
kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 7.
mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét 8.
melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. mel-
léklet, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimu-
tatását a 10. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

3. § Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot
szerinti vagyonát a 11. mellékletében foglaltak szerint
el-fogadja.

4. § A 2011. évi előirányzat felhasználás ütemét a 12. mel-
léklet tartalmazza.

5. § A 2011. évi likviditási tervet a 13. melléklet tartal-
mazza 
6. §. Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és
külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet tar-
talmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.

8. § A környezetvédelmi alap 2011. évi felhasználását a
16. melléklet tartalmazza.

9. § A 2011. évi pályázati támogatás felhasználását a 17.
melléklet tartalmazza.

10. § A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat
éves bontása a 18. melléklet tartalmazza.

11. § A Stabilitási törvény 3 § szerinti kötelezettségeket a
19. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti 
– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet,
– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
10/2011.(IV.18) önkormányzati rendelet, 

– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
20/2011 (IX.30) önkormányzati rendelet,

– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
24/2011. (X.25.) önkormányzati rendelet,

– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
1/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet

– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
8/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet

– az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletet módosító
13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Oláhné Surányi Ágnes sk.       dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2012. április 27.
dr. Papp Gyula Gábor sk.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
2011. évi költségvetési zárszámadásról szóló 14/2012.(IV.27.) rendeletének 8. melléklete

2011 évi mérleg eFt
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IV.27.)

önkormányzati rendelete az állattartásról

1

2

3

1. övezet

2. övezet

3. övezet

Velence Balatoni út és Cserje utca által a
MÁV lakásokig bezárt terület. Tó utca,
Tópart utca, Fő utca páratlan oldal 1-23-
ig, páros oldal 2-28-ig, Kemping utca,
Strand utca, Klein köz, Nádas köz,
Tóbíró köz.

Nadapi út, Panoráma utca, Halastófolyás
utca, Kertalja utca és Hegyalja utca által
bezárt terület, valamint a Jókai utca,
Veréb utca, Meggyfa sor és Balatoni út
által bezárt terület.

Határ utca, Pacsirta utca, Vásártér utca,
Bekötő út, Flóra utca, Jókai utca, Bala-
toni út által bezárt terület, valamint a Tó-
part utca, Felszabadulás út, Ország út, Fő
utca, Enyedi utca által bezárt terület.

A B

1

2

3

4

5

A B               C                  D                E
Övezetek     Nagytestű   Kistestű           Egyéb             Prémes 
megnevez.  haszonállat  haszonállat kistestű állat

haszonállat 
1. övezet

2. övezet

3. övezet 
800 m2

alatt

3. övezet
800 m2

felett

0

0

0

Max. 2 db

0

0

0

0

0

0

Sertés: max. 
2 db
Kecske, juh:
max. 4 db

Megkezdett
800 m2-ként 
Sertés + 2 db
Kecske, juh:
+ 4 db

0

Baromfi:
max. 10 db
Házinyúl:
max. 4 db

Max. 30 db

Megkezdett
800 m2-ként
+ 30 db

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)Velence Város belterülete állattartás szempontjából
a 1. melléklet szerinti övezetekre oszlik.

(2) Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott területen
haszonállat tartása tilos.

(3) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott területen
a 2. mellékletben meghatározott számú egyéb kistestű
haszonállat tartható.

(4) Az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott területen
a 2. mellékletben meghatározott számú nagytestű
haszonállat, kistestű haszonállat, valamint egyéb kistestű
haszonállat tartható.

2. § Külterületi ingatlanon – szakhatósági engedélyek bir-
tokában - állattartás korlátozás nélkül folytatható.

3. § (1) Velence város belterületén lakásonként 2 db eb és
6 hónapos korig szaporulatai, 2 db macska és 6 hónapos
korig szaporulatai, valamint díszállat tartható.

(3) Több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan
közös tulajdonú udvarában eb és macska, a közvetlen
szomszédok egyetértésével tartható.
(4) Velence város külterületén a kedvtelésből tartott álla-

tok tartása nincs korlátozva.

4. § Állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat elhe-
lyezni a 3. melléklet szerinti védőtávolságok betartásával
lehet.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba
a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel. 

(2)Azok az állattartók, akik a rendelet 2-5 §-ban foglalt
állattartási szabályoknak nem felelnek meg, kötelesek
2012. december 31-ig a rendeletnek megfelelően az állat-
tartás feltételeit kialakítani.

Oláhné Surányi Ágnes sk.       dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet 2012. április 27-én  kihirdetésre került.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Állattartó övezetek

2. melléklet a 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Védőtávolságok
Állattartó épületek és trágyatároló esetében a következő
védőtávolságokat kell figyelembe venni:

- kistestű és egyéb kistestű haszonállat ólja lakó- és
középülettől legalább 10 m-re,
- nagytestű haszonállat ólja lakó- és középülettől legalább
15 m-re,
- trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől legalább
15 m-re kell legyen.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) be-
kezdésében, valamint 1.§ (6) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el: 

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyre, jogi sze-
mélyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező más szerve-
zetre.

2. Az önkormányzati jelképek köre

2.§ (1) Velence Város Önkormányzatának jelképei: a címer, a
zászló, a lobogó, valamint a települési logó.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelképek használata
során meg kell őrizni azok tekintélyét.
(3) Az önkormányzati jelképek politikai rendezvények alkal-
mával nem használhatóak fel.  

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMERE

3. A címer leírása

3.§ (1) Álló, csücskös talpú téglapajzs kékkel és arannyal osz-
tott jobb oldali mezejének közepén ezüst hegy két csúccsal, fe-
lette jobbra repülő ezüst madár, az alsó részben lebegő, jobbra
fordult ezüst hal, a bal oldali arany mezőben zöld ágon, zöld le-
véllel, lebegő zöld szőlőfürt. A pajzs felett „VELENCE” felirat.
(2) A címer grafikus képe a rendelet 1. mellékletében található. 

4. A címer használatának köre és szabályai
4.§ (1) Velence Város Önkormányzatán (a továbbiakban: Ön-
kormányzat) kívül a címer használatára jogosultak: a polgár-
mester, az alpolgármester, a képviselő-testület bizottsága, a
jegyző, az aljegyző, a Polgármesteri Hivatal és az önkor-
mányzati intézmény.
(2) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet
használni lehet:

a) az Önkormányzat, illetve szerveinek körpecsétjén, amely
pecsétnyomó, vagy gumibélyegző; pecsétnyomó esetében leg-
kisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm át-
mérőjű, megfelelő körirattal ellátva,

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,
c) a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, Pol-

gármesteri Hivatal részére készített levélpapírok fejlécén, il-
letve borítékján, névjegykártyán,

d) az Önkormányzat által alapított helyi kitüntetések, díjak
adományozásánál;

e) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, díszter-
mében (tanácskozótermében) és más protokolláris célt szol-
gáló helyiségeiben,

f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek
irodáiban,

g) az Önkormányzat és szervei, intézményei által megje-
lentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meg-
hívókon, emléktárgyakon,

h) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál
levő táblán,

i) olyan rendezvényeken, fesztiválokon, amelyeken a tele-
pülés, illetve az Önkormányzat részt vesz.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkor-
mányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti

kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, meg-
állapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső
működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelke-
zések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt személyeken, szerveken kívül
más személy számára az általa készített kiadványokon vagy jel-
legzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát,
kereskedelmi vagy reklám célú felhasználását, gyártását, for-
galmazását írásbeli kérelemre a polgármester engedélyezheti. 

(5) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a
címer használatáért, gyártásáért, illetve forgalmazásáért díjat
kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgár-
mester állapítja meg. A díj megállapítása történhet egy ösz-
szegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel ará-
nyában.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó
szervezeteknél 1.000–100.000 Ft-ig terjedhet. A jelkép fel-
használásából származó árbevétel után megállapítható díj mér-
téke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1.000 Ft. 

(7) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét),
b) a gyártás, forgalmazás, illetve a címerhasználat célját,
c) a gyártani, forgalmazni vagy használni kívánt mennyi-

séget (darabszámot),
d) a címer előállításának anyagát,
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, ter-

vét, fényképmásolatát, makettjét),
h) a gyártásért, forgalmazásért, felhasználásért felelős sze-

mély megnevezését.
(8) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell különösen:

a) az engedélyező és az engedélyes megnevezését és címét
(székhelyét),

b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességé-

nek időtartamát,
f) a gyártás, terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vo-

natkozó esetleges kikötéseket,
g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj

összegét.

(9) Méltatlan tárgyakon, az Önkormányzathoz, annak szerve-
ihez, illetve a településhez méltatlan és érdemtelen eseménye-
ken tilos a címert használni. 

(10) A 2.§ (2) bekezdésében, és a 4.§. (9) bekezdésében foglal-
tak megsértése esetén a már kiadott engedélyt vissza kell
vonni. 

(11) A címer gyártását, forgalmazását, illetve használatát nem
lehet engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni
akkor is, ha a gyártás, a forgalmazás, vagy a használat módja
vagy körülményei az Önkormányzatot, annak szerveit, a tele-
pülés lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sértik, vagy ve-
szélyeztetik. 
(12) A (10) és (11) bekezdésben foglaltak esetén az engedély
visszavonásáról a polgármester dönt.

5.§ (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése és ábrázo-
lása (esztétikai megjelenítése) csak olyan mértékű lehet, hogy
az ne sértse a hiteles ábrázolást.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(IV.27.) 
önkormányzati rendelete helyi önkormányzati jelképek alapításáról és használatáról
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(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének
eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó
tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, egyéb anyag) színé-
ben, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek
megtartásával történhet.

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT ZÁSZLAJA

5. A zászló, lobogó leírása, elhelyezése

6.§ (1) A zászló 1:2 arányú, fekvő téglalap, arany-kék-arany
(1/6, 4/6, 1/6), első harmadában helyezhető el a település cí-
mere a felirattal.
(2) A lobogó 2:1 arányú, álló téglalap, arany- kék-arany (1/6,
4/6, 1/6), első harmadában helyezhető el a címer a felirattal.
(3) Az Önkormányzat zászlaját a Velencei Kastély házasság-
kötő termében kell elhelyezni.

6. A zászló használata
7.§ (1) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország
zászlajával együtt;

b) a település életében jelentős események, ünnepségek és
rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt;

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés
helyszínén;

d) nemzeti, helyi, illetve megyei gyászesemény alkal-
mával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a várossal összefüggő vagy az Önkormányzat
részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló használható lobogó formájában is a zászlóra vo-
natkozó rendelkezések szerint.

IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT LOGÓJA

7. Az önkormányzati logó leírása

8.§ (1) Az Önkormányzat logója aranysárga színnel rajzolt nap
motívum, alatta hullámot mintázó aranysárga vonallal. Az
aranysárga hullámvonal alatti kék szélesebb hullámsávban a
„VELENCE” felirat szerepel. 
(2) A logó grafikus képe a rendelet 2. mellékletében található. 

8. Az önkormányzati logó használata
9.§ (1) Az Önkormányzat logóját, mint díszítő és utaló jelké-
pet használni lehet:

a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegy-
ző, a Polgármesteri Hivatal részére készített levélpapírok fej-
lécén, illetve borítékján, névjegykártyán,

b) az Önkormányzat által alapított helyi kitüntetések, díjak
adományozásánál,

c) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézmé-
nyeinek bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és
más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

d) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a tele-
pülés életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emlék-
tárgyakon,

e) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál
levő táblán,

f) olyan rendezvényeken, fesztiválokon, amelyeken a te-
lepülés, illetve az Önkormányzat részt vesz.
(2) Az Önkormányzat logójának kicsinyítése és ábrázolása
(esztétikai megjelenítése) csak olyan mértékű lehet, hogy az
ne sértse a hiteles ábrázolást.
(3) Az önkormányzati logó használatának engedélyezési eljá-
rására és használatának szabályaira a címer használatára vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
és az azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  
(2) Hatályát veszti Velence Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének helyi címer és zászló alapításáról és hasz-
nálatának rendjéről szóló 9/1994. (VIII.9.) önkormányzati
rendelete. 

