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Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
2012. szeptember 29-én, szombaton  a

„Babák Rózsakertje” ünnepségére 
Helye: Velence - Babák Rózsája park 

10.00   A Meseliget Óvoda óvodásainak és  a Zöldliget Általános
Iskola diákjainak műsora

RÓZSA DÍJ átadás

A 2011-2012-ben született babáknak rózsatő ültetése, 
és az emléktáblák elhelyezése

11.45 Mesejáték kicsiknek és nagyoknak

10.00 tól-14.00 óráig
Virágkiállítás és vásár, kézműves termékek vására, kézműves foglalkozások
Mikkamakka játszóház, népi játszótér: vesszőkosár hinta és hagyományőrző népi játékok
Levendula játszóház, bio üdítők és levek, méz- és sajtvásár, langalló, kürtöskalács, 
keleti édességek.

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!
A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni, ill. gépkocsival a Szabolcsi út,
vagy a Régiposta utca felől, mert a Kis utca lezárásra kerül a 70-es úttól a Zárt utcáig!
Parkolás: A Zöldliget Általános Iskola udvarában, a Szakrendelő parkolójában, a Zárt utca, 
Régiposta utca, Gesztenye sor ill. a Kis utca a Zárt utcától az Akácfa út felöli szakaszán lehetséges.

Meghívó az Idősek  Világnapjára
Velence Város Önkormányzata szeptember 28-án az Idősek Világnapja alkalmából az idei évben is megrendezi a

vacsorával egybekötött hagyományos találkozót az állandó lakcímmel rendelkező öregségi (vagy előrehozott öreg-

ségi) nyugdíjban részesülő velencei lakosok részére.

A jelentkezési lapot és az autóbusz-menetrendet az újság 13-14. oldalán találják.

Szeretettel várunk minden kedves velencei nyugdíjast!
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HHíírrlleevvééll
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. au-
gusztus 31. napján rendkívüli testületi ülést tartott a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

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

A Képviselő-testületi ülés nyílt üléssel kezdődött, mely-
nek napirendi témája a Velence, Tópart utca 34. szám alatti
orvosi rendelő akadálymentesítésére vonatkozó Közbe-
szerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslat volt.  

A hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos el-
járás időütemterve szerint az eljárást záró döntés meghoza-
talára 2012. október 26-án kerülhet sor. A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az ajánlattételi felhívást öt szervezet ré-
szére küldi meg, valamint a Bíráló Bizottság tagjának fel-
kérte Dr. Vágner Elza ügyvédet, valamint a Polgármesteri
Hivatal műszaki osztályának két munkatársát. A Bíráló Bi-
zottság megfigyelő tagjai Dr. Sirák András és Martinovszky
József képviselő urak, tartalék megfigyelő Serhók György
képviselő úr. 

A soron következő napirendi témák az Önkormányzat
gazdasági érdekeire figyelemmel zárt ülés keretében kerül-
tek napirendre és megtárgyalásra. 

A zárt ülés első napirendje a Járóbeteg Nonprofit Kft.
taggyűlésen meghozott döntésekhez kapcsolódott. A léte-
sítmény társasházi alapító okirata nyomán további pontosí-
tások váltak szükségessé. Így elkészült a területhez rendelt
parkolók közforgalom számára biztosított, ill. az egészség-
ügyi és egyéb szolgáltató egységek működéséhez szüksé-
ges kijelölt parkolóhelyek rendezése. 

A Képviselő-testület döntött a Gyógyszertári Kft.-ben
képviselt tulajdonosi részhez kapcsolódó azon képviseleti
álláspontról, hogy a Gyógyszertár jelenlegi bérleti szerző-
dését közös megállapodással meg kell szüntetni, ill. az Ön-
kormányzat saját maga bérli 13 év határozott időtartamra a
területet, melynek használatát biztosítja a Gyógyszertár Kft.
számára. Döntött még a bérleti díj Nonprofit Kft. részére
történő egy összegben történő kifizetéséről. A Képviselő-
testület döntött továbbá arról, hogy a Járóbeteg Nonprofit
Kft.-nek 1,5 millió forinttal emeli a törzstőkéjét. A zárt ülés
következő napirendi pontja a „Velencei-tó Kapuja” pro-
jekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítása volt.
A 11. számú Támogatási Szerződés tartalma lényegében az,
hogy a projekt változatlan tartalommal és módon, a módo-
sított megvalósítási határidővel valósul meg. A Képviselő-
testület a Támogatási Szerződés módosításával egyetértett.
A 11. számú Támogatási Szerződésmódosítást elfogadta, az
aláírására vonatkozó felhatalmazást a polgármester részére

megadta. Ezt a napirendet a „Velencei-tó Kapuja” projekt-
hez kapcsolódó kivitelező által elszámolatlan szállítói elő-
legre vonatkozó Részletfizetési Megállapodás napirend
követte. A Képviselő-testület a Részletfizetési Megállapo-
dás aláírására vonatkozó felhatalmazást a polgármester ré-
szére megadta, így a döntés értelmében Velence Város
Önkormányzata a „Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcso-
lódó elszámolatlan szállítói előlegre vonatkozóan Részlet-
fizetési Megállapodást köt a Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt.-vel.

Szelei Andrea
aljegyző

Folytatódik 
a Velencei-tó Kapuja projekt
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint Támogató képvi-
seletében eljáró MAG Zrt., mint Közreműködő Szervezet
és Velence Város Önkormányzata 2012. augusztus 30-án
aláírta a Támogatási Szerződés módosítását, így megnyílt
a lehetőség, hogy az eredményes közbeszerzési eljárást kö-
vetően a megkezdett projekt változatlan tartalommal és tá-
mogatási összeggel befejeződjön. 

Mindezzel párhuzamosan: 
– folyik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési  eljá-

rás. Örülünk annak, hogy 7 vállalkozás megvásárolta
a pályázati anyagot, melynek leadási határideje 2012.
szeptember 28-ára módosult.

– történik a Kivitelező által el nem számolt szállítói elő-
leg és az elmúlt egy évben felmerült többletköltségek
biztosítása. 

Oláhné Surányi Ágnes  
polgármester

Velencei-tó
Kapuja

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

munkaterv szerint következő ülését 
2012. október 15-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel 

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./  Egyebek

A napirendeket követően,  közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

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

a tanév

Zavartalanul kezdődik a tanév és ez mindannyiunk
számára így természetes, hiszen Velence Városában élő
gyermekek jelenéről és jövőjéről van szó. 

A Baptista Szeretetszolgálat és Velence Önkor-
mányzata között létrejött szerződés a biztosítéka annak,
hogy Iskolánk továbbra is járhatja a megkezdett utat a
magas színvonalú oktatást, a kéttannyelvű képzést, maga
mögött tudva a régi és az új fenntartóját. 

A legfontosabb garancia azonban a pedagógus. Nem
könnyű időszak számunkra és az Iskola vezetése számára
sem, hiszen a köznevelési törvényben leírtaknak való
megfelelés mellett számtalan új feladatnak is eleget kell
tenniük. (Minden pedagógus vállalta a változást és
munkaszerződést kötött új fenntartójával.)