Oláhné Surányi Ágnes sk.       dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet 2012. április 27-én  kihirdetésre került.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző

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

2. melléklet a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendelethez

1. melléklet a 16/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendelethez

ANYAKÖNYVI  HÍREK

HHáázzaassssáággoott   kkööttöött tt eekk::

2012. május 12-én

Dr. Zsengellér József Gyula – Kekk Edina Ildikó
Toldi Zsolt – Tarasó Katalin Margit

Bottka Norbert József – Massányi Eszter Margit
GGrraattuu lláá lluunnkk!!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné 
anyakönyvvezetők
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Egy felejthetetlen
délután

Tiboldi Máriával

Zsúfolásig megtelt a
Kastély Házasság-
kötő terme április
19-én délután. A jó-
hangulatú, kötetlen,
filmvetítésekkel tar-
kított beszélgetést
Máté G. Péter ve-
zette. A sok kedves
történet, a gyönyörű
zene és a művésznő
lebilincselő egyéni-
sége mindenkit el-
varázsolt.

Köszönjük, Marica! 

A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

MÁJUS 1. KUPA

Foci nélkül nincs Majális

Kispályás labdarúgó torna keretében mintegy 100-an
mozogtak a velencei labdarúgópályán kicsik, nagyok idő-
sek, fiatalok egyaránt. Két kijelölt pályán, színvonalas
mérkőzéseket láthatott a focit szerető szurkolótábor. Üde
színfolt volt egy kedves hölgy is, aki a férfiakat megszé-
gyenítő ügyességgel, technikás mozdulatokkal képzett
játékosként terelgette a labdát. Sportszerű körülmények
között, sérülésmentesen ért véget a torna, melyet a kupá-
val együtt a velencei fiatalok csapata nyert meg. 2. helye-
zést ért el a Frank City csapata és a 3. helyezettek a
pettendi fiatalok lettek.

Külön meg kell említeni a jövő tehetségeit, az ifjú lab-
darúgókat, Póder Dominikékat, akik különdíjasok lettek,
valamint a szülőket, akik bíztatták a kicsiket.

Köszönjük az önzetlen tárgyi segítségét Turcsányi Sán-
dornénak, a Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola igazgató
asszonyának, Molnár  Károlynak és Somogyi Zsoltnak a
játékvezetést, ifj. Serhók György testnevelő tanárnak a
sportrendezvény lebonyolítását.

Szervezők

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Velence Város Pol-
gármesteri Hivatalával (a továbbiakban: Hivatal) közszol-
gálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, mun-
kavállalóra és a polgármesterre.

2. § (1) A Hivatal 2012. évi munkarendjében a nyári igaz-
gatási szünet 2012. július 23. napjától 2012. augusztus 26.
napjáig tart.
(2) A Hivatal 2012. évi munkarendjében a téli igazgatási szü-
net 2012. december 24. napjától 2013. január 2. napjáig tart. 

3. § A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet teljes idő-
szaka alatt az alapszabadság terhére 15 munkanap szabadsá-
got kell kiadni a munkáltatónak.

4. § A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről a hely-
ben szokásos módon tájékoztatni kell.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba
és 2013. január 3. napján a hatályát veszti. 

Oláhné Surányi Ágnes sk.       dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet 2012. április 27-én  kihirdetésre került.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről
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Fotó: Kővári Éva és Somhegyi Béla

Köszönet
Máté G. Péter úrnak a

szervezésért, a Zöldliget
Általános Iskola és a

Meseliget Óvoda gyerme-
keinek az igen színvona-
las műsorért, az őket fel-
készítő pedagógusoknak,
a szülőknek, a civil szer-
vezeteknek, a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóinak,
a főzőverseny, valamint a
kispályás labdarúgó torna
résztvevőinek, az ajándé-
kokat felajánlóknak, vala-

mint Görgicze Zoltán
úrnak a sátrakért. 
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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 
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A meghirdetett „HELYI MINŐSÍTÉSI RENDSZER”-hez szeretnék csatlakozni a következő kategóriában:

MINŐSÍTETT SZÁLLÁSHELY
•  SZÁLLODA: (kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshely, amelyben a szálláshely szolgálta-
tás mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legaláb 11, az ágyak száma legalább 21.)
•  PANZIÓ: (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított
szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.)
•  KEMPING: (a külön területen szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült terület, és egyéb kiszolgáló
létesítményeket – pl. tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb. – biztosítanak,
és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.)
•  ÜDÜLŐHÁZ: (az a szálláshely típus, amelyen a vendégek részére a szállást különálló épületben, vagy önálló bejárattal ren-
delkező épületrészben – üdülőegységben – nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától)
•  KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELY: (az a szálláshely, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra
kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy.)
•  EGYÉB SZÁLLÁSHELY: (Nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak
lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.)
MINŐSÍTETT VENDÉGLÁTÓHELY

- melegkonyhás
- egyéb vendéglátóhely

MINŐSÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
- szépségápolás 
- biztonsági szolgáltatás
- pénzügyi szolgáltatás
- építőipari szolgáltatás
- idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatás

A megfelelő kategóriát kérjük aláhúzni!

TISZTELT PÁLYÁZÓ!
Amennyiben a minősítő rendszerben már a korábbi években is résztvevő szolgáltató június 15-ig nem jelenti be igé-
nyét a következő időszakra vonatkozóan, úgy elveszti jogosultságát a minősítő jel további használatára. 
A minősítő táblát tulajdonosának, Velence Város Önkormányzatának, külön felszólítás nélkül köteles visszaszolgáltatni.

Jelentkező neve:………………………………………………............…….....................……………(cég, Kft, Bt. stb.)

Üzemeltetésért felelős neve:…………………………………………............……….....................………......................

Címe: ……………………………………………………………............……......................……………............………

Telefonszáma: ……………….........……   E-mail címe: ..................................................................................................

ÜZEMELTETETT SZOLGÁLTATÁS: 

Elnevezése (fantázia neve):…...………......................…………………………............………........................…………

Pontos címe: ………………….......................................................................................................................……………

Telefonszáma: ……………….........……   E-mail címe: ..................................................................................................

A pályázathoz a HELYI MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT-ban meghatározott feltételeket átolvastam és elfogadom.
A pályázat leadási határideje: 2012. június 15.   Pályázat leadás helye: Velence Polgármesteri Hivatal – titkárság

Velence, 2012  .………..................…...…. hó  …...… nap

.................…...………………................
aláírás 

cégbélyegző helye 

PÁLYÁZAT A 2012. ÉVI MINŐSÍTÉSI RENDSZERHEZ



Budapest
Érd
Inárcs
Dunaújváros
Kisapostag
Perkáta
Szabadegyháza
Sárosd
Százhalombatta
Ercsi
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Salgótarján Baglyasalja
Járdánháza
Megyaszó
Berettyóújfalu
Szolnok Szandaszőllős
Kiskőrös
Miske
Fajsz
Sárbogárd Sárszentmiklós
Cece
Mezőszilas
Sárbogárd Pusztaegres
Gadács
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Bodajk
Csókakő
Csákvár
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Dég
Nádasdladány
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Kisláng
Veszprém
Ajka
Csetény
Balatonendréd
Összesen:
Mindöszesen:

57
1
3
1
1
2
2
1
1
3
1
3
2

101
41

189
28
14

511
390

46
149

2
1
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1

67
1
2
1
1
1
5

17
63

6
11
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1

1758
4974

VÁROS ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

348
638
380
56

1459
200
92
43

3216

VÁROS ESETSZÁM  

Összesen

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. április

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 előjegyzési
idők változása alapján szakorvosi óraszámok átcsoportosí-
tását végeztük, melynek hatósági engedélyezése megtörtént.
Kevésbé kihasznált szakrendeléseinkből, átcsoportosítással
megnöveltük kardiológiai, bőrgyógyászati és szemészeti
szakrendeléseink rendelési idejét, mellyel várhatóan az elő-
jegyzési idő csökkeni fog. A működési engedély birtokában
jelenleg OEP finanszírozási szerződésünk módosítása folya-
matban van.

Rendelőintézetünkben munkába állt dr. Németh Csilla bel-
gyógyász, endokrinológus szakorvos, aki a pajzsmirigy-be-
tegségek diagnosztikájával és terápiájával, valamint a
pajzsmirigy elváltozások ultrahang-diagnosztikájával is
foglalkozik. Szakrendelésére előjegyzés, beutaló birtokában
a Recepción kérhető.

Nőgyógyászati szakrendeléseinken is történt változás. Dr.
Orosz Gábor szakrendelése a doktor úr angliai tanulmányútja
miatt átmenetileg szünetel. Ezzel párhuzamosan dr. Kállay
Miklós, hétfőnként megkezdi szülészet-nőgyógyászati szak-
rendelését Rendelőintézetünkben.

Májustól speciális mammográfiás ultrahang-szakren-
delést indítottunk, elsősorban, de nem kizárólag 20-35 éves
hölgyek számára, akik az országos mammográfiás szűrési
rendszerben életkoruk alapján nem vesznek részt. A vizsgála-
tokat minden érvényes egészségbiztosítással rendelkező ma-
gyar állampolgár, társadalombiztosítási alapon, ellátási terü-
letünkről igénybe veheti. A vizsgálatokat dr. Székely Miklós
főorvos úr végzi, csütörtökönként 8:00 – 10:00 óra között, aki
ennek a szakterületnek több évtizedes gyakorlattal rendelkező,
tapasztalt szakembere. A vizsgálatok végzéséhez speciális
ultrahangos vizsgálófejre volt szükség, melynek beszerzése
megtörtént. 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 ke-
zelések bevezetésével helyben nyújtjuk betegeink számára a
szükséges terápiát, korszerű, barátságos körülmények között.
Az infúziós kezelések citosztatikus kúrában részesülő bete-
gek kiegészítő kezeléseként is pozitív hatásúak. A kezelésekre
Kondor Éva vezető asszisztensnőnél, vagy a Recepción lehet
jelentkezni.

A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a gasztro-
enterológiai szakrendelésen, a máj- epe-hasnyálmirigy prob-
lémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak
ellátást. 

A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik:
Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök minden nap
a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A szolgáltatást
az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi ja-
vaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masz-
százsként 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 ja-
vaslataikkal, 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 edukácio

Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológiai 

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

UROLÓGIA Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BELGYÓGYÁSZAT

SEBÉSZET



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

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

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. Varga László
15.00-19.00

Dr. Harsányi Edit
16.00-20.00

Dr. Kovács Attila
14.00-20.00

Dr. Király Anna
08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

MAGÁNRENDELÉS

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

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 szolgáltatás  feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai

betegségekben. Az infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség.
Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

NAPPALI ELLÁTÁS
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„Nyuszi hopp, nyuszi hopp,
már is egyet elkapott...”
Szép tavaszi napsütésben tartottuk meg az idén a már  hagyományos szülőket

is vendégül látó húsvétváró délutánunkat. A gyerekek már délelőtt nagy izga-
lomban kérdezgették, vajon milyen ajándékok lesznek, a meglepi kosárkákban,
amiket együtt díszítettünk ki frissen szedett fűvel és virágokkal.  Délután élve-
zettel hallgattuk és énekeltük végig Rosta Géza műsorát, aki most is hamar jó
kedvre derített kicsiket és nagyokat. Ezután a csoportokban külön-külön folyta-
tódott a játékos ajándékkészítés. Jó volt látni, hogy szülők és gyerekek együtt
hozták létre a közös csodát, ami megadta mindenki számára az alkotás örömét.
Mire minden elkészült hangulatfokozóként már csak a tojáskeresés maradt hátra.
A vidám arcokat látva, a rácsodálkozás öröme sem maradt el, mert gyermekeinkkel együtt örülni jó!

Köszönjük óvodánk alapítványának, hogy ismét támogatta a színvonalas zenés előadást, és igazi élményt adott minden
résztvevőnknek, aki megtisztelte közös munkálkodásunkat. Banka Mária óvodapedagógus

Csiga csoport

HHúússvvééttii
jjááttsszzóóhháázz  aazz  oovviibbaann

Április 3-án zenés műsorral egybekötött húsvéti barkács dél-
utánt tartott a Meseliget Óvoda, a szülők és gyermekek együt-
tes részvételével. A gyerekekkel már előző héten megkezdtük
a húsvéti készülődést. Locsolóversekkel, mesékkel hango-
lódtunk az ünnepre, melynek fénypontja volt a barkács dél-
után. A délelőtt folyamán minden csoport készített egy kis
fészket a nyuszinak, remélve, hogy meglátogat minket és meg-
lepetéssel kedveskedik nekünk. A délutáni pihenőt követően
mindenki nagyon izgatottan várta a szüleit, hogy megkez-
dődhessen a közös rendezvény Rosta Géza énekes-gitáros elő-
adóművész vidám,
játékos programja
után a gyerekek
és szüleik jó han-
gulatban láttak

neki a barkácsolásnak. Tojást díszítettek és a hozzáillő tulipános tartót színes
kartonból készítették el. A nap meglepetése az volt, hogy a délelőtt rakott fűfé-
szekben minden csoport ajándékot talált. A gyerekek nagyon örültek a Kinder to-
jásnak. Hazafelé a nap élményeit beszélték meg szüleikkel.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport

„Nyuszi 
ül a 
fűben...”

Fotók: Simon Gábor

Fotók: Serhókné Varjas Edit
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„Bokrétát kötöttem,
Jó anyám napjára...”

Az év legszebb ünnepe: az Édesanyák napja. Ő az a
személy, aki az élet és a család alapköve, aki feltétel nél-
kül szeret, s ehhez a szeretethez nincs semmi fogható. Az
Anya, aki mindent megtesz értünk, ha bánatunk van, meg-
hallgat, vigasztal, ha öröm ér, velünk együtt örül. Míg ki-
csik vagyunk, gondoskodik rólunk, és ha felnövünk, akkor
is számíthatunk rá. 

Erre a nevezetes napra óvodásaink is készültek.
Verssel, dallal, saját készítésű ajándékkal fejezték ki hálá-
jukat, köszönték meg, azt a sok jóságot, szeretetet, törő-
dést, amit elfeledni nem lehet. Az öröm, a könnyek mind
részesei voltak kis ünnepségünknek.

„Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal.
Ha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal...”

Pákolitz István: Anyámnak 

Kovács Károlyné óvodapedagógus
Csipet-csapat csoport

Fotók: Simon Gábor

Május az év egyik legszebb hónapja. Megújul a termé-
szet, rügyet bont minden fa, a kiskertekben illatoznak a
szebbnél-szebb virágok. A madarak visszaköltöztek, fész-
ket raknak, hogy felnevelhessék fiókáikat. 

Már hónapokkal ezelőtt a Szivárvány csoportban mi is
készülődtünk az év legszebb ünnepére: az Anyák Napjára.
Olyan ajándékot szerettünk volna adni, amit nem csak el-
készíteni kellett, de bizony hosszú ideig gondoskodni is
róla, éppen úgy, ahogy az édesanyák teszik gyermekeik-
kel. Mindenki kis cserépbe fokföldi ibolyát ültettünk, amit
féltőn ápolgattunk, gondozgattunk a nagy napig. A gon-

doskodásnak meg lett az eredménye: minden növénykénk
megeredt. A virágon kívül mindenki készített az édesany-
jának és a nagymamáknak ajándékot, amit fényképpel és
egyéni ízlésüknek megfelelően díszítettek.  Mindig szíve-
sen tevékenykednek a gyerekek a barkács asztalnál, de ha
ajándékról van szó, sokkal aprólékosabban, igazi odaa-
dással készülnek a remekművek.

A nagy napon nem csak a gyerekek, de az édesanyák
és nagymamák is megilletődve, ugyanakkor nagy izga-
lommal várták az ünnepet. Most is, mint mindig, a meg-
hittség és elérzékenyültség volt a jellemző. Néhányan

„Örömünnep ez a nap…”
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Majál i s
„Zeng-bong a forgatag Zakatol a pille forgatag
Cseng-bong a pohár is          Zöld ruhában a majális”

A nagyszabású velencei majálisos forgatagban a kicsi
ovisok is kivették a részüket, vidáman szerepeltek a szín-
padon. Táncoltak a Katica csoportosok, mint kis krokodi-
lok, a Csipet-csapat csoport nyuszi tánccal bűvölte a
közönséget, a Szivárvány csoportosok pedig jókedvről da-
loltak és jókedvűen pörögtek-forogtak. A Süni nagycso-
portosok pizsamában, „kócosan” keltették a májusi napot
és „ébresztették” egymást, a végén annyira felébredtek,
hogy fergeteges táncot adtak elő. Őket követték a western
táncukkal a Maci csoportosok, akik lazán, mint az igazi
cowboyok és párjaik mulattatták magukat és a közönsé-
get. A Csiga csoportos nagyok komolyan és méltóságtel-
jesen lépkedtek a színpadra és ír táncukkal elvarázsoltak
bennünket. Mindegyik csoport hatalmas taps közepette
táncolt, ami láthatóan még vidámabbá tette a gyermekein-
ket. Mindig nagy izgalommal készülünk, amikor gyerme-
keink szerepelnek. Különösen akkor izgulunk, amikor a
városi ünnepségeken veszünk részt, azonban az ovisaink
büszkén és felnőtteket megszégyenítő bátorsággal lépnek
a pódiumra, s ez által kezdeti aggodalmunk is szertefosz-
lik. Csodálatos érzés látni őket a színpadon, önállóan és
vidáman, a színvonalas műsorokban szerepelni. Örülünk,
hogy Velence város lakossága is részesült az óvodásaink
által nyújtott csodában.

Zelk Zoltán: Majális után

„Elment a víg gyereksereg,        de olyan szép tavasz van, hogy
véget ért a majális, táncolna a fűszál is!”

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

a megilletődöttségtől el-elcsukló hanggal, míg a többiek
végig bátran és nagy szeretettel mondták és énekelték el a
tanultakat. 

Bizony nem is olyan könnyű ilyenkor egy-egy könny-
csepp nélkül megállni sem az édesanyáknak, sem a gyere-
keknek. Kívánjuk, hogy sok-sok ilyen meghitt pillanatban

legyen része minden szülőnek és gyermeknek életük
során!

(Köszönjük az anyagi és szakmai támogatást Szabó Nó-
rának és Martinovszky Zsoltnak.)

Bartos Zoltánné, Pirosné Kovács Viktória 
óvodapedagógusok, Szivárvány csoport

Fotók: Serhókné Varjas Edit

Fotók: Somhegyi Béla
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„A fuvarozók számára rossz évkezdet ellenére növeke-
dést tervezett 2012-re a Maersk Hungary Kft. – a konténeres
nemzetközi hajóstársaság magyar ügynöksége – ügyvezetője,
az év fiatal menedzsere.

– Pár napja választották meg az év fiatal menedzserének.
Talán nem illetlen a kérdés, hogy mit tud a díjból    profitálni.

– Szóhoz sem jutottam, amikor két nappal a díjátadó előtt
felhívott Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigaz-
gatója, a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke, hogy
én nyertem. Nekem még szokatlan, hogy felkeltettem a
média érdeklődését is, de a cégnek hasznos. Nem voltunk
jelen eddig a médiában, pedig jól jött volna a nagyobb hír-
verés a társadalmi felelősségvállalásunknak, hiszen már ada-
koztunk a Bethesda Alapítványnak, és idei csapatépítésünk
keretében óvoda- vagy kórházfelújításra is készülünk. Re-
mélem, a díj után nyitottabb lesz a sajtó ezekre a hírekre is.”
Forrás:http://www.figyelo.hu/hetilap/20120221/hernad_agnes/

A csoda már az év elején kezdődött, amikor a Kanyon
Aktív Kft. képviselője Viskárdy Ferenc megkereste intéz-
ményünket. A csoda folytatódott, amikor örömünkre arról ér-
tesültünk, hogy a mi intézményünket, a Meseliget Óvodát
választotta a Maersk Hungary Kft. (Budapest) a tavaszi ön-
kéntes munkája során, az idei csapatépítés keretében. Meg-
kezdődött a szervezés mindkét fél részéről. 2012. április
21-én elérkezett a várva várt nap. A Meseliget Óvoda dolgo-
zói kíváncsian várták a Kft. dolgozóit és ugyanilyen kíván-
csisággal tekintettek az előttünk álló nap elé. Megérkeztek a
Maersk Kft. Hungary dolgozói, és meglepetésünkre 34 fiatal
hölggyel, úrral találtuk magunkat szemben. (Az óvodai dol-
gozók nagy részének gyermekei lehettek volna.) A közös

köszöntés és megismerkedés után elkezdődött a munka. Min-
denki szorgalmasan, szinte erőn felül dolgozott. A hátsó
udvar, amit az intézmény nem használt hosszú évek óta a
kezdeti káoszból – gazos, bokros, a kerítés kúszó bokrokkal
benőtt – kezdett, átlátható ovi udvarra hasonlítani, amit a ké-
szült képek is tanúsítanak. Küzdöttek törékeny hölgyek kivá-
gott fatuskókkal és győztek, sikerült a helyükből kifordítani
és eltakarítani. Készült a lengőhinta betonozása, a védőbur-
kolat helyének a kiásása, a homokozó kialakítása, a kerítés
kijavítása, virágoskert kialakítása. Az utcafronton a kerítés,
és több óvodai játék szépült meg festő kezük nyomán. 

Minden anyagot, –  kerítésdrót, festék, homok, sóder, ce-
ment, virág, virágföld – szerszámot, – ecset, csákány, kapa,
gereblye, talicska, stb. – a Kft. biztosított. Közben az óvodai
dolgozók finom falatokkal – fasírozott, sajtos pogácsa, gu-
lyásleves, lángos, stb. – kínálták a dolgozókat, hogy legyen
erejük a munkához, s ők is serényen dolgoztak az első udvar
kitakarításán, szépítésén. Volt, hogy „kifárasztottak” egy fa-
rönköt és azt gondolván, hogy mégsem tudják kiszedni a
„vendégfiúk” közül kértek segítséget és ő egy rúgással ki-
mozdította a helyéről a makrancos rönköt. Az óvodai lányok
mérgelődtek, hogy „lefárasztották” a csonkot és a végén
másé lett a dicsőség, azonban jókat is derültek közben közö-
sen. Nagyon vidáman telt a nap, pedig mindenki nagyon ke-
ményen dolgozott. 

Sötétedett, amikor vége lett a munkának és vendégeink
zárták, értékelték az eltelt napot, mely során a lengőhintára
felkerült a tábla melyen a felirat emléket állít a szorgos mun-
kának. Csodálatosan megújult és ajándék játékokkal bővült
udvart kaptunk a Maersk Kft. Hungary dolgozóitól és még

CCssooddaa  ttöörrttéénntt  

aa  vveelleenncceeii      MMeesseelliiggeett ÓÓvvooddáábbaann!!
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Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

csoportszobai játékok is voltak az udvari játékok tövében
meglepetésként az átadáskor – labda, aszfaltkréta, plüss já-
tékok, autó, stb. – Köszönjük a Maersk Kft. Hungary fiatal
munkatársainak fantasztikus munkáját, a csoportszobai és
játszótéri játékokat, a virágos kertet.

Az óvoda dolgozói is estére fáradtan, de boldogan néztek
végig munkájuk és a Kft. munkája gyümölcsén remélve,
hogy hétfőn gyermekeink és szüleik az óvodánk udvarain
történő változásokat, a játékokat meglepve és örömmel fo-
gadják. Serhókné Varjas Edit

óvodavezető

Nem hittük volna, hogy egy nap leforgása alatt ennyit
tudunk dolgozni, ennyi eredményt tudunk elérni. A minden-
napokban irodai munkát végzünk, így nem vagyunk hozzá-
szokva a favágáshoz, ásáshoz, sóderlapátoláshoz, talicská-
záshoz, drótkerítés-javításhoz. Az óvodai munka utáni este
– és különösen másnap – sajgó izomzattal, mégis elégedetten

gondolt vissza mindenki arra az udvarrészre, amit rendbe tet-
tünk, a kerítésre és udvari játékokra, amiket lefestettünk, a
hegyekre, amiket szó szerint megmozgattunk. Hihetetlenül
felemelő érzés együtt jót tenni és a közösség érdekében, egy
jó célért önzetlenül dolgozni, saját erőnket és energiáinkat
mozgósítani. Kívánom, hogy a Meseliget Óvoda jelenlegi és
jövőbeni gyermekei sokáig élvezzék munkánk gyümölcsét. 

Hernád Ágnes ügyvezető igazgató
Maersk Hungary Kft.

Köszönjük:

Hajdú Mihály velencei vállalkozónak és társának a szállítási
munkákban történő segítségét.
Kovács Attila úrnak a VHG Kft. igazgatójának a társadalmi
munka során keletkezett építési törmelék, a több konténer zöld-
hulladék ingyenes elszállítását. Az óvoda udvarára ajándékozott
fákat, tujákat.
Simon Gábor fényképésznek az adventi képek árából befolyt
40.000.- Ft átutalását az óvoda alapítványába.
Vorák Lászlónak és Vorák Szilárdnak a társadalmi munkára
készített finom pogácsát
Ifj. Serhók Györgynek az önkéntes munka napján elmaradt
fenyőfák és bokrok megnyesését és megtisztítását.
Benkő Istvánné képviselő asszonynak az óvodák virágosítá-
sában nyújtott segítségét.
Poósz házaspárnak a Civilházban nyújtott segítségét az Anyák
napi műsorok  megrendezésénél.