Nem könnyű az átállás az Önkormányzatnak sem,
hiszen az Iskola minden kövéhez, eszközéhez kötődünk.
S bár formailag nem mi vagyunk a fenntartók, de tovább-
ra is felelősségünknek érezzük gyermekeink, pedagógu-
saink sorsának alakulását. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2012. október 1-jén (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

ANYAKÖNYVI  HÍREK
HHáázzaassssáággoott   kkööttöött tt ::

2012. augusztus 4-én:
Szelei László – Pintér Mónika

Szilágyi Ferenc – Tukács Orsolya Katalin
Rózsa Dániel – Radics Erzsébet

2012. augusztus 11-én:
Orova Balázs – Botos Lilla

2012. augusztus 18-án:
Böszörményi Bence – Halász Elvira

Tári Balázs – Kucsera Boglárka
2012. augusztus 24-én:

Baranyai József – Illés Evelin
Bachraty Gábor –Gerencsér Alexandra

2012. augusztus 25-én:
Dobay László – Szlávik Alíz

2012. augusztus 31-én:
Deés Attila – Horváth Kinga Viktória

2012. szeptember 1-én:
Szivós Zoltán – Fülöp Tímea

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné, Egri Andorné
anyakönyvvezetők

Tájékoztató a vasúti beruházásról
A Polgármesteri Hivatalban sokan érdeklődnek a vasúti

beruházásról. 
Mint köztudott, a beruházás gazdája a Nemzeti Infra-

struktúra Fejlesztő Zrt., Önkormányzatunk csak egyik
partnere. A beruházó és kivitelező tájékoztatása szerint
a Velencén megépült gyalogos aluljárók műszaki átadás-
átvétele megtörtént, így használatra átadásra kerültek az
elmúlt hónapban. 

A vasúti pályatest műszaki lezárása még folyamatban
van, az ott tapasztalt hiányosságokat, illetve hatósági elő-
írásokat a kivitelező folyamatosan pótolja. 

A közúti aluljáró kivitelezése befejeződött és elkezdő-
dött a műszaki átadás-átvétele, valamint a forgalomba
helyezési eljárás. A sikeres hatósági eljárás lezárását kö-
vetően – mely várhatóan 2012. szeptember-október – ad-
ható át az aluljáró a forgalom számára. 

A Hivatal és Önkormányzatunk a rendelkezésre álló
eszközeivel igyekszik hatékonyan eljárni azért, hogy a
megépült illemhelyek használatát tegye lehetővé a MÁV
és kezdje meg az új gyalogos aluljárók takarítását. 

Törjék Zoltán 

műszaki ügyintéző
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TÁJÉKOZTATÓ 
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével 

kapcsolatos jogszabályváltozásról

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az Országgyűlés el-
fogadta az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó tör-
vények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. számú
törvényt, mely – 2012. szeptember 1-jei hatálybalépés-
sel – újraszabályozza az iskoláztatási támogatás fel-
függesztésének és szüneteltetésének rendszerét. 

A törvényben foglalt módosítások lényegi elemei a kö-
vetkezők:

50 kötelező tanórai foglalkozás elmulasztása esetén
minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jö-
vedelmi helyzetétől függetlenül ugyanaz a jogkövetkez-
mény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási
támogatás folyósítása szünetel.

Megszűnik a felfüggesztés jogintézménye, azaz a csa-
ládi pótlékot nem kell családtámogatási folyószámlára fo-
lyósítani, visszamenőleges kifizetésére ismételt iskolába
járás esetén nem kerülhet sor.

A szüneteltetés megszüntetését a jegyzőnek akkor kell
kezdeményeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az
5 kötelező tanórai foglalkozást nem haladják meg. 

Azon tanulók esetében, akik a tanítási év végéhez kö-
zeledve gyűjtik össze az 50 órás hiányzást, a szünetel-
tetés csak szeptember 1-jén kezdődik meg.

Az átmeneti rendelkezések szerint a családtámogatási
folyószámlán összegyűjtött összeget a jogosultak elveszí-
tik, ha a törvény hatályba lépését követő első felülvizsgá-
lat alkalmával a gyermek 5 kötelező tanórai foglalkozásnál
többet mulaszt.

Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető

2012. évi önkormányzati programok
Szeptember 28. Ifi ház Idősek Világnapja
Szeptember 29. Babák Rózsakertje park

Babák Rózsakertje ünnepség  
Október 23. Hősök parkja Nemzeti ünnep
Október 26. Temetőben és a katonasíroknál

Halottak napja
December 20.   Zöldliget Iskola Városi Karácsony

Tájékoztató a Velence újtelepi 
háziorvosi rendelőjének áthelyezéséről

Az Önkormányzat már régóta tervezi, hogy a velencei
II. körzet háziorvosi rendelőjét a Szakorvosi Rendelő In-
tézet földszintjéről a szomszédos irodaépület jelenleg nem
használt épületrészébe költözteti. 

A kistérségi irodát magába foglaló Balatoni u 65. szám
alatti önkormányzati épület délnyugati, lépcsőházi nyak-
taggal elválasztott kétszintes részében – mely korábban a
mentősök szolgálati helyiségeinek adott otthont – kerül
kialakításra az új háziorvosi rendelő, az épületrész föld-
szintjén rendelkezésre álló cca. 70 m2-nyi hasznos alap-
terület felhasználásával. 

Az építési munka az új funkcióhoz szükséges belső áta-
lakításokból és korszerűsítésekből, a külső felújítási
munkákból, valamint az épületrész megközelítésének
kialakításából (lépcső és akadálymentes rámpa építés) és a
környezetrendezési munkákból áll. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzési pályázatot 5 ajánlattevő közül a Fodor és
Molnár Kft. nyerte el. Az új egészségügyi létesítményt a
velencei lakosok részére olyan formában kívánja átadni az
Önkormányzat, hogy az a funkcióhoz tartozó összes
esélyegyenlőségi előírásnak is megfeleljen. 

A beruházás összköltsége: 21.115.434 Ft + ÁFA.
Az átadás tervezett időpontja: 2012. szeptember vége.

Csiszár Balázs műszaki ügyintéző

Tájékoztató a temetőben 
kialakított nyilvános illemhelyről

Önkormányzatunk régóta tervezi a temetőben a jog-
szabályi előírásoknak megfelelő nyilvános illemhely
kialakítását. A terveket az Önkormányzat már korábban
elkészíttette, és ez év júniusában sikeres közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően a kivitelező kiválasztása is
megtörtént. A munkálatokat a nyertes pályázó, Fodor és
Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft. 2012. július végén
megkezdte. 

Az épület a temetőkert északi oldalán, a jelenleg
meglévő ravatalozó, és a bekötőút közötti területen került
elhelyezésre, melyben nemenként elkülönített WC-t,
valamint akadálymentes WC-t alakítottunk ki, belátást
gátló előtérrel. Az illemhelyhez burkolt járda, az akadály-
mentesítéshez rámpa, és az utcai oldalon akadálymentes
parkoló került kialakításra. A szolgáltatást a temetőbe lá-
togatók 100.- Ft-os érmével tudják igénybe venni.

A beruházás összköltsége 7.452.000.- +ÁFA.
Az épület átadása és üzembe helyezése 2012. szeptem-

berében várható. 
Bokor Andrea műszaki ügyintéző
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Honfoglalás után
pom-pom lányok

Hét pompás este Velencén. Ez a mérlege a Velencei
Nyári Zenés Esték négy színházi előadásos sorozatának és
a Három Velencei Nap a Zene Jegyében elnevezésű
műsorfolyamnak. S ezt nem csak a rendezvényszervezők
kincstári optimizmusa mondatja velem, de a bőséggel
érkezett nézői visszajelzések is ezt igazolják.

A Honfoglalás igazi si-
kerdarabnak bizonyult. A
népszerű rockoperával ért
véget a Kastélypark Szín-
pad tizenhatodik évadja. 