Fotók: Serhókné Varjas Edit 
és Kovácsné Bencsik Éva
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TRIÁDA – matematika verseny 
április 13-án,  Agárdon, a Chernel István iskolában

Első tíz helyezett között végzett diákjaink:
4. évfolyam: IV. Kedves Tamara 4.a

IX. Magyar Bálint 4.b
5. évfolyam: I. Mákos Dániel 5.b

VII. Sümegi Liliána 5.b
VIII. Kecskés András 5.b
IX. Balogh Anita 5.a

6. évfolyam: II. Fedor Emese 6.a
V. Szalay Viktória 6.b
IX. Széplaki Gergő 6.b

Bartos Gyuláné
pedagógus

HÁZI TÖRTÉNELEM VERSENY
április 18-án iskolánkban

5. évfolyam – Téma: Az ókori Hellász és az ókori Kelet
Birodalmai
Nyertes csapat: 5.b (Erős Áron, Érsek Máté, Kecskés
András, Kükedi András, Mákos Dániel)

6. évfolyam – Téma: Az Árpád-kor története
Nyertes csapat: 6.a (Gerencsér Andrea, Ihász Áron,
Jandrasics Nóra, Szmollény Fanni, Zimmermann Ádám)

7. évfolyam – Téma: Az 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc
Nyertes csapat: 7.b (Józsa Krisztián, Nagy Krisztián,
Szabó Dániel, Vass Krisztián)

8. évfolyam – Téma: A II. világháború
Nyertes csapat: 8.b (Federi Fanni, Győrfy Gergő, 
Horváth Bence, Váczi Virág)

Szávai Jánosné, Szigetközi Tímea, Karsai Dénes
pedagógusok

KERÉKPÁROS – területi verseny Agárdon, a
Chernel István iskolában április 23-án, hétfőn

Alsós csapat II. helyezés:
Eszéki Lili 4.a, Hajgató Simon 4.b, Say Domonkos 4.b,
Zsalkovics Adél 4.b

Felsősök egyéniben: III. hely    Csányi Abigél 7.a
III. hely Joós Martin 7.b
IV. hely Urschler Máté 6.a
V. hely Erdélyi Niké 5.b

Baglyasné Szécsi Annamária
pedagógus

RAJZVERSENY
A Kempelen Farkas Általános Iskola szervezésében

hely: I. Kovács Luca 5.b
hely: II. Silhány Cintia 5.a
Különdíj: Juhász Dorka 2.a; Nagy Johanna 5.a;

Müller Kornélia 5.b

Szigetiné Csákvári Éva
pedagógus

HÁZI OLVASÓVERSENY
Alsósoknak április 25-én

1. évfolyam I. Kedves Patrik 1.c
II. Bogdán Szabolcs 1.c
III. Hadai László 1.b

2. évfolyam I. Mészáros Dominik 2.a
II. Nagy Bálint 2.b
III. Csomós Márk 2.c

3. évfolyam I. Molnár Eszter 3.a
II. Horváth Réka 3.a
III. Oláh Patrik 3.b

4. évfolyam I. Molnár Anna 4.a
II. Szabó Anna 4.b
III. Hajgató Simon. 4.b

Ruskovics Gáborné
pedagógus

ORSZÁGISMERETI VERSENY
április 17-én, Pusztaszabolcson

A négyfős csapatok Németország és Nagy-Britannia föld-
rajzáról, tudósairól, híres embereiről, híres helyeiről,
autómárkáiról adtak számot.

Iskolánkat képviselte:
5. évfolyam: Érsek Máté, Mákos Dániel, Praczkó Viktó-
ria, (Kecskés András)
7-8. évfolyam: Berta Kristóf, Győrfy Gergő, Serfőző
Dániel, Tessa Dominik

Stillné Szabó Zoé
pedagógus

VERSENYEK     VERSENYEK     VERSENYEK     VERSENYEK     VERSENYEK  
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Április első napján az emberek bolondoznak, kicsit
megnevettetik magukat.

Iskolánkban hagyomány, hogy ilyenkor fordított napot
rendezünk. Azok a diákok, akik bevállalják, egy órára a
pedagógus bőrébe bújva órát tartanak társaiknak. Termé-
szetesen felkészülnek, dolgoznak előre.

A végzős évfolyam növendékei hetekkel előtte pályá-
zatot írnak, ha szeretnének igazgatók lenni. Így történt ez
az idei évben is. Négyen voltak olyan merészek, hogy
ezzel próbálkozzanak. 

Igen szoros volt a „verseny”, hiszen a titkos szavazáson
az első két helyezett között, mindössze hét szavazatnyi

különbség volt. Ám diákjaink megtalálták a közös hangot,
és együttes erővel szervezték meg és bonyolították le ezt a
napot – amit a felnőtt társadalom is megirigyelhetne tőlük.
A tanulás mellett komoly szerepet kapott a játék, az ön-
feledt szórakozás. Nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy
igazán jól érezze magát aznap kicsi és nagy az iskolában,
s bizony a nap végére el is fáradtak. Ám megérte, hiszen
sikerük volt.
Akiknek ezt köszönhetjük: 
Faragó Bálint - diákigazgató, Fukász Bence, Polónyi
Rita, Teplánszki Martin és sok segítőjük, főleg Hamary
Dávid és Zahorecz Krisztián.

Nagy Edit 
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

MMeeggffoorrdduu ll tt   vv ii lláágg

Köszönet
Köszönettel tartozunk azoknak, akik az elmúlt évben, években a

ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY
számára 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
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Húsvéti barkácsolás
Idén húsvétra sokat készülődtünk az

osztályommal.
Technika órán fakanálból és mintás

ruhaanyagokból aranyos nyuszi bábokat
készítettünk. Kölcsön is kérték tőlünk
még húsvét előtt egy kiállításra.

Sütöttünk kalácsot kelt tésztából.
Szépek lettek, mert madár formájúra
gyúrtuk őket. Később csináltunk neki
kosarat színes kartonpapírból. Az
enyém sárga volt. Színes szalvétát is
hajtogattunk bele, mintha zöld fű lenne.

Tojást is festettünk. Harisnyába tettük, mert úgy maradt meg rajta a levél. Utána pedig hagyma levében áztattuk.
A végén levélmintás tojás lett belőle. Nekem mindegyik barkácsolás nagyon tetszett.

Hajgató Lázár 2. b 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy környezettuda-
tos iskola, melyben a gyermekek már régen is gyűjtötték a
papírhulladékot, ám mióta az osztályok és a tanárok is ver-

senyeznek egymással, azóta még aktívabb minden gyer-
mek, tanár és szerencsénkre minden szülő. 

Április végére hirdettük meg a legutolsó ilyen akción-
kat, és képzeld el, kedves Olvasó, hogy a második nap
végén már egy konténer meg is tellett, s egy újat voltunk
kénytelenek hozatni, hogy azt a temérdek sok papírt el tud-
juk rakni. 
12170 kg papírhulladék gyűlt össze. 

Nagyon jó lesz ez így az iskola tanulócsoportjainak, hi-
szen a bevétel az ő pénztárcájukat, osztálykasszájukat gaz-
dagítja. Bár rendesek, hiszen ajánlanak belőle – a tanárok
is – a Diákönkormányzatnak. Így mindenféle kiránduláso-
kat és versenyeket, programokat szervezhetünk. 

A sok közreműködést köszönjük a szülőknek, akik in-
tézték a konténert, a mázsát, a szállítást, és akik szabadi-
dejüket feláldozva a mérésnél segítettek.

DÖK

Papírgyűjtés
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Muzsika a Zöldligetben
A Muzsikás együttes évekkel ezelőtt elhatározta, hogy

iskolák számára évente ötven ingyenes előadást tart. Ebben
a tervükben a MOL támogatja őket, így az ország bármely
pontjára eljutnak.

Április 27-én először a Liget, majd a Zöld iskolarészben
tartották meg rendhagyó énekórájukat, melyen megismer-
tették iskolánk növendékeivel népi hangszereiket, a népi

muzsikát és saját magukat. A nebulók igen élvezték a tan-
órányi előadást. A lakodalmas dalok előadásában, az ének-
lésben és a csujogatásban pedig komoly segítségére voltak
az együttes tagjainak. 

A koncertért hálásak vagyunk elsősorban a MUZSIKÁS
együttesnek és természetesen a legnagyobb hazai olajipari
vállalatnak a MOL-nak, aki támogatta a fellépést,
melynek címe: Muzsikás Rendhagyó énekóra MOL-ban.

Karácsonyné Kéki Andrea
pedagógus

A ma gyermeke és fiataljai másképpen fogadják a ver-
seket, éppen ezért rendhagyó módon ünnepeltük meg
iskolánkban a Költészet Napját.

A hatodik évfolyamosok olyan költeményeket válogattak egy csokorba, melyek tré-
fásan, vidáman szólnak, sőt volt olyan, aki már jól ismert művet írt át a mai kor szá-
mára. A műsorban hallható rímeknek, kis történeteknek saját maguk készítettek
rajzokat, illusztrációkat, melyek a háttérben mutatták az ő fantáziájuk képeit.
A versfolyamot ismert költők képeivel, s egy Koncz Zsuzsa dallal kezdtük, a végét
pedig egy megzenésített verssel zártuk, ahol a zenei kíséretet ők maguk szolgáltatták.
Külön köszönet jár Balázs Bencének, aki furulyán és Zimmermann Ádámnak, aki
gitáron kísérte társait. Katona Csilla, Nagy Edit

pedagógusok

Vidám  költemények

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

Kétnaposra terveztük, hogy elutazunk, ám sajnos ezt
nem engedhettük meg magunknak. Így itt maradtunk a kö-
zelben, és két külön napon, a lehető legolcsóbban oldot-
tuk meg.

Városismereti tanulmányi kiránduláson vettünk részt
Székesfehérváron, sok előzetes feladattal, böngészéssel,
amit már csoportonként végeztünk. Aztán a városban is
kis, ötfős csapatokra osztódva fedeztük fel a hajdan volt
királyok birodalmát, feladatlappal a kezünkben. Egyik csa-
patunknak abban a szerencsében volt része, hogy egy tör-
ténész bácsival találkoztak össze, aki sokat mesélt és
természetesen segített. Meghallgattuk a harangjátékot, s
közben láttuk, ahogy a magyar történelem kiemelkedő sze-
mélyiségei jelentek meg a 24 részre osztott óra felett. Meg-
néztük Kovács Jenő órásmester óragyűjteményét, melyben
a toronyórák szerkezetétől kezdve, a pompás asztali és fa-
liórákon kívül mindenféle érdekességet láthattunk. A Ba-
zilikában és annak altemplomában is jártunk. „Geocase”
játékban vettünk részt, melyben meg kellett találnunk az
eldugott üzeneteket, s az alapján eljutni a következő cél-
pontig. Nagyon sokat mentünk, így persze, hogy jól esett,
hogy pattogatott kukoricával és üdítővel a kezünkben ül-
hettünk be a moziba, ahol az Utazás a rejtélyes szigetre
című filmet néztük meg.

Egy másik alkalommal pedig nyeregbe pattanva körbe-

kerekeztük a tavat, s a vége felé egy jót számháborúztunk
Pákozdon a lövészárkok és szúrós bokrok rejtekén. Most
a fiúk nyerték meg, na de legközelebb!!! Reszkessetek!!!
Fárasztó volt, de klassz élmény. Sokat nevettünk, s most
már büszkék is vagyunk mind magunkra, hisz elmondhat-
juk, hogy mindnyájan teljesítettük ezt a távot. Nünü nénit
még kicsit tanítani kell.

Köszönjük szépen Csákvári Éva néninek a fehérvári kí-
séretet, és nagyon köszönjük Pataki Máté szüleinek, Laci
bácsinak és Ancsa néninek, Szmollény Fanni anyukájá-
nak, Rita néninek, Kolosa Lotti apukájának, Ervin bácsi-
nak és Gerencsér Andi apukájának, Péter bácsinak, hogy
velünk voltak, óvtak minket, vigyáztak ránk.

6.a osztály és Nünü néni

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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Szél u. 16., 20., 22., 26., 
Nap u. 11., 
Vihar u. 2., 
Árok u. 9. 
Nyár u. 1., 7., 11., 
Vadász u. 8., 
Honvéd ltp. 8., 16., 20.
Úttörő u. 1.,
Cseresznye u. 25., 49.
Márvány u. 37., 39.
Vásártér u. 3., 7., 11., 15., 16., 20., 
Szabolcsi u. 77.

Gyümölcs u. 22., 24.
Rákóczi u. 14., 21., 28., 34.
Fazekas u. 22., 24. 
Cserhalom u. 2., 3., 14.
Iskola u. 7.
Arató u. 13., 14.
Új u. 13., 25.
Akácfa u. 14.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a szép, virágos Velence!

Benkő Istvánné szervező 
Virágos Velence Városszépítő

Egyesület elnöke

Virágos Velencéért
Eltelt egy év, itt a jó idő, s a hagyományainkhoz híven
újságunkban közzétesszük azoknak az ingatlanoknak a
címét, amelyek előtt gondozott, szépen rendben tartott,
virágosított a közterület. Már most, a szezon kezdetén is
sok a virággal díszített ingatlan, de nagyon szépek az ápolt

gyeppel, egy-egy örökzölddel beültetettek is. Ez látható az
alábbi felsorolásból is és reméljük, még további ingatlanok
csatlakoznak az ápolt környezethez. 
Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek,
gondozottak, de ház-számtábla hiányában nem bea-
zonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni.
Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Ibolya u. 13.
Tópart u. 6., 24., 31.
Fő u. 14., 29., 37., 39., 46., 54., 74., 

108., 110., 112., 129.,
Herbárium Fő u.
Fogas Sport Horgászbolt Fő u. 
Solt köz 6., 8., 12., 5/a., 9.
Kertalja u. 21. 
Enyedi u. 6.
Liget u. 1/7., 2/2., 2/4., 2/5., 2/6.
Ország út 36.
Felszabadulás u. 18., 20.

Változékony tavaszunk van. Eddig a nyári hőségtől
kezdve a gyümölcsfák termését is megtizedelő fagyokig
mindenből volt részünk. A túl korán – minden átmenet nél-
kül – kihelyezett növények túlnyomó része tartós károso-
dást szenvedett, azokat pótolnia kell türelmetlen tulajdono-
saiknak. Az időjárás kedvezőbbé válásával megindult – ha
óvatosabban is, mint eddig bármikor – a növények vásár-
lása. Sokan beültették már virágládáikat, a kőedényeket, ki-
tették a szabadba a lakásban áttelelt növényeket. A nyári
gondozáshoz, az őszig tartó virágoztatáshoz próbálok segít-
séget nyújtani.

A talajt legalább kéthetente lazítsuk. Erre a sűrű öntözés
miatt van szükség. Az öntözés gyakoriságára nem lehet biz-
tos receptet adni.  Függ az edény méretétől, az ültető kö-
zegtől, a növénytől, az időjárástól, a tájolástól. Öntözésre
legalkalmasabbak az esti, vagy a kora reggeli órák. Lehető-
leg lágy esővizet használjunk. A gyakori öntözéssel kimo-
sódnak a tápanyagok, vagy a növény éli fel azokat. Akár-
milyen drága is, ha szép virágokat akarunk, rendszeresen
tápoldatozzunk. Az elnyílott, csúnya virágokat ne hagyjuk
a tövön, rendszeresen szedjük le. Ha már nem lehet meg-
újítani a vihartól, vagy más okból letört növényt, ültessünk
helyébe másikat. 

Ne feledkezzünk el a növényvédelemről! Tartsuk szem
előtt, hogy ha növényünk virága a permetezés hatására eset-
leg el is pusztul, a növényt megmentettük a károsítótól. Idő-
ben permetezzünk, ne hagyjuk elszaporodni a levéltetveket,
a lisztharmatot és más kártevőt. A magas, vagy futó, kúszó
növényeknél használjuk támasztékot. Az ablakpárkányon,
az erkélykorláton a cserepeket, ládákat biztonságosan rög-
zítsük, hogy se szélvihar, se véletlen mozdulat ne okozzon
jóvátehetetlen kárt. Bízom abban, hogy „ajánlásaim” hasz-
nosak lesznek és környezetünk csinosításában nem csak a
munkát, a fáradtságot látják, hanem a pihenés, a kikapcso-
lódás eszköze is a kert.

Huszti Mihály 
egyesületi tag

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület

kertészeti tanácsai

A Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület
május 15-én a „Velencei Hősi Temető” sírjait és parkját
kitisztította, virágosította, rendbetette. Köszönjük minden
tagunknak, aki részt vett ebben a fontos és szép munkában.

V.V. Kh. Egyesület Vezetősége

A  Helytörténeti  Egyesület 
bemutatkozása a majálison

Egyesületünk a városi ünnepségen 
nem csak a remek birkagulyással nyerte 
el a látogatók elismerését. Bemutattuk a 
mára már tekintélyessé vált fotógyűjteményünket is.
Településünkről Egyesületünk alakulása óta gyűjtjük a
tárgyi és szellemi emlékeket. Sok kedves, idős velen-
ceivel készítettünk hangfelvételt, melyen éltükről és
Velence múltjáról mesélnek. Hálásak vagyunk nekik.
Ugyancsak sok régi fotót gyűjtöttünk össze, mellyekkel
albumaink számát gyarapítjuk. Igyekszünk, hogy minél
több ember láthassa ezeket, hiszen sok fényképről még
nem tudjuk, hogy pontosan kit ábrázol, vagy mikor
készült. Sok kedves vendég látogatott meg minket a
sátrunknál és nézegette nagy örömmel a régi emlékeket.
Továbbra is várunk minden fotót, régi okmányt, képes-
lapot, amiket számítógépen archiválunk és az eredetit a
tulajdonosának néhány napon belül visszaadjuk.

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület
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TURIZMUS
Velencei-tó Térségi TDM (turisztikai desztináció menedzsment) Nonprofit Kft.

A velencei Tourinform irodában (Halász utca 37.)
megkezdtük az EFOTT-BELÉPŐK árusítását.

A velencei lakosok kedvezményes áron vehetik meg
a heti belépőt: 11.500 Ft!

– 1999 óta, kihagyás nélkül szörfözök. 16 éves korom-
ban, nyáron, tesómmal nagyon unatkozva kölcsön kértük
egyik ismerősünk szörfcuccát. Mivel éppen nulla szél volt
a tavon, ezért gyök kettővel haladtam, próbáltam megtar-
tani a vitorlát több (kevesebb) sikerrel és akkor egyszercsak
beütött ez az érzés, hogy én ezt akarom csinálni, lehetőleg
minél többször és minél profibban. Pár alkalom után pedig
már tudtam, ez lesz életem sportja! 

Feladatom a szörfbázison a vitorlák rendelése, bemuta-
tása, értékesítése, az oktatók folyamatos képzése, a bázis
teljeskörű működésének ellenőrzése és természetesen az ok-
tatás, amit a mai napig nagyon szeretek csinálni! 

Miután elkezdtem versenyezni (és ezalatt megtanultam
profin szörfözni) összetalálkoztam a Magyar Szörf Szövet-
ségből Utassy Lóránddal és Koszti Gáborral, akikkel együtt
szörftáborokat szerveztünk és fiatalokat oktattunk. Ezt kö-
rülbelül 4-5 évig csináltam, de már ekkor érlelődött ben-
nem a gondolat, hogy egy saját szörfbázist szeretnék
csinálni, méghozzá velenceiként a Velencei-tavon. 

Bárki kortól, nemtől és tudásszinttől függetlenül bátran
próbáljon ki minket, nem fog csalódni! Nagy örömömre
rendszeresen visszajáró vendégekkel büszkélkedhetünk.

Célom a közeljövőben folyamatosan fejleszteni a szörf-
bázis szolgáltatásait, az újonnan létrehozott egyesületben
elkezdeni az utánpótlás-nevelést és újra megdönteni a
Kenese-Keszthely rekordot – természetesen szörffel!

Helyszín: Agárd Szabadstrand, a parton az Üdülők útja
11 előtt. Nyitva tartás: június 1 – szeptember 31. (Tervezzük
idén a téli nyitva tartást korcsolyáztatással, jégszörffel.)

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

2011. márciusban az immár kétéves helyi (Gárdony és Ve-
lence) turisztikai egyesületek 50-50 % tulajdonrésszel létre-
hozták a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.-t, amely
2012. februárban megkezdte tevékenységének fejlesztését az
e témában benyújtott és megnyert pályázatának megfelelően.
A megvalósítandó projekt 2 éves, 2013. decemberben feje-
ződik be.

A gárdonyi és a velencei TDM szervezetek részéről
Vértes Tibor és Szabó Gábor, egyesületi elnökök aláírták az
együttműködési szerződést 2010. december 9-én – azóta
komolyan folyik a közös munka.

A meglévő és a fejlesztések eredményeként kialakuló szé-
les térségi turisztikai kínálat piacra vitelében meghatározó
szerepet játszik majd a térségi TDM. A Velencei-tó térség
számára komplexdesztináció fejlesztési stratégiát (gyakorlati
kézikönyv) készít, melyet egy átfogó belföldi imázs kutatás
alapoz meg, amelyből kiderül, hogy a belföldi küldő piacok
hogyan vélekednek a térségről és milyen hajlandóságot mu-
tatnak a térségünkben való időtöltésről.

Teljeskörű (térségi) vonzerőleltár, tudástár és fotótár lét-
rehozása kiinduló alapja lesz számos tevékenységnek (ter-
mékfejlesztés, képzés, csomagajánlatok kialakítása, marke-
ting stb.). A pályázat keretében a Velencei-tavi öko-park há-
lózat részeként 3 db öko-park kerül kialakításra vízparti kör-
nyezetben, erősítve ezzel a tó már jelenleg is meglévő öko
arculatát. Egy új turisztikai terméket, a térségi kártyarend-
szert (Velencei-tó kártya) kívánja létrehozni a Velencei-tó tér-
ség. A kártyával lehetővé válik a turisták számára a térség
egészének megismertetése, amely mind a turista mind a szol-
gáltató érdeke. A marketingtevékenység keretében térségi ki-
adványok, rádiós hirdetések, TV megjelenések, térségi imázs
film, kiállításokon való megjelenés, sajtóhirdetések, térségi
ajándéktárgyak, erőteljes online megjelenés, akciók jelentik
azokat az eszközöket, melyekkel a térségi TDM a Velencei-
tó térséget igyekszik népszerűsíteni, fejleszteni. 

Bemutatjuk a velencei TDM tagját, 
a SurfCore Szörfbázist!
Ferenczi Alextől és Varga Gábortól, a SurfCore 
vezetőitől a vállalkozásukról érdeklődtem:

– Mióta szörfözöl, Alex? 
– Szörfös családba születtem, de sajnos még mindig nem

fejlesztettem tökélyre a tudásom. Mindig kérdezik, miért
nem vagyok a vízen? Hát, mert valakinek a parton is kell
lenni ahhoz, hogy a többiek vízen lehessenek!  Igyekszem
minden évben sok újdonságot kitalálni, felügyelem, hogy
minden rendben legyen valamint én foglalkozom a face-
book- és weboldal feltöltésével is.  

– Elmesélnéd az első szörfös élményedet, ami után biz-
tos voltál benne, hogy ez a TE sportod, Gábor?
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Velencei körzeti megbízott:

STEFÁN LAJOS r. zászlós Tel.: 06/20-500-8010

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

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának áprilisi üléséről

A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. április 27-i soros ülése
két beszámolóval kezdődött: dr. Sági János gárdonyi rendőr-
kapitány a turisztikai szezonra való felkészülésről tartott be-
számolója szerint hét új kolléga érkezett a Gárdonyi Rendőr-
kapitányságra, akik a tapasztalatszerzés után önállóan láthat-
nak el szolgálatot. Szezonális bűnmegelőzési központ műkö-
dik június 1. és augusztus 31. között, a készenléti rendőrség 25
kollégája teljesít szolgálatot a tópart teljes hosszában. Az autó-
és a szolgálati hajóállomány is megfelelő készültségben várja
a nyári szezont. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetője, Győ-
rik Balázs a Tárnok-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítési
munkálatairól szólva beszámolt arról, hogy a vasútvonat fel-
újítása az utolsó szakaszon Dinnyés és Székesfehérvár között
zajlik. A teljes felújítás után a vonalszakaszon 120 Km/h-val
haladnak a vonatok, kivétel Kápolnásnyék, ahol ez 80 Km/h-ra
csökken, illetve Dinnyés-Székesfehérvár szakaszon 100 Km/h-
ra. Az érintett állomásokon, illetve megállóhelyeken a gyalo-
gos, ill. a közúti aluljárók átadása folyamatos, szeptemberre
várhatóan a teljes szakaszon megtörténik  a műszaki átadás. 
Elfogadásra került a VKTKT 2011. évi költségvetésének tel-
jesítése, az ún. zárszámadás; illetve a 2011. évre vonatkozó
összesített belső ellenőri jelentés. 
A Társulási Tanács határozatot hozott a Chernel István Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI-ban a 2012.
szeptember 1-jétől az alapfokú művészetoktatásban alkalma-
zandó térítési- és tandíjakra vonatkozóan. A Velencei-tó Kör-
nyéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató
Intézmény alapító okiratának módosítása szükségessé vált az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. és az államház-
tartásról szóló tv. végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31.) kormányrendeletben foglaltakra tekintettel. A Tár-
sulási Tanács elfogadta a Humánsztráda Nonprofit Kft. 2011.
évi, a szenvedély-és pszichiátriai betegek közösségi ellátása
területén nyújtott szakmai munkájáról szóló beszámolóját.
Kurcz Mária Vereb Község polgármestere lemondott pénz-
ügyi bizottsági tagságáról, helyette a tanács dr. Farsang Zol-
tánt, Kápolnásnyék Község polgármesterét választotta meg
bizottsági tagnak. 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivata-
los honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el, ahol a Tár-
sulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.