A velencei Kastély-
parkban éppen másfél év-
tizede, 1997-ben létrejött
szabadtéri színház az évek
folyamán egyre izgalma-
sabb, látványosabb és
mindenekelőtt profi elő-
adásokkal csábította a ve-
lencei és tókörnyéki kö-
zönséget. Az első nyár

két előadása után a nagy érdeklődésre tekintettel a második
évadtól már négy szombat estén fogadja az eredeti hely-
színről elnevezett nyári színház a nézőket. S bár időközben
a Velencei-tó Kapuja építkezés miatt átmenetileg az Északi
strand rendezvénysátrába költözött a színház, a kiszámít-
hatatlanná vált időjárás miatt ez mindenképpen a közönség
előnyére vált. 

Július közepétől a Körúti Színház Én és a kisöcsém
című zenés vígjátéka, majd a Múzsák Társulata A muzsika
hangja című musicalje, a Gergely Theater fergeteges zenés
vígjáték, a Mona Marie mosolya és a témájában, zenéjében
komoly, elgondolkodtató Honfoglalás volt a kínálat. 

A legtöbb előadás nézőszámát a közepes nagyságú
kőszínházak is megirigyelhették volna, míg a Honfoglalás
a szinte téliesre fordult augusztusi nyárestén is fergeteges
közönségsikert aratott.
Pintér Tibor, a pályafu-
tását jószerével egykor
Velencén kezdő színész,
rendező búcsúzásként
még a nézőket is meg-
énekeltette a rockopera
közismert dallamaira.

Tényként mondható,
hogy másfél évtized és hat-
vankét bemutató után a
velencei Kastélypark Szín-
pad végérvényesen beke-
rült az ismert hazai sza-
badtéri színházak sorába.

A profizmus a legjobb szó arra, amit a közönség az
ingyenesen megtekinthető háromnapos zenés műsor-
folyam során láthatott az Északi strand rendezvény-
sátrában. A székesfehérvári Fantázia ének- és a Silver Rose
táncegyüttes közös műsora remek bevezetője volt a három
napos programnak. A Coincidance ír táncosok – balett
művészek – fantasztikus tudása, gyönyörű mozgása, tánca,
a szép táncosok látványa és a közismert dallamok együtte-
sen elvarázsolták a közönséget. Ezután forró latin estét
varázsoltak a hatalmas sátorba az első nap végén a Los
Andinos zenészei. Nyolcadik alkalommal szerepeltek a
székesfehérvári Királyi Napok alkalmával Magyarorszá-
gon vendégeskedő külföldi néptáncosok Velencén. A
házigazda Alba Regia Táncegyüttes mellett pompás be-
mutatót tartottak országuk, régiójuk táncaiból a macedón,
spanyol és Costa Rica-i táncosok. A színes, pompás kaval-
kád,  remek este sokáig emlékezetes lesz a szép létszámú
közönség tagjai számára.

Jubilált a Velencei Fúvószenekari és Mazsorett Nap. S
bár eddig megszokhattuk ennek nemzetköziségét, ezúttal
– a külföldi együttesek a válságra hivatkozva nem vállalták
a magyarországi utazást – csak magyar együttesek biz-
tosították a magas színvonalat, pompás fúvósmuzsikát. A
Rázene együttese, a budapesti XVIII. kerületi zeneiskola
dobosai, a Seventeen Big Band és a különlegesség, a négy
testvér alkotta Fourtissimo mindvégig magával ragadta a
tűzijáték közeledtével mind hatalmasabbra duzzadt
nézősereget. Jó szívvel fogadták a nézők a rendezvényen
először szereplő pom-pom lányokat, a tatabányai és bu-
dapesti mazsoretteket is.

A tűzijáték ezúttal is színpompás volt, a Velencén
megszokott magas színvonalú látványosság, ami méltó
módon köszöntötte a várost nyolcadik születésnapján,
ahogy DJ Smash, vagyis Szalmás Gábor retro diszkója is
siker volt és nem csak a fiatalok körében.

Egy ilyen nagyszabású eseménysorozat – különösen, ha
ennyire perce pontosan zajlik minden, mint megszokottan
történik ez Velencén – hosszadalmas előkészítő munkát és
a segítők nagyfokú összeszokottságát igényli. A hétnapnyi
program zökkenőmentes lebonyolításban – a város tisz-
teletreméltó pénzügyi támogatása mellett – elévülhetetlen
érdemeket szerzett ezúttal is Balogh Erika, Bruck József,
Ható János és polgárőrcsapata, Nagy Edit, Sári Kálmán,
akiket, ahogy mindenkit, aki ideig-óráig segítette a munkát,
elhivatottságukért feltétlen köszönet és elismerés illet meg.

Máté G. Péter
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Velencei Nyári Zenés Esték 2012.

Én és a kisöcsém

Mona Marie mosolya

Honfoglalás

A muzsika 
hangja

Fotók: Somhegyi Béla



Velence 
Város 

Születésnapja 
2012.

Fotók: Somhegyi Béla
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Köszönet

Az ünnepség szervezéséért Szávai
Jánosné képviselőnek, Kiss Csaba
plébános úrnak, a szereplő felnőt-
teknek és gyermekeknek, az ünnepi
beszéd megtartásáért Cserny Vilmos
alpolgármester úrnak. 
A Képviselő-testület nevében        

Oláhné Surányi Ágnes              
polgármester

2012. 
Augusztus 

20.

Fotók: Somhegyi Béla
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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
Hivatal 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. 
Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  
Tópart ABC Halász u. 1. 

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva  V. utca 43.

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.
Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft.
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

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
20% kedvezmény a ját-
szóház árából,  5% ked-
vezmény a megvásárolt
játék árából 

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
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%

Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
5.000.- Ft felett 5% 
kedvezmény
Minden termékre 10%

Minden hónapban 
más-más kedvezmény, a
Velencei Híradóban meg-
jelenõ hirdetés szerint!

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Budapest
Érd
Budaörs
Üröm
Gödöllő
Veresegyház
Vecsés
Szabadegyháza
Sárosd
Hantos
Százhalombatta
Ercsi
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Dejtár
Cegléd
Tatabánya
Járdánháza
Geszt
Orosháza
Kecskemét
Sárbogárd
Sárbogárd Sárszentmiklós
Sárbogárd Pusztaegres
Nagyatád
Pécs
Székesfehérvár
Mór
Zámoly
Csákvár
Alcsútdoboz
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Aba
Enying
Enying Balatonbozsok
Dég
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Polgárdi
Füle
Veszprém
Siófok
Nagycenk
Szentgotthárd

Összesen:

Mindöszesen:

149
8

17
1
2
1
3
3
1
1
2
1
2

20
2

55
51
1

137
40
8

403
348
41

145
19
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1

58
1
2
2
2
7

19
80
4
5
1
1
1
7
1
2
3
2
2
2
1
1

1681
4469

VÁROS ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen

264
506
277
94

1321
218
50
58

2788

VÁROS ESETSZÁM  

Szakorvosi Rendelőintézet 
betegforgalma
2012. augusztus

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás 
terhére ellátott betegek száma: 

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi 
Rendelőintézet működéséről

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, a Velen-
cei Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján 2012. október
1-től a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi Kistér-
ségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., a korábbi működtető An-
gelika Családorvosi Közkereseti Társaságtól átveszi. A háziorvosi ügyeleti
szolgálat a Rendelőintézet épületében, a főbejárattal szemben, a korábbi házi-
orvosi rendelés helyén fog működni.  Az átadás-átvételi megállapodás értel-
mében a háziorvosi ügyeleti szolgálat a korábban megszokott működési
rendnek megfelelően, a megszokott orvos-, nővér- és gépkocsivezető létszám-
mal működik. Reményeink szerint a szakrendelések, a diagnosztika (röntgen,
ultrahang, vérvétel), valamint a Gyógyszertár és a Mentőszolgálat közvetlen
közelsége a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szempontjából mind szak-
mai, mind működésbeli többletet fog jelenteni.  Az átadás-átvételi folyamat tá-
mogatásáért köszönet az Ügyeleti Társulás polgármestereinek, az Angelika
KKT vezetőjének, valamint az ÁNTSz és az Egészségbiztosítási Pénztár mun-
katársainak.

Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól másnap reggel 07:00-ig, mun-
kaszüneti napokon 0:00-24:00 között folyamatosan lesz elérhető.

A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat telefonszáma októ-
ber 1-től: 22/375-045.

Tüdőgyógyászati szakrendelésünket újraindítottuk. Dr. Lupkovics Gergely
tüdőgyógyász szakorvos, a működési engedély birtokában megkezdte rende-
lését. A tüdőgyógyászati szakrendelés keddenként 16:00 – 20:00 óra között el-
érhető. Dr. Jachymczyk György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és
stoma-gondozás szakrendelése augusztus elején újra indult. Érsebészeti szak-
rendelésünket júniustól Dr. Turcsán Erik főorvos vezeti.  Nőgyógyászati szak-
rendelésünkön, Dr. Med. Habil. Hagymásy László főorvos, és Dr. Nagy László
főorvos mellett, hétfőnként Dr. Kállay Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos
rendel. Speciális mammográfiás ultrahang-szakrendelésünk, melyet első-
sorban, de nem kizárólag 20-35 éves hölgyek számára indítottunk, változatla-
nul , csütörtökönként 8:00 – 10:00 óra között vehető igénybe minden korosztály
számára. A vizsgálatokat minden érvényes egészségbiztosítással rendelkező
magyar állampolgár, társadalombiztosítási alapon igénybe veheti. A vizsgála-
tokat dr. Székely Miklós főorvos úr végzi, aki ennek a szakterületnek több év-
tizedes gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakembere. A vizsgálatokhoz be-
utaló szükséges. 

Nappali kórházi szolgáltatásunkkal belgyógyászati, ideggyógyászati és
reumatológiai betegeinknél infúziós kezeléseket végzünk. A tevékenységet
szakmai szempontból dr. Szabó Péter belgyógyász, kardiológus főorvos koor-
dinálja és felügyeli. A nappali ellátás keretében végezhető infúziós kezelések
bevezetésével helyben nyújtjuk betegeink számára a szükséges terápiát. Az in-
fúziós kezelések citosztatikus kúrában részesülő betegek kiegészítő kezelése-
ként is pozitív hatásúak. A kezelésekre Kondor Éva vezető asszisztensnőnél,
vagy a Recepción lehet jelentkezni.

A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik: Tunikolt Éva
gyógymasszőr a 30/8234942 telefonszámon történő bejelentkezés alapján el-
érhető. A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakor-
vosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masszázsként is
igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces 1500 Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljes-
test masszázs: 60 perces 3500 Ft)

Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet is végez. Ezt a szol-
gáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni. 

dr. Ferencz Péter  
ügyvezető 



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

(Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukácio

Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia

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
09.00-12.00

Dr. Németh Attila
09.00-12.00

Dr. Gajdán László
16.00-20.00

(Hepatológia)

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita
15.30-18.30

Dr. Kalmár József
09.00-12.00

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. Turcsán Erik
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

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

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 István
18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella
16.00-18.00

Dr. Czikajló Gyula
08.00-10.00

Tunikolt Éva
15.00-19.00

Tunikolt Éva
13.00-17.00

Tunikolt Éva
09.00-14.00

Tunikolt Éva
09.00-17.00

30/823/4942

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. Lupkovics Gergely
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

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET OKTÓBER 1-TŐL

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.

Naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig.   Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.
22/375-045

NAPPALI ELLÁTÁS

SZAKRENDELÉS              HÉTFŐ             KEDD            SZERDA     CSÜTÖRTÖK         PÉNTEK
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Meghívó

IDŐSEK  VILÁGNAPJÁRA

Velence Város Önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmából az idei évben is megrendezi a
vacsorával egybekötött hagyományos  találkozót a városban állandó lakcímmel rendelkező öregségi
(vagy előrehozott öregségi) nyugdíjban részesülők részére.

Helye: Fehér Ház – rendezvényterme  (Termálfürdő felőli épületben!)

Ideje: 2012. szeptember 28. (péntek) 17.00 óra

Amennyiben rendezvényünkön részt kíván venni, úgy kérem a nyilatkozatot 2012. szeptember 24-ig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjához visszaküldeni, mivel a találkozó lebonyolításához
szükséges a résztvevők számának ismerete.

Örömünkre szolgálna, ha rendezvényünket részvételével megtisztelné.

Oláhné Surányi Ágnes               
polgármester

(Autóbusz az oda és hazaszállításra a hátlap szerint biztosított.)

NYILATKOZAT

A 2012. szeptember 28-án megrendezésre kerülő Idősek Világnapja találkozóra szóló meghívást  elfogadom.
Kérem, szíveskedjenek részemre/részünkre helyet biztosítani.

Velence, 2012. szeptember …..

…………………………...................……………                  .....…....…........………………………………......…
Sajátkezű olvasható aláírás Lakcím

Résztvevő nyugdíjas családtagom:

………………………………………....................                …….....….............……………………………......…
Név Lakcím



Szeptember 28-án pénteken  a nyugdíjas találkozóra a buszjárat útvonala a következő:

1. Autóbusz indulás az Ó-faluból:
16 óra 15 perc – Larus Holding előtti buszmegálló (Ország út)
16 óra 18 perc – ÉDOSZ üdülő előtti buszmegálló (Ország út)
16 óra 21 perc – Fő utca - Enyedi utca sarok (helyi járat végállomása)
16 óra 24 perc – Kadarka utca - Csongor utcai sarok
16 óra 26 perc – Csongor utca –Panoráma út kereszteződése
16 óra 28 perc – Panoráma úton  – a Rizling utca sarok
16 óra 29 perc – Panoráma úton –  a Csemete utca sarkán
16 óra 30 perc – Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló
16 óra 31 perc – Fő utca Tűzoltószertár melletti buszmegálló
16 óra 33 perc – Fő utca – Aranykút vendéglő utáni buszmegálló
16 óra 36 perc – Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló
16 óra 39 perc – Tópart – Polgármesteri Hivatal előtti buszmegálló
16 óra 41 perc – Tópart – Könyvtár előtti buszmegálló

2. Autóbusz indulása Velencefürdőről:
16 óra 15 perc – Béke utca 23(Velencefürdői vasútállomás mellett a tó felőli út)
16 óra 18 perc – Cápa parkolója
16 óra 21 perc – Arany János utcában a X. utca sarka
16 óra 23 perc – Arany János utcában a XIV. utca sarka
16 óra 26 perc – XIV utcában a Vörösmarty M. u. sarok
16 óra 29 perc – XIV utcában a Jókai utca sarok
16 óra 32 perc – Jókai utcában a IX. utca sarok
16 óra 35 perc – IX. utcában a Vörösmarty utca sarok
16 óra 38 perc – Petőfi utcában a  IV. utca sarok
16 óra 41 perc – Iskola utca – Jókai u. sarok /Heidenék mellett/
16 óra 44 perc - Iskola utca – Posta előtt
16 óra 45 perc – Iskola utcai -  Gyógyszertár előtt 
16 óra 47 perc  Kenyérgyári ABC melletti parkoló/Faház kocsmával szemben/
16 óra 49 perc  Határ utca 43 / Tóthék / előtt
16 óra 50 perc  Határ utca – Kertész utca kereszteződése
16 óra 51 perc  Kertész utca - Vadász utca sarok  /telefonfülke  mellett /
16 óra 52 perc  Akácfa utca 20 előtt

Visszaindulás: 20 óra 30 perckor
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Ibolya u. 13. 
Bogrács u. 7., 31., 35/c., 40., 42.
Muskotály u. 3., 5.,7.,11.
Sárgaföldes út 9., 24/b., 29., 31.
Szt. Orbán vendéglő
Panoráma u. 1., 10., 12.
Csemete u. 17., 28., 35., 44., 46.
Vasút u. 1., 5., 6., 7., 7/a., 8., 9.,13.,
15., 21/a., 23., 24.
Tavasz u. 1., 2.
Walczer étterem
Viola u. 1/b., 15.
Iskola u. 7.
Gyümölcs u. 4.

Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük

azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt gondo-
zott, szépen rendben tartott, virágosított a közterület.
Egész nyáron sokan gyönyörködtek a színes, virágos, szere-
tettel gondozott utcai „kiskertekben”, de nagyon szépek
az ápolt, gyeppel, egy-egy örökzölddel beültetettek is. 

Egyre több ingatlantulajdonos gondolja úgy, hogy
kertje nem ér véget a kerítéssel. Ez látható az alábbi fel-
sorolásból is. Az is megfigyelhető, hogy ahol néhány
lelkes virágbarát ápolja az utcai előkertjét, ott az utca

többi lakója is nagyobb gondot fordít a rendezett kör-
nyezetre.  Reméljük, mind több ingatlantulajdonos
igyekszik majd jó példával kedvet csinálni utcája többi
lakosának a szép, gondozott közterülethez. Tudjuk, hogy
az idei, aszályos nyáron nagyon nehéz volt a virágok
„életben tartása”, ezért külön is köszönet illeti a gondos,
virágszerető embereket.

Évek óta visszatérő probléma, hogy vannak olyan in-
gatlanok, amelyek kiemelkedően szépek, gondozottak,
de házszám-tábla hiányában nem beazonosíthatóak,
így nem tudjuk az újságunkban közzétenni. 
Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Minden évszaknak, így az ősznek, különösen az ősze-
lőnek megvannak a szépségei. Megérkezik a várva várt
csapadék, az  éjszakák hűvösebbek, de a nappalok még
melegek. 

Legismertebb őszi virágunk a krizantém
(Chrysanthemum). Sokrétűen felhasználható; a ma-
gasabb, egyszálas vagy csokros változatok vágott
virágnak alkalmasak. Népszerűek a gömbkrizan-
témok, amelyek  a terasz szép díszei is lehetnek,
de sírokra is ültethetjük őket. Színváltozata a
fehértől a sárgán át a téglapirosig, bordóig sok ár-
nyalatot képvisel. Nem túl tápanyagigényes, de cse-
répben tartva rendszeresen öntözzük káliumtúlsúlyos
tápoldattal.

Szeptember-októberben virágzik az őszirózsa (Astera-
ceae). Változatosak, leginkább lila és rózsaszínűek, de van
köztük bordó és  fehér is. Jól bírják a szárazságot.

Egyre népszerűbb kétnyári növényünk az árvácska
(Viola wittrockiana,V.cornuta). Széleskörű alkalmazást
tesz lehetővé a fajták sokszínűsége. Alkalmasak szegély-

nek, temetőbe sírokra, balkonládába, dézsába,
egyes fajtái csüngő ampolnába is. Igény

szerint ültethetünk óriás, nagyvirágú,
közepes és kisvirágú fajtákat, rend-

kívül széles színskálából választ-
hatunk. Ha szeptember közepétől
ültetjük, számíthatunk arra, hogy
tavaszig viszonylag kevés gon-
doskodást igényel. Üde színfolt

a leendő havas, fagyos környe-
zetben.

Huszti Mihály 
egyesületi tag

Tópart u. 7/a., 13.
Fő u. 5., 7/a., 51., 94.
Strand u. 9., 13.
Nádas köz 10.
Bethlen u. 5., 7.
Ország út 27/b.
Nadapi út 28.
Klein köz 4., 8., 10., 11.,
Dobó u. 2., 3., 7.
Bocskai u. 4/1., 4/2., 4/3.
Gábor Áron u. 1., 2.
Esze T. u. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
Fecske u. 11.,13.,18., 20.
Pacsirta u. 20., 24.,26., 27.,29., 32.

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület

kertészeti tanácsai

Bercsényi u. 3.,7.,9.,13.,20.,27.
Rákóczi u. 3., 5.
Hársfa u. 26.

Természetesen több 
rendezett, szép ingatlan 
van, a következő 
számban folytatjuk 
a felsorolást.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a szép, virágos Velence és kívánunk sok
örömöt és jó egészséget a nyár végi kerti
munkákhoz!

Benkő Istvánné szervező 
Virágos Velence Városszépítő Egyesület

elnöke

Kedves Virágszerető Velenceiek!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a „Babák Rózsakertje” ünnepségen a helybeli kertészek őszi

virágkínálatukkal fognak részt venni. Itt beszerezhető lesz a hálás, igénytelen őszi árvácska, vagy krizantém,
de különleges virágokat is találhatunk majd a választékban. A szárazvirág-csokrok vagy ajtódíszek pedig

szépen mutatnak majd télen a lakásban, vagy a kiürült, kopasz virágládákban.



A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára folya-
matosansok szép, értékes, régi és új fotókkal gyarapodik.
Köszönjük mindenkinek, aki átengedi a Fotótár – és
ezzel Velence város, mindannyiunk – céljaira képeit. A
régi, családi emlékeket őrző fényképeket csak egy-két
napra kérjük kölcsön, amíg szakszerűen digitalizáljuk,
számítógépen archiváljuk.

Gyűjtjük a régi iratokat, okmányokat, bizonyítványokat
és a régi, Velence múltjával kapcsolatos tárgyakat is. 

Kérünk mindenkit, aki be akar kapcsolódni ebbe a szép
munkába, hogy jelentkezzen a Könyvtárban a 472-453-
as, vagy Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.
Városunk születésnapján mi is részt vettünk. A ren-

dezvénysátorban sokan, nagy érdeklődéssel nézegették
albumjainkat, a régi fotókat, ismerősöket, emlékeket fel-
idézve.

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

VELENCEI 
FOTÓTÁR

Fotó: Ordas Gábor VELENCEI FOTÓTÁR

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
Közösségi gondozó: Farkas Tímea
Elérhetőség: 06-30-815-2318
Közösségi gondozó: Csernus Marietta
Elérhetősége: 06-30-815-2345

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. Lendvai Anita jogász, minden hónap  
harmadik hétfőjén, 8.30-10.30

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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Kedves Gyerekek, Anyukák, 
Apukák, Nagymamák 

és Nagypapák!

A Mikkamakka Játéktár nyitva tartása:
hétfő: 10.00-11.00 

Dinamóka – játékos angol kicsiknek
kedd: 9.00-12.00  Velencei Baba-Mama Klub
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 ren-
dezvényen. Játékkölcsönzés, vásárlás
Ovis leszek Klub
Októbertől újra indul a Mikkamakkában az Ovis leszek
Klub, ahová már most jelentkezhettek az alábbi elérhető-
ségeken.

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879

www.mikkamakka.hu www.varazskucko.hu
Kastély – Velence, Tópart út 52.

Kedves Kismamák, Anyukák,
Babák, és Totyogók!