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

KISTÉRSÉGI HÍREK
Sikeres a LEADER program a Velencei-tónál

A 2011. decemberében beadott 47 LEADER pályázat-
ból, az első hét nyertes már ebben a hónapban megkezdheti
pályázata megvalósítását, . A Velencei-tó LEADER HACS
területén 83 millió forint fejlesztési forrásra, 8 célterületre
pályázhattak  civilek, vállalkozó, önkormányzatok. A
benyújtott pályázatok értékelése, bírálata folyamatos, a
beadott kérelmek nagy része megfelel a pályázati feltéte-
leknek, április végéig minden pályázó értesítést kap remél-
hetőleg a kedvező hírről. A hivatalos eredményeket Vidék-
fejlesztési Minisztérium honlapján teszik közzé.

Civilek a Négy Évszakos turizmusért
A Velencei-tó egyedi turisztikai népszerűsítését vállalta

hét tókörnyéki civil szervezet a LEADER programban. A
pákozdi Katonai Emlékpark magyarországi egyedülálló
technológiával  légifotó térkép elkészítését tervezi, amellyel
Világrekordot szeretne felállítani. A sukorói Sportbarátok a
szabadidő egészséges formáit népszerűsítik, a Velencei-tavi
Fejlesztési Nonprofit Kft. innovatív  ötlete a Velencei-tó és
a Velencei hegység természeti értékeit bemutató Képes Kis-
határozó. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egye-
sület újabb hiánypótló kiadvánnyal jelenik meg, most az
egészen kicsikhez szóló   Velencei-tó kifestő könyvvel  sze-
retné megismertetni a térség állatvilágát, növényeit, neve-
zeteségeit, a fiataloknak pedig Tini útikalauz segít
felfedezni a Velencei-tó környékének izgalmas lehetőségeit.

2010-ben LEADER forrásból 48 pályázó nyert 116 mil-
lió forintot, ezek a fejlesztések már 90%-ban megvalósul-
tak. A nyertes pályázatok közös célja a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiában megfogalmazott jövőkép elérése,
miszerint a Velencei-tó környéki települések egyik kitörési
pontja az egyedi természeti és turisztikai értékekkel rendel-
kező terület idegenforgalmának fejlesztése, az új és a meg-
lévő szolgáltatások bővítése, azok színvonalának növelése,
új attrakciók és innovatív beruházások megvalósítása. 

A célok közös elérésére 2012-ben még öt pályázati kör-
ben lesz lehetőség, májusban, szeptemberben, november-
ben lehet újabb pályázatokat beadni, a Velencei-tó
LEADER HACS rendelkezésére álló 200 milliós fejlesztési
forrásokra. Civil szerveztek, vállalkozások, Önkormányza-
tok indíthatnak el új projekteket annak érdekében, hogy a
Velencei-tó térsége a kijelölt fejlődési úton tovább halad-
hasson. 

LEADER pályázati forrsából épült a szunyogszigeti pi-
henő, és a ritkaságnak számító Szunyogkalauz.

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
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Budaörsön az összetartó és aktív közösségi életnek
köszönhetően régi hagyományai voltak a műkedvelő színi
előadásoknak, így nem véletlen, hogy az 1920-as években
a település zömében németajkú lakossága nagyobb szín-
darabok betanulására és előadására határozta el magát. A
község lakóinak vallásos lelkületéből is adódóan merült
fel a gondolat, hogy színre vigyék Krisztus kínszenvedé-
sének történetét a festői szépségű Kőhegyen Bató Géza ta-
nító és Aubermann Miklós plébános tervei és forgató-
könyve alapján. A Passió megrendezése érdekében Buda-
örs egy emberként állt a kezdeményezés mellé: a falu la-
kossága felépítette a Jeruzsálemet ábrázoló szabadtéri
színpadot, színtársulatként összefogva maga adta elő Jézus
szenvedésének történetét és minden, az eseményhez kap-
csolódó munkálatot saját kezűleg végzett el. A szabadtéri
színpad és nézőtér építése 1932. nyarán kezdődött. A sza-
badtéri színpad épületei hitelesen adták vissza azt a kort
és hangulatot, amely Jézus működését és kereszthalálát
idézte: Jerikó kapuja, Bethsaida fürdő, Kaifás főpap háza,
Nikodémus háza, Utolsó vacsora terme, Jairus háza, a Gol-
gotára vezető kapu, a jeruzsálemi templom szentélye, Pi-
látus palotája és Jézus sírja. 

Az első előadásra 1933. június 11-én került sor. A kö-
vetkező években június, július és augusztus hónapban
szombati és vasárnapi napokon zajlottak a kétnyelvű szí-
nielő- adások. A nézőtéren 2000 ülőhely volt, és mind-
egyikről zavartalan volt a színpadra való rálátás. 1939-ig
játszották az előadásokat a Kőhegyen, majd 1941-ben a
budapesti Városi Színházban is előadták.  

A második világháború és a németek 1946-os elűzése
után a Passió díszleteit lerombolták, köveit a Kőhegyi ká-
polnával együtt széthordták.

1996-ban az auersmacheri német Passió színjátszó
csoport budaörsi statisztákkal német előadást mutatott be
Budaörsön. 2000-ben Dér András rendezésében már az
eredeti helyszínen, a Kőhegyen a Csíksomlyói Passió ke-
rült bemutatásra, míg 2003-ban, 2006-ban és 2009-ben
már az eredeti Budaörsi Passió szövege került színre német
és magyar nyelven, közel 30 színművész és több mint 250

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

Előadásnapok 2012

Kezdés 20.45
2012. május 28. Pünkösd hétfő magyar premier
2012. május 29. kedd magyar
2012. június 1. péntek magyar
2012. június 2. szombat német premier
2012. június 3. vasárnap magyar
2012. június 5. kedd magyar
2012. június 6. szerda magyar
2012. június 8. péntek magyar
2012. június 9. szombat német
2012. június 10. vasárnap magyar

budaörsi statiszta közreműködésével, Dér András és Fri-
gyesi András rendezésében. 

2012. május 28. és június 10. között ismét bemutatás-
ra kerül a német és magyar nyelvű Budaörsi Passió, amely
hazánk és a régió kiemelkedő kulturális eseménye lesz. 

Kiss Csaba 
plébános

Ismét Budaörsi Passió

Jegyértékesítés:
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2040 Budaörs,

Budapesti u. 45. Tel./Fax:0036 23 440 217
Web: www.budaorsipassio.hu Email:info@budaorsipassio.hu

A jegyek ára: 
felnőtt: 4.000.- Ft/db, diák, nyugdíjas: 2.000.- Ft/db

Legalább 10 jegy vásárlása esetén további 1.000.- Ft/db ked-
vezmény!
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Nyugdíjas klubok hírei

köszönhetjük, akik saját költségükön ezt megcsináltatták.
Köszönjük! A „Civilház” az „emlékek háza” is, bízom abban,
hogy nem csak mi gyönyörködhetünk benne, hanem ha ide-
genek jönnek a városunkba, biztosan megállnak a ház előtt, az
emléktábla még jobban kiemeli a ház szépségét. A ház belső
terében a kényelem is mindenképpen meg van. Köszönjük a
Polgármester asszonynak és a Képviselő-testület tagjainak,
hogy lehetővé tették számunkra a szépséget és a kényelmet!

Május 1-jén a „főzőversenyen” vettünk részt a Kastély-
parkban, ahol finomabbnál finomabb ebédekkel kínáltak ben-
nünket a jól főző szakácsaink. A Klub tagjai is szép számmal
vettek részt.

Május hónapban több programot terveztünk, amit valóra is
váltottunk. Várjuk közénk még azon nyugdíjasokat, akik sze-
retnek társaságban lenni, minden pénteken délután 16.00
órától, amikor is lehet sakkozni, dominózni, kártyázni, na és
vicceket mesélni! Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó
egészséget, kellemes kikapcsolódást kívánok! 

Vén Lászlóné
klubvezető

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Az otthoni teendők, a sürgetővé vált kerti munkák, a vál-
tozatos klubnapi programok közepette az áprilisi hónap is hamar
eltelt. 

Az „Életet az Éveknek” Szövetség szervezésében a DE-
MAX Halláscentrum jóvoltából ingyenes hallásszűrésen vehet-
tünk részt Klubunkban, majd a következő alkalommal szintén
egészségüggyel kapcsolatos, tüdőgyógyász tagunk által tartott
előadással, hasznos ismeretekkel, információkkal lettünk gazda-
gabbak. Jenő bácsi bemutatta az évről – évre vezetett, Krónika
2011-es évről elkészült fejezetét, amely az elmúlt év eseményeit
tartalmazza.

Áprilisban hónapban ismét új tagot köszönhettünk, így 67-re
emelkedett a taglétszám.

Megtartottuk az immár hagyományos „Húsvéti locsoló-bált”,
ahol a férfi klubtagjaink részéről sok-sok szellemes, frappáns
locsolóverset hallhattunk, és az illatos kölnivízzel sem fukarkod-
tak. Jenő bácsi szódavizes palackkal riogatta hölgytagjainkat. A
férfiak jutalma a kis kosárkákban előkészített csoki nyuszik, to-
jások voltak. Nagy meglepetésre, a jó hangulatot fokozva, most
először tapsolhattunk a Klub tagjaiból, Váradi Ildikó vezetésével
március 7-én megalakult „Velencei-Tavi Rózsa Táncegyüttes-
nek”. A megalakult együttesünk alapító tagjai: Ablonczi Ernőné,
Hoppál Tiborné, Duráné Győrfi Emőke, Nagy Károlyné, Zsolnai
Józsefné, Tomasovics Ferencné, a csatlakozó tagok: Tóth
Lászlóné, Mike Józsefné. Gratulálunk a bemutatkozáshoz, és
további szép sikereket  kívánunk!  

Részt  vettünk a városi Majálison, ahol a bográcsos „Főző-
versenybe” is beneveztünk. A főszakács Kvak János és felesége
volt, a lelkes, segítő csapat tagjai: Hoppál Tibor, Hoppál Tiborné,
Hegyi Balázsné, Katona Mihályné, Szakács István. A nagy meleg
ellenére a kitartó, hozzáértő munkájuk eredményeként, pontban
12-re már a zsűri asztalán volt az elkészült, ínycsiklandozó  illatú
sertéspörköltből az első tányér. A zsűrizés után, a 
Majálisra kilátogató klubtagokkal, vendégekkel, 

családtagokkal az árnyas fák alá telepített asztaloknál együtt el-
fogyasztottuk a kitűnően sikerült, nagyon-nagyon finom ebédet.
A jó hangulatot az sem rontotta el, hogy nem értünk el helyezést,
hiszen a „Főszakácsnak” címzett, sok-sok dicséret, az üres bog-
rács önmagáért beszélt. Köszönjük a csapat minden tagjának,
hogy képviselték Klubunkat, és a részvételért kapott „Emlék-
lappal” gyarapították „Emléktárunkat”. A családias légkörben
eltöltött Május 1-jei délelőtt sokáig emlékezetes marad szá-
munkra!

Május 2-án „Anyák napját” tartottunk, vendégünk volt a Pol-
gármester asszony. Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte
Klubunkat, és együtt ünnepelhettünk. Pájovics Misi köszöntötte
az Édesanyákat, Nagyikat, Dédiket egy-egy cserép virág
kíséretében, majd egy nagyon szép Anyák-napi verssel is mega-
jándékozott bennünket, amit könnyes szemmel hallgattunk.
Ugyanígy megkönnyeztük Kesztyűsné Ilike által előadott, meg-
hatóan szép verset. A Polgármester asszony részére is megle-
petést szánva, fellépett a frissen alakult Táncegyüttesünk, akik a
publikumot is megénekeltetve, ismét nagy sikert arattak! Ün-
nepségünk jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel folytatódott, a
Polgármester asszony válaszolt az ügyes-bajos dolgainkat érintő
kérdéseinkre. 

Bár sok szép, kellemes történések, élmények részesei lehet-
tünk az elmúlt hónapban, de a bánat sem került el bennünket.
Alapító tagunkat,  a 82. életévében elhunyt Bédi Józsefné Icát
gyászoljuk! Végső búcsút május 12-én veszünk tőle. Amíg
egészsége, ereje engedte, rendszeresen látogatta Klubunkat, mint
alapító tag tevékenyen részt vett a Klub életében. Hiányozni fog
sorainkból, emlékét szeretettel, kegyelettel megőrizzük.

Klubnapjainkat továbbra is szerdánként 16.00 órától  tartjuk
az Iskola utcai Közösségi Házban. 

Május van, itt a virágosítás ideje, és Klubunk az idén is
bekapcsolódik a városi virágosítási mozgalomba!

Az elkövetkező szép, tavaszi-nyári napokra kívánok minden
Kedves Nyugdíjas Társamnak kellemes időtöltést, és nagyon 

jó egészséget!
Lukács Sándorné 

klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága április 22-én
Budapesten, a „Törekvés” Művelődési Házban magyar nóta
délutánon vett részt. Nagyon szép volt, csak mi már egyre job-
ban öregszünk és elfáradunk még az utazásban is, de a jóked-
vünk megmaradt.  

Április 29-én Tiboldi Mária művésznő meghívásának tet-
tünk eleget, gyönyörű szép esténk volt, személyesen megis-
merni a művésznőt, meghallgatni és a vetítését végignézni,
szinte álom volt.

Minden pénteken a „Civilházban” találkozunk, minden tag
eljön, jól érezzük magunkat, megbeszélgetjük a heti dol-
gainkat, na és azt, hogy ilyen gyönyörű klubhelyiségünk még
nem volt, ezért is szívesen járunk klubdélutánra. 

A „Civilház” külső falán van egy emléktábla, amelyen  az
1914 – 1918-as háborúban életüket vesztett, hősi halált halt
velencei lakos férfiak, sokunknak rokonai neve olvasható most
még inkább, mivel fel lett újítva, az emléktábla aranyszínű
betűket kapott. Brájer György és felesége klubtagjainknak 
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Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák, 
és Totyogók!

Áprilisban készültünk a Húsvétra és
vártuk a nyuszit, hogy vajon hoz-e nekünk meglepetést.
Mindehhez az anyukák egy kis kézügyességgel csodaszép
nyuszikat készítettek, melyeket a kellemes tavaszi napsü-
tésben a Kastély melletti füves részre helyeztünk, majd sé-
táltunk egyet és mire visszaértünk – Hopp már volt is a
nyuszi. Öröm volt látni a gyermekek mosolyát!

Programjaink között szerepelt még tavaszváró készülő-
dés kézműveskedéssel és vendégünk volt Patonai Kata, a
Velence Gyógyszertár vezetője, aki nagy segítségünkre
volt a házi patika összeállításában és hasznos tanácsokat
kaphattunk tőle láz esetére is. Továbbra is forduljatok
hozzá bizalommal!

Mivel most már közel a nyár, ezért várom nyári sza-
badtéri program javaslataitokat. Ami biztos, hogy idén is
ellátogatunk a Jampi lovastanyára, bubifuvózunk a Róz-
saparkban, ellátogatunk az Agárdi Rönkvárba, dalolva
séta- hajózunk, vonattal utazunk a Béke-téri játszótérre és
reméljük, idén már a Mezítlábas parkba is eljutunk. Addig
is szeretettel várunk benneteket keddenként 9-12-ig a Mik-
kamakka Játéktárban (Tópart út 52.) a velencei Baba-
Mama Klub összejöveteleire. Gyertek el hozzánk, beszél-
gessünk, ismerkedjünk és érezzük jól magunkat!

Májusi programjaink:
2012. május 22. –  Nyári programjaink összeállítása
2012. május 29. – Alkotnak az apróbbak 

házilag készített, főzőtt gyurma
A Baba-Mama Klubról és programjainkról olvashattok a
következő weboldalon: www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok nekünk
bármikor a következő elérhetőségen:

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

Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, 
Nagymamák és Nagypapák!

Nyári nyitva tartás május 1-től:
hétfő: 10.00-11.00 
Dinamóka – játékos angol kicsiknek
kedd: 9.00-12.00 – Játéktár
csütörtök: 9.00-11.00
Rece-fice Zenebölcsi

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve kitele-
püléssel akár az otthonotokban is.

Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges
rendezvényen.

Játékkölcsönzés, vásárlás

Nyári tábor:
Szeretettel várjuk az 5-8 év közötti gyermekeket az „Egy
perc és nyersz” egyhetes izgalmas nyári napközis tábo-
runkba, élményekkel teli ügyességi és észmozgató játé-
kokkal. Időpont: július 9-13-ig.

„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 veze-
tők telefonján.

Magyarok Vására és Szent Iván napi mulatság

2012. június 16-án egész nap Magyarok Vására ren-
dezvényt és Szent Iván napi mulatságot tartunk, a Velence,
újtelepi Közösségi Ház udvarán, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt. 

A hagyományokhoz hűen, idén is helyi termelők, zöld-
ség, gyümölcs, tejtermék és húsféléi mellett, kézművesek
portékái közül is válogathatnak. A vásári hangulat fokozá-
sára lesz még élő népzene, palacsinta sütő verseny, íjászat,
rovás verseny, népi gyermekjátékok, vásári bábosok és még
sokan mások. Az napot tűzugrás és táncház zárja.

Továbbá, szívesen várjuk még, olyan helyi termelők je-
lentkezését, akik eddig még nem vettek részt vásárunkon.
Elérhetőség: Balázs Imre 06 20 348-5721

Egyesületünk egyéb programjai: gyermek és felnőtt
néptánc foglalkozás minden hétfőn 18.00-tól, a Közösségi
Házban. Örömmel fogadjuk  a táncolni vágyókat!  

Regélő Hagyományőrző Egyesület



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

34 VELENCEI HÍRADÓ 2012. MÁJUS

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)
17.00 - 18.00  

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

Aprócska
gyermek néptánc 

18.00 - 18.45

(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

4471/10 hrsz-ú  3.3548 ha  belterületi ingatlan  nettó  503.000.000,-Ft

585/26  hrsz-ú    6.4065 ha belterületi ingatlan  nettó  609.000.000,-Ft
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Egyre aktívabb a 
velencei futóközösség

Úgy tűnik a jó idő és a hosszabb nappalok meghozták a
kedvet a futáshoz, a velencei futók kis csapata ugyanis
egyre lelkesebb, áprilisban már több futóversenyre is elju-
tottak. Persze a verseny nem a legjobb szó, a futóesemény
vagy futófesztivál sokkal jobban kifejezi az ilyen rendez-
vények hangulatát. Hiszen itt nem a versenyzésen van hang-
súly, hanem a közös mozgás örömén, a táv teljesítésénél
talán fontosabb is maga a részvétel,  az együttlét és az utá-
nozhatatlan hangulat.

Április elsején, bolondok napján igazi futóbolondok lep-
ték el a budapesti Margitszigetet, hogy a 27. Vivicittá Vá-
rosvédő futáson különböző távoknak vágjanak neki. A
szeles, hűvös idő ellenére hihetetlen hangulat uralkodott,
hiszen több mint 13700 futó gyűlt össze. A velencei futó-
körből hatan képviseltették magukat, így szinte minden
távon akadt indulója a lelkes csapatnak. Egy ilyen futó-
fesztiválon ugyanis mindenki megtalálja a neki megfelelő
távot és tapasztalhatja meg milyen több ezer futóval együtt
futni. Többen most először álltak rajthoz utcai futóverse-
nyen, volt aki ráadásul a születésnapjának megünneplésére
választotta ezt a sportos programot! De a nap végére abban
mindenki egyetértett, hogy egy ilyen „verseny” felejthetet-
len emléket jelent!  

Ezek után nem is lehetett kérdés, hogy a csapat hazai
pályán is, vagyis a Tóparti Futópartin is képviselteti magát.
Az Agárdról induló tókerülő futás 28 km-es távját a bát-
rabbak és gyakorlottabbak egyéniben teljesítették, de azok
sem maradtak ki akiknek ez a táv túl soknak bizonyult. A
csapat ugyanis váltót szervezett, így mindenki hozzátehette
a teljes tókörhöz a maga kilométereit. A gyönyörű környe-
zetnek, a „hazai pályának” és a sok ismerősnek köszönhe-
tően kivételesen jó hangulatú, szinte családias hangulatú
futás végén így mindenki együtt örülhetett, az örömöt pedig
tovább növelte hogy a célban mindenki nyakába érem ke-
rült! Gratulálunk minden lelkes teljesítőnek! 

A futást igenis meg lehet szeretni, ezt mutatja a kiala-
kuló futóközösség példája is. A résztvevők elmondása alap-
ján sokat jelent nekik a Futónagykövetek által vezetett
futókör, mindig örömmel jönnek el a hét közbeni futásokra,
ahol mindig jó hangulatban, mindenki a maga tempójában
futhat – mégis sokat fejlődtek az elmúlt hetek alatt. Az ilyen
futóeseményekre való készülődés pedig mindig külön iz-
galommal jár és nagyban növeli a közösségi összetartást.

Akinek kedve támadt csatlakozni a társasághoz, ne ha-
bozzon, a Futónagykövetek szívesen látnak bárkit aki szíve-
sen elkezdené a futást, vagy csak társakat keres a mozgás-
hoz. A közös futások kedden és péntekenként 19.00 óra-
kor indulnak a Polgármesteri Hivatal elől.

Elérhetőségek: 
Facebook: „BSI Futónagykövetek – Velence”
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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a
könyvtár

június 26–tól július 17-ig 
szabadság miatt 

zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:

június 23. (szombat)
Nyitás napja: július 18. (szerda)

KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Tom Harper : Az elveszett szentély
Petőcz András : Idegenek : harminc perccel a háború előtt

Cserna-Szabó András – Fehér Béla : Ede a levesben :
gasztrokrimik

Kénizé Mourad : Az arany és az ezüst városában
J.R. dos Santos : A 632-es kódex
Wilkie Collins : A fehér ruhás nő

Simon Scarrow : A legio
Andrea Schacht : Hozomány

Térey János : Teremtés vagy sem
Stephen Baxter : Időhajók
Garaczi László : Metaxa

Sophie Kinsella : Segítség, kísértet!
James Grippando : Utolsó kör

Jayne Ann Krentz : Szédítő mélység
Terry Deary : A tűz és a könnyek asszonya

Kormanik Zsolt : A futballvilág leghíresebb derbijei
Misur Tamás : 500 hihetetlen történet a Formula-1 világából

Melanie Hurlston : Bohókás textiljátékok
Heike Delhez : Gyöngyékszerek Peyote-technikával

Havas Henrik : Könyörtelenek
Thomas J. Craughwell : A háború tudósai
Kathrin Hofmeister : Díszfüvek a kertben

Cesar Millan : A kutya mint családtag
René Goscinny : Asterix és a gótok

Berg Judit : Tündérzene
Anita Ganeri : Veszedelmes vulkánok (Rettentő föci)

Ulf Blanck : Pánik a paradicsomban
John Stephens : A smaragd atlasz 1. kv. : A kezdet könyvei

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,
iskoláztatási támog. ügyei,
Bursa ösztöndíjpályázatok,
személyzeti ügyek

Török Tiborné 589-421  egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményei, állattartás,
lakásépítési kedvezmények,
lakásfenntartási támogatás  

Kerékgyártó Szilvia 589-408 aktívkorúak ellátása, közgyógy-
ellátás, ápolási díj, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
időskorúak járadéka, óvodáz-
tatási támogatás

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

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 enged.
Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek

használata, felbontása, vízelve-
zetés, vízjogi, tûzgyújtási eng.

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 08.00-12.00-ig,  csütörtökön 14.00-18.00-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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Kiderült: a Csík 
Zenekar maratoni 

koncertjével nyit az
EFOTT!

Meglepetésvendégekkel készül 
a majd’ negyedszázados együttes

Lehullt a lepel, a Csík Zenekar lesz az idei EFOTT
nyitónapi attrakciója! Az autentikus népzenét olykor
alternatív rockkal, máskor popzenei elemekkel meste-
rien ötvöző együttes szinte hazajár a legnagyobb hall-
gatói rendezvényre, ám most először nyithatják meg ők
a fesztivált. A régi slágerek és az új lemez dalai egya-
ránt megszólalnak a több mint két órás koncerten, va-
lamint meglepetésvendégek is érkeznek.