Az immár hagyományos őszi Börzénk
pontos időpontját a honlapunkon
olvashatjátok. Árusítóknak jelentkezni 
az alábbi elérhetőségeken lehet: 
vtalaber@vipmail.hu vagy 06/20/570-5876

Szeptembertől újra várja Klubunkat a Mikkamakka Já-
téktár, ahol minden hét kedd délelőttjén összeülünk a vi-
dáman játszó gyermekeink mellett és jót beszélgetünk.
Megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy meghívott
vendégeinktől kapunk választ az éppen felmerülő kérdé-
seinkre. Szeptemberi és október eleji programjaink között
szerepel Velence újtelepi védőnő és az új tagok bemutat-
kozása, nyári élménybeszámolók, őszi kézműveskedés il-
letve hasznos tanácsok magunk, gyermekeink és babáink
immunrendszerének erősítésére.

Az alábbi képek nyári programjainkon a póni lovaglás
és a Sétahajózás alkalmával készültek.

Ne feldjétek:
Baba-Mama Klub
Keddenként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban, 
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

A Klubról és programjainkról részletesen olvashattok
a következő weboldalon:  www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok bármi-
kor a következő elérhetőségen: Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu

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 (érd.:  06-30/690-
5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19.00 óra
Meditáció: hétfő 18.00-20.00 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): 

hétfő, csütörtök 18.00-20.00 óra 
Csi-kung: szombat 7.00-9.00 óra

A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190. A
foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Új tanév, új feladatok 
a Meseliget Óvodánkban

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a
tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb
volna a tenger.”

(Teréz anya)

Megkezdődött az új tanév az óvodánkban is. Óvodása-
inkat kicsinosított, harmonikus, esztétikus elrendezéssel
várjuk a csoportszobáinkba, s az óvoda egész területén.
Csodálatos érzés látni, ahogy a gyerekek ismét birtokukba
veszik az óvodát, rácsodálkoznak s örömmel üdvözlik egy-
mást, és a felnőtteket. 

A szeptemberi becsengetés nemcsak az iskolába hívta
a gyermekeket, hanem az óvodai élet nyüzsgő forgataga is
az óvodai közösségébe csábította az új csemetéket. Remé-
nyeink szerint ebben a tanévben is könnyebb, zökkenő-

mentes lesz a kicsik beszoktatása, a már jól bevált „Ovis
leszek” klub eredményeként, hiszen januártól rendszere-
sen lehetőség volt a játékos délutánok alkalmával az óvo-
dában ismerkedni az óvó nénikkel, dajka nénivel, az
ovival. Mindez már hagyományosan azt szolgálta, hogy a
mama és gyermeke ne az „ismeretlenbe” jöjjön az óvoda-
kezdés napján, hanem már úgy, mint aki hazajön, és biza-
lommal fordul a felnőttek felé kérdéseivel, gondolataival.

Egymás kölcsönös megismerése nagyon fontos és ez
az egész óvodás életre jellemző, hiszen mindig új és új dol-
gok kerülnek előtérbe.

Az óvoda csak a családdal együtt, a családi nevelés
funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni.

Gyermekeinknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak
tartalmas, élményekben gazdag harmonikus tanévet kí-
vánok. 

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Nevető Napsugarak
A Nevető Napsugár Tábor lelkes kis csapata, nagyon jól érezte magát az együtt eltöltött idő alatt. Kirándultunk, ha-

józtunk és eveztünk a Velencei tavon és természetesen a tóban is fürödtünk. Együtt fagyiztunk, palacsintáztunk és kö-
zösen játszottunk. A tábor végén minden kedves táborozó kapott egy oklevelet. Nagyon jó volt!

Nevető Napsugarak
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Kedves Első Osztályosok!

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket! Gyermekkoro-
tok újabb állomásához érkeztetek! Bizonyára Ti is vártátok
már ezt a napot, amikor már hivatalosan is a velencei
Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanulói lehettek! Ugyanilyen lelkesedéssel várták
már a tanító nénik, az iskola összes dolgozója, és nagyobb
diákjai, hogy mostantól személyes ismerősként köszönt-
hessen benneteket!  Higgyétek el! Jó ide járni, zöldliget-
sulisnak lenni! Bízom benne, hogy jövő ilyenkor már
tudjátok is! 

Tisztelt Első Osztályos Anyukák, Apukák,
Nagyszülők!
Csak azt kérem Önöktől, ne izguljanak! Ha már eldöntöt-
ték, hogy minket választottak, bízzanak bennünk. Igyek-
szünk minden feltételt megadni gyermekük számára, hogy
jó körülmények között, nyugodt környezetben tanuljanak,
fejlődjenek! Problémáikkal, felmerülő kérdéseikkel ker-
essenek bennünket, igyekszünk legjobb tudásunk szerint
segíteni immáron közös gyermekeink iskolai életútját! 21
és 19 éve, mikor az én gyermekeim kezdték a zöldsulis
életüket, ugyanilyen szorongással álltunk mi is a tanév-
nyitón! Meglátják, nem érdemes aggódni feleslegesen, a
gyermekek, ha támogató légkört éreznek maguk mögött,
igyekeznek megfelelni, közös elvárásainknak, mi igyek-
szünk ezt biztosítani.

Kedves régebbi ismerős, Zöldligetes tanulók,
szülők!
Sok minden történt a nyáron, volt Kertépítés, EFOTT,
Olimpia és még számos rendezvény! A zöldiskola udvara
megújult megszépült a szülők és az iskolai Alapítvány
anyagi segítségének és az Önök munkájának köszön-
hetően! Külön köszönöm Zacskó Balázsnak, Kesselyák
Kingának és Sarf Györgynek, akik fáradtságot nem
kímélve dolgoztak egész nyáron!

Az olimpia különösen közel áll minden sportot
szeretőhöz, de azon belül, ha személyes ismerőst is
láthatunk a résztvevők, hát még az érmet szerzők között,
akkor különösen jól eső érzéssel kell, hogy eltöltsön min-
denkit! Tóth Dávid, aki a kajak 4-esben ezüstérmet szerzett
a londoni olimpián iskolánk tanulója volt. Dávid  21 éve
kezdte meg tanulmányit a velencei iskolában! Meghívtam
a mai tanévnyitóra, de külföldön tartózkodik, ígéretet tett,
hogy szeptemberben meglátogat bennünket! Örömmel
várjuk!
Bízom benne, hogy kipihentétek magatokat a nyáron! 
Tudom, hogy ennek ellenére hétfőn „nehéz lesz az isko-

latáska”. Nehéz lesz visszazökkeni a mindennapokba.
Szívesebben lennétek még a strandon, a táborokban, a
kerékpártúrákon, jól esne 11-ig lustálkodni! De van egy jó
hírem: csak 182 tanítási napon kell felkelni, hogy újra
táborba mehessünk, és kitörjön a 2013-as vakáció!
Az új tanévben életbe lépnek a Köznevelési törvény egyes
rendelkezései!

Az első és ötödik osztályban bevezetjük a mindenna-
pos testnevelést!

A közoktatásban végbemenő változások, sok új ki-
hívással szembesítik az önkormányzatokat, iskolákat! Mi
továbbra is igyekszünk saját önálló utunkat járni,
egyetértésben volt fenntartónkkal, leendő fenntartónkkal,
de elsősorban Önökkel szülőkkel, és a tanulókkal együtt!
A 2012-2013. tanévet megnyitom 446 beírt tanulóval!

Czuppon István
igazgató

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

Tisztelt Tanári Kar! 
Kedves Tanulók és Szülők!
Megtiszteltetés, hogy a Baptista Szeretszolgálat nevében
fenntartóként köszönthetem Önöket most, a 2012-2013-as
tanév megnyitóján.

Néhány héttel ezelőtt, a tanévzáró idején még csak
reménykedtünk abban, hogy a  nyár folyamán minden
szükséges jogi folyamat lezajlik, és baptista fenntartás alatt
indulhat meg az új tanév. Talán még soha nem folyt a nyári
szünetben olyan aktív munka a háttérben, mint az elmúlt
hetekben. A korábbi fenntartó, az intézményvezetés és a
Szeretetszolgálat oktatási igazgatóságán dolgozók össze-
fogásának és odaadó munkájának, – s természetesen az
Önök döntésének – köszönhetően most közösen indulunk
az új tanévnek.
„Az oktatás támogatása a jövő befektetése” – mondják.
Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezeteként
naponta szembesülnünk kell a ténnyel: a jövő sokak
számára bizonytalan, kilátástalan. Ezért is nagyszerű
lehetőség, hogy az előttünk álló tanévben minden tőlünk
telhetőt megtegyünk azért, hogy a következő generációt
egy reményteljes, élhetőbb és emberibb jövőhöz segítsük.
Közös küldetés és szolgálat, melynek sikeréhez minden-
kinek oda kell tennie a maga részét. Miénk a biztos háttér
felelőssége. A Baptista Szeretetszolgálat arra törekszik,
hogy a lehetőségekhez képest a legmagasabb szintű szak-
mai, tárgyi és lelki feltételeket biztosítsa a diákok és a
pedagógusok számára a sikeres tanévhez.

Isten áldását, erejét és bölcsességét  kívánjuk az iskolában
folyó munkára!

Szenczy Sándor 
elnök
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A tábori ébresztés

Az első nap azt hittük a Kedd szo-
bában, hogy valakinek a telefonja
csöng. Utána hangosabb lett, és han-
gosabb lett a zene. 

Hirtelen mindannyian felriadtunk
ettől. Kiderült, hogy István bácsi egyik
borzalmas tréfája volt, mert a Rázd
meg jól a fát című zenét teljes hang-
erővel bömböltette a folyosón. A rá-
zást persze mi kaptuk, nem a fa.

A Kedd szobában így sikerült az
ébresztés. I had a good time in the
camp.

Dömsödi Regina Anna
9 évesHARKÁNY 2012.

2012. augusztus 7-én indultunk az iskolától 9 órakor a
harkányi táborba. Néhány gyereknek már ismerős volt a
hely, hiszen voltunk már ott többször is nyáron az Égerli-
get vendégházban. Az idei nyári kalandtábor sok izgalmas
programmal várt minket. Sétahajóztunk a Dráván, fény-
képeztük a kormoránokat, az érintetlen természetvé-
delmi tájban gyönyörködhettünk hosszasan. Nemcsak a
harkányi strandon pancsolhattunk , hanem végre újra meg-
nyitották a siklósi élményfürdőt, ahol a csodálatos nyári
kánikulában fürdőzhettünk és csúszdázhattunk a siklósi
Vár megtekintése után. Idén is megjártuk a Tenkes hegyet,
majd a kilátóból gyönyörködtünk a szikrázó napsütésben
és emlékeztünk a régi táborozásokra. Az esti elmaradha-
tatlan pizsama parti, az okossági verseny és Ki Mit Tud jó
hangulatban telt. Az idei „rókavadászatot” elemlámpá-
val csapatokban utolsó este tudtuk megszervezni. Ezt kö-
vetően értékeltük a tábori programok résztvevőit, így most
sem ment haza senki üres kézzel.

Zöldkert a Zöld iskolában
Májusban meghirdettük, hogy a Zöld iskolarészt szeretnénk parkosítani, s erre kérjük a szülők segítségét is. A segít-
ség meg is érkezett. A Zöldliget Alapítvány számlájára nyár folyamán a szülők 450.000.- forintot küldtek, hogy ezt a
tervet támogassák. Ezt ezúton szeretnénk megköszönni.
Sokan voltak, akik személyes, kétkezi munkájukkal segítették a nyáron végrehajtott parkosítást.
(A munkálatokról a későbbiekben bővebben is beszámolunk, képeket mellékelünk.) 
A ráfordított összeg 846.853.- forint volt. A szülők felajánlásait a Zöldliget Alapítvány egészítette ki.
A szervezés és lebonyolítás Kesselyák Kinga kolléganőnk kezében összpontosult. A munkálatokat Zacskó Balázs,
szülő fogta össze, saját gépeit, idejét, energiáját sem kímélve. Több család is közreműködött, ám Sarf György szülő
minden alkalommal jelen volt.

Mindenkinek szeretnénk megköszönni a munkáját, az anyagi támogatását, 
különösképpen a fent említetteknek! Nagy Edit

Zöldliget Alapítvány

Rengeteg élménnyel és sok új barátsággal tértünk haza.
Köszönjük tanárainknak az együtt töltött szép napokat, re-
méljük jövőre is együtt táborozhatunk!

HARKÁNYI TÁBOROZÓK
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Búcsúnap Velencén

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmarad-
nak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és mega-
datik nektek.” 

(János 15:7)

Sokunk gondolataiban, szívében és imáiban fogal-
mazódott meg már hosszú évek óta a kérés, hogy igazi
közösségben élhessük meg itt Velencén keresztény ün-
nepeinket.

Nagy öröm volt számunkra, hogy idén augusztus
20-án, Szent István királyunkról elnevezett templomunk
búcsúnapján ezt a közösségi élményt átélhettük.

Közvetlenül a városi ünnepség után kezdődött az ün-
nepi szentmise. A szertartáson hosszan elmélkedhettünk
Kótai Róbert főhadnagy, katolikus tábori lelkész ün-
nephez fűzött gondolatain, aki beszédében az augusztus
20-ai ünnepkört új megvilágításba helyezte.

A misén közreműködött a vendégként meghívott
budaörsi Werner Alajos Kórus, a felhangzó művek hol
monumentális, hol meghitt dallamai érezhetően emelték
az ünnep fényét és ejtették ámulatba a zsúfolásig megtelt
templom közönségét.

A szertartás zárásaként Pápai Szabó György reformá-
tus lelkész és Kiss Csaba plébános atya együtt áldották
meg az új kenyeret. Az új kenyér és az összetartozás
jelképeként az egyház gondoskodott arról, hogy minden
jelenlevő család asztalára juthasson a külön erre a célra
sütött, megszentelt kenyerekből.

Az ünnepi szertartás után emelkedett szívvel indultunk
a plébánia udvarára. A szépen helyrehozott kertben a
hívek összefogásával és a velencei katolikus egyház tá-
mogatásával finom gulyásleves készült, amivel mindenkit
szeretettel kínáltak. Kinek a jól behűtött ásványvíz, kinek
a hideg sör csillapíthatta szomját a rekkenő nyári meleg-
ben. Késő délutánig folyt a vendéglátás, melyhez a
budaörsi Friedrich Kapelle Zenekar szolgáltatta a hát-
térzenét.

Emlékezetes, szép napot töltöttünk együtt, amiért a
jelenlevők nevében szeretnék köszönetet mondani Csaba
atyának, aki eltervezte, megszervezte és koordinálta azt a
sok-sok feladatot, ami egy ilyen rendezvény lebonyo-
lításához szükséges.

Köszönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a
Szent István napi búcsúnk megünnepléséhez. Reméljük,
hogy a jövőben sok hasonló élményben lesz részünk és
egyre többen fogják majd támogatni és látogatni for-
málódó keresztény közösségünket.

Tóth Jolán

Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Ó-falu, Szent István Templom
kedd: 08.00 óra
péntek - szombat: 19.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József Templom
hétfő: 18.00 óra
szombat: 18.00 óra
vasárnap: 08.00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek 
idõpontjai:

Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 09.00 óra

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:

Baptista Imaház (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 érde-
keltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai 
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:

Római Katolikus Egyházközség:
a plébánia hivatalában: Fõ u. 70. Telefon: 22/472-149

Református Egyházközség: 
parókiáján (a templom udvarában): 
Templom köz 1. Telefon: 22/472-372

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

Velence történetében
mindeddig nem fordult
elő, hogy egy polgára vi-
lágversenyen diadalmas-
kodni tudott volna. 