8.439.512. A legnagyobb videómegosztó portálról
eddig ennyiszer töltötték le a Most múlik pontosan című
dal Csík Zenekaros feldolgozását. És ez a videó csak egy
a sok közül, ami kering a világhálón. A folyamatos meg-
újulásra képes, 24 éves zenekar újabb kihívás előtt áll: ma-
ratoni koncertjükkel ők nyitják meg az idei EFOTT-ot! 

A zenekar alapítója szerint egy fesztiválon fellépő
együttes mindig számol az óriási zenei kínálattal, ezzel
egyetemben izgul amiatt, hogy a közönség éppen melyik
koncertet választja. Nyitó zenekarként azonban más miatt
drukkol.

„Egy fesztivál nyitónapja ünnep a szervezőknek és a kö-
zönségnek is. Így amellett, hogy óriási megtiszteltetés ne-
künk ez a felkérés, hatalmas felelősség is. Minden évben
másfajta kihívást jelentett számunkra az EFOTT, ezúttal
kettős a feladatunk: nyitó zenekarként jó hangulatot sze-
retnénk teremteni, egy vidám mulatságot jó muzsikákkal, és
célunk, hogy mindeközben értékeket is közvetítsünk” –
árulta el Csík János. 
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Hogy miért éppen a Csík Zenekar nyitja meg július 3-
án a 2012-es EFOTT-ot, arról a fesztiváligazgató nyilat-
kozott: „A legrégebben működő hazai fesztiválra egy
kultikus együttest szerettünk volna elhívni. A Csík Zenekar
eddigi munkássága indokolja, hogy az EFOTT nyitónapján
lépjenek fel vendégművészeikkel együtt” – mondta Maszla-
vér Gábor, aki egyelőre nem szeretne többet elárulni a ve-
lencei nyitány meglepetéseiről.

Színház a fesztiválon, fesztiválon 
a színház!

A Szkéné Színház is sátrat bont Velencén

Katartikus Csík-minikoncerttel, 
kedélyes hangulattal telt az EFOTT
sajtótájékoztatója a Szkéné szín-
háztermében. A helyszín nem 
volt véletlen, hiszen felgördült  
a függöny a fesztivál idei nagy 
attrakciójáról: minden este 
színvonalas előadások várják 
a kulturálódni vágyó fesztivá-
lozókat. Így az EFOTT három 
fő irányzata július 3–8. között, 
Velencén: a zene, a színház és a sport!

„Most is a legnagyobb hazai előadókat hozzuk el az
EFOTT-ra, ahogy eddig, ám elvégeztünk egy közvélemény-
kutatást a fiatalok körében, és kiderült, külföldi előadókra
is vágynak. Ezt figyelembe véve állítottuk össze a fellépők
listáját – csapott is bele rögtön Maszlavér Gábor feszti-
váligazgató. – Így a Csík Zenekar, a Tankcsapda vagy
a Carbonfools mellett fellép például John Dahlback,
Dr. Alban, a Brooklyn Bounce vagy éppen Roni Size. A leg-
ütősebb külföldi vendégünk DUB FX lesz, aki egy
különleges felállással és vendégekkel érkezik Velencére,
valamint egész nyáron csak az EFOTT színpadán lesz
látható.”

Óriási változás  tör-
ténik az EFOTT
amúgy sem szerény
programkínálatában:
idén először színházi
előadások is láthatók
lesznek a fesztiválon.

„A Szkéné Színház
előadói és vendégmű-
vészei minden este fel-
lépnek a fesztiválon.
Többek között a Pintér
Béla és Társulatával

elhozzuk a Parasztopera című darabot, és a legendás
Kapa-Pepe párossal is színpadra lépek a Nézőművészeti
Nonprofit Kft. a Fajok eredete előadásában. Az a tapasz-
talatom, hogy ilyen helyeken a közönség sokkal felszaba-

Roni Size

Dr. Alban



dultabb, csak győzzük hangerővel!” – mondta Thuróczy
Szabolcs színművész.

„Ha általában egy fesztiválra gondolunk, a pia és a sár-
ban dagonyázás jut eszünkbe. Azonban ennek nem feltét-
lenül kell így lennie. Ezért is tud jó lenni egy ilyen
kezdeményezés. Buli és színház, Velencén megkapják igé-
nyes módon ezt a kettőt. Én nem annyira tartozom a fesz-
tiválozók táborába, viszont ha azt hallom, hogy ott nívós
színházi előadásokat is láthatok, kedvem támad kimenni”
– lelkesedett Fenyő Iván. 

A széles zenei paletta és a kulturális programok mellett
a szervezők gondoskodnak a sportolási lehetőségekről is,
amelyhez nagyszerű terep a tó környéke. Újdonság a Te-
kerj az EFOTT-ra! program. Július 3-án Budáról biciklivel

indul egy nagyobb csoport Velencére. A kezdeményezés
egyik élharcosa az Animal Cannibals.

„Az EFOTT közösségi oldalára minden infó felkerül a
megmozdulásról, lehet csatlakozni! Sőt, az sem baj, ha
nincs még hozzá eszköz, mert valakit egy személyre sza-
bott Csepel bringával ajándékozza meg a fesztivál” –
mondta Qka MC.

A Csík Zenekar egy-egy remek muzsikával foglalta
zenei keretbe az eseményt. Csík János nem csak énekelt,
azt is elmesélte, hogy az EFOTT-on többek között Pres-
ser Gábor és a magyar jazz kiemelkedő alakja, Dresch Mi-
hály is vendégük lesz. A rendkívül színes programkínálatot
az AXE és a Rauch jóvoltából sikerült így kialakítani.

EFOTT – Csak szabadon… 
Szakály Szilvia
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TEGYÜK KÖZÖSEN
NÉZHETŐVÉ

VIDEÓ-
FELVÉTELEIT!

Videófelvételeiből közösen kiválogatjuk a
legértékesebb részeket, és összevágjuk őket
egységes, zenés, hangalámondásos, feliratos,
rövid, nézhető hosszúságú videófilmmé. 
Örök emlék, csodálatos ajándék!
Somhegyi Kft.,Velence, 22/472-174, 70/409-6746

Egynyári palánták
muskátli, 

balkonnövények
Huszti Mihály

Velence - Újtelep, 
Bekötő u. 42.

Diplomás nyelvtanár nyelvvizsgáztatói
tapasztalattal angol oktatást

vállal akár az Ön otthonában is.
Szilágyi Balázs

Telefon: 20/454-8465

FELHÍVÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy a meg-

hirdetett csatornarákötési akciónk formanyomtatványai
letölthetők honlapunkról, az alábbi linkre kattintva:

http://www.drv.hu/drv/drv.head.page?nodeid=51

A gyors és zökkenőmentes ügyintézés érdekében, min-
den esetben ezt szíveskedjenek használni.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

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 2012. márciusában volt, megnyitása megtörtént. A
liftek hatósági használatba vételi engedélye május elejére
várható, megnyitásuk ezzel lehetővé válik. Elkészült a
gitáros emlékhelynél található gyalogos aluljáró, a műszaki
átadásra 2012. május 3-án került sor. 

Velence megállóhely új gyalogos aluljárója elkészült, a
műszaki átadás szintén májusban kezdődhet meg. A megál-
lóhely meglévő, részben önkormányzati, részben MÁV tu-
lajdonú aluljárója vágányok alatti részének, és a peronlépcső
lefedésének felújítása befejeződött. A lépcsők korszerűsítése
megtörtént. Kápolnásnyéken a Vörösmarty utcai aluljáró
építése szintén elkészült, kisebb befejező munkálatok után a
műszaki átadás itt is megkezdődhet májusban.

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 főutat és a Szabolcsi utat leaszfaltozzák. Folya-
matban van a Szabolcsi úton az új buszmegállók, kapube-

hajtók kialakítása. Itt rövidebb időszakokban félpályás
útlezárások várhatók. Az aluljáró átadását június-július
hónapokban tervezzük.

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 2012. de-
cemberi menetrendváltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.

Loppert Dániel kommunikációs vezető
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
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Hozza magával ezt a hirdetést, 1000 Ft
árengedményt kap a dauer árából! 
2012. 07. 01-ig érvényes az akió!

FUVAROZÁST VÁLLALUNK!

Minden nemű építőanyag házhoz 

szállítását, billencs autókkal 

korrekt áron!
Sóder, homok, készbeton, zúzott kövek,

termőföld, töltésföld, cement, mész 

és minden, amire Önnek 

szüksége lehet!

MINIMÁLIS MENNYISÉG 

KISZÁLLÍTÁSÁT IS VÁLLALJUK!

Gépi földmunka (bobcat) 

akár hétvégén is!

Tűzifa megrendelhető korlátlan 

mennyiségben!

06/20-355-9625
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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

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

Ház – Otthon – Lakás

Ház – Otthon – Lakás
Kulcsrakész 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

Velencefürdő, V. (ötödik) utca 43.
Tel.: +3620546-0385
e-mail: velencedrink@freemail.hu
facebook: Fekete Bárány

FEKETE BÁRÁNY FAGYIZÓ-SÖRÖZŐ

KENYÉRLÁNGOS, LANGALLÓ,
TÖK-I POMPOS, OLASZ FAGYLALT,
KÉT KEZES „RETRO” HAMBURGER,

JEGESKÁVÉ, KOKTÉLOK…
NYITVA MINDENNAP!
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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
Használtruha 

kereskedés
OOllaasszz  ééss  aannggooll  

ddiivvaatt  aa  
mmaaggyyaarroorrsszzáággii  VVeelleennccéénn
Újonnan érkezett tavaszi és nyári kollekciók

LAKÁSTEXTIL – CIPŐK – TÁSKÁK

Minden hét SZERDÁJÁN új árukkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!

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.

A régi telephelyen a Martinovszky és Társa Kft. 
már NEM folytat kereskedelmi tevékenységet!

Teleki László
Telefon: 06(20)-229-2474 

Májusi akciónk: Angol ruházat (100,- Ft/db)
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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

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

vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi osztályán 

az 589-415-ös telefonszámon. 
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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

Szabó Zoltán
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

Festés-mázolás, tapétázásFestés-mázolás, tapétázás

Horváth Gyula

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

KOVÁCS TAMÁS
vízvezeték-szerelő

Családi házak, hétvégi házak stb.
víz-szennyvíz szerelése

Csőtörések, elfagyások javítása
Szaniterek, szerelvények cseréje,

csőhálózat felújítása.
Víz-szennyvíz bekötések

kivitelezése.

Telefon:
06-20-426-0261

A Velencei-tó Nyelviskola
2012. tavaszán  AKCIÓS NYELVTANFOLYAMOKAT indít:
40 órás angol kezdő szintű és német modulokat,
500,- Ft/óra akciós áron (20.000,- Ft), 6-10 fős csoportokban.
Csoportok indítása: május utolsó hete; Gárdony, Nemzedékek Háza
velenceitonyelv.atw.hu     velencenyelv@gmail.com

A Velencei-tó Nyelviskola (nyilvántartási sz.: 00159-2012)
további nyelvtanfolyamokat is indít folyamatosan Gárdonyban,
a  Nemzedékek Házában. Korrepetálást, online-tanítást, érett-
ségi- és nyelvvizsgára  felkészítést is vállal. 
NYELVEK ÉS SZINTEK:

angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol: kezdő- és középhaladó szint
orosz: kezdő szint

IDŐPONTOK: hétfő-csütörtök délután,  kedd-csütörtök délelőtt,   
igény szerint hétvégén is

Érdeklődni honlapunkon:   www.velenceitonyelv.atw.hu
e-mailben: velencenyelv@gmail.com
telefonon: 06 30 3988515

SOL TOURS Kft
Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Velencei-tavi ingatlan- és szálláshely-közvetítés,

utazási iroda, értékbecslés, vadászatszervezés

Kiadó nyaralókat, 
házakat keresünk!

Ön szokott vendégeket fogadni?

Nagyon szívesen vennénk, ha mi is 
küldhetnénk Önnek vendégeket, ugyanis az

idei év úgy alakult, hogy a külföldi 
partnerirodáink több vendéget küldenek, mint

az eddigi évek során, és így a főszezonra
már nem marad szabad szállásunk.

Várjuk jelentkezését!
Lencsés Piroska

0620/980-6486
22 éve az Önök szolgálatában

www.elektromoped.hu