A közelmúltban meg-
tört a jég. A tizennyolc
éves Tóth Dávid, velencei

lakos, Japánban, Kamatsu-ban, kajak négyesben, ötszáz
méteren, győztesen haladt át a célvonalon.

E sorok 2003. szeptemberében jelentek meg a legna-
gyobb hazai közéleti napilapban. Akkor is tudtuk, hogy
Tóth Dávid tehetséges sportember és még sokra viheti. A
londoni olimpián aztán az ígéretből valóság lett, Dávid,
Kammerer Zoltánnal, Kulifai Tamással és Paumann
Dániellel óriási meglepetésre – előzetesen „csak” pont-
szerző, vagyis 4-6. hely valamelyikére várták a csapatot a
szakemberek – ezüstérmes lett. Dávid ezzel a sikerrel Fejér
megye legeredményesebb olimpiai szereplőjévé is vált
2012-ben.

A most 27 éves Dávid fejlődését láthattam sportveze-
tőként és újságíróként is figyelemmel kísérhettem. Szor-
galmas, céltudatos fiúból lett pompásan versenyző fiatal-
ember a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában, majd 18 évesen
átigazolt a KSI-be, onnan pedig 2005. őszén az MTK-ba.
2010-től edzője az a Fábiánné Rozsnyói Katalin, akinek
nevéhez olimpiai és világbajnoki címek sora fűződik. 

Bár testvérével Budapesten lakik, nem lett fővárosi,
haza ma is Velencére jön. Budapesti karrierje azzal
kezdődött, hogy felvették a BMF könnyűipari mérnök ka-
rára, de fél év után rájött, hogy az nem az ő világa, ott-
hagyta, majd a TF-re, vagyis a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karára felvételizett test-
nevelő-edző szakra – természetesen ezen belül kajak-kenu
szakirányra – amit 2010-ben el is végzett.

Az eredményes kajakozáshoz, versenyzéshez nem elég
a tehetség, mellé kitartás, szorgalom és mérhetetlenül sok
edzés kell. A londoni olimpiára a tavalyi szegedi világbaj-
nokság után szeptember közepéig tartó pihenő után kez-
dődött a felkészülés napi két edzéssel. Novembertől,
február végéig szárazföldi edzések voltak napirenden,
futás, úszás, súlyzós erősítés. Február végén Sevillában
szállhattak vízre. Az öthetes edzőtáborban pihenőnap
nélkül, napi két edzéssel készültek a nagy feladatra. Eh-
hez képest már kellemesnek tűnhetett a felkészülés és a
versenyévad további része, amikor szombat délután és
vasárnap pihenhettek is Dávidék. 

A fényes eredménnyel zárult olimpia után Velence
olimpikonja barátnőjével, a huszonegyszeres magyar baj-
nok ritmikus gimnasztikázó Vass Dórával Törökországban

nyaralt, és utána még másfél hónapig pihenhet, ezt az
időt családjával, barátnőjével szeretné tölteni. Aztán
kezdődik minden előről, hiszen az újabb felkészülés célja
a jövő évi világbajnoki szereplés kiharcolása, majd az
ottani helytállás. Dávid nem titkolja, azt tervezi, hogy
ott lesz a 2016-os Rio de Janeiro-i olimpián is.

Egy olimpia még
azokat is a tévékészü-
lékek elé ülteti, akik
többszörösen be van-
nak oltva sport ellen.
Az olimpia más, azt
illik figyelni, hiszen
sikeres hazánkfiai és
lányai a mi hőseink.
Ismertek lesznek, életük egyik napról a másikra megvál-
tozhat, reflektorfénybe kerülnek. Dávid – talán még keve-
set volt itthon ehhez – mindezt egyelőre még nem érzi. 

Egy ekkora sikert aligha érhet el egyedül az ember.
Tóth Dávid elmondása szerint is sokat köszönhet a szüle-
inek és öccsének, Kornélnak. Ők segítették azokban az
években, amikor kilátástalannak látta a helyzetét és anyagi
gondjai miatt – ez nem is olyan nagyon régen történt – még
a sportolás befejezése is megfordult a fejében

Szerencsénkre mindez nem így történt. Tóth Dávid
sporttörténelmet írt Velencén, immár harmadszor. Az ifjú-
sági világbajnoki cím után aranykönyve második lapja a
tavalyi világbajnoki győzelme volt. Most már megjött az
étvágyunk Dávid, várjuk a velencei sporttörténelemkönyv
újabb fényes lapját, mondjuk négy év múlva, Rióban. Mert
– gondolom – egy brazíliai arannyal, ahogy mi, szurkolók,
Tóth Dávid is kiegyezne.

Máté G. Péter

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

Velencei kalandtúra
Ideje: 2012. szeptember 22. 17.00-tól
Célja: Felfedezni és megismerni Velence ismert és 
ismeretlen értékeit
Célközönség: családok és baráti közösségek részére 
4-6 fős csapatokban
Nevezési határidő 2012. szeptember 20.24.00-ig 
a velenceikalandtura@gmail.com e-mail címen. 
Nevezéshez szükség van egy csapatnévre, gyermekek
részvétele esetén a legfiatalabb gyermek életkorára, a
csapatvezető nevére és telefonszámára. 
Nevezési díj 300.- Ft/fő. A nevezési díjat indulás előtt a
rajt állomáson kell befizetni. A nevezési díjat a helyezettek
díjazására, illetve a túraszervezők és résztvevők vendég-
látására fordítjuk teljes egészében.
Láthatósági mellény mindenki számára kötelező!
További részletek a www.szv.neobase.hu oldalon
olvashatóak. A túra szervezői nevében:

„Sz-Épülő Velencét” Környezet-Kultúra Egyesület,
HelyiTűzoltó Egyesület, FIDESZ-MPSZ velencei 

szervezete és még sokan mások
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, mint
helyi TDM szervezet második szezonját zárta a Tourin-
form iroda működtetését illetően. A tavaly felújított
Cseppházban több mint ezer látogatót fogadtunk, magyar
és külföldi vendégeket, helyieket és az ország minden
részéből érkező kerékpározó, nyaraló és látogató érdek-
lődőket. A pályázati támogatásnak köszönhetően idén nem
voltunk szűkében a velencei-tavi kiadványoknak! A pro-
jekt keretében megvalósított helyi, 3 nyelvű, színes ki-
adványainkat (Velencei-tavi vendégváró, Velencei-tavi
turisztikai kalauz, Velencei-tavi kerékpáros térkép, Talál-
kozzunk a Velencei-tónál!) és a gárdonyi TDM aktuális
magazinját nagy örömmel fogadták az érdeklődők.

A TDM Egyesület honlapján (www.velenceturiz-
mus.hu) egész nyáron naprakész információkat, prog-
ramokat kínáltunk. Térségünk szálláshelyei, vendéglátó
helyei, szolgáltatói, látnivalói, a TDM és tagjai, kiad-
ványaink és más prospektusok is letölthetők az oldalon!
Ismételten kérünk minden kedves partnerünket, hogy el-
lenőrizze kiadványainkban és a honlapunkon a rá vonatko-
zó adatokat és észrevételeiket jelezzék nekünk! Lehetőség
van honlapunkon feliratkozni e-Hírlevelünkre és banner
vagy egyéb hirdetést feladni! 

Várjuk aktuális, turisztikához kapcsolódó híreiket! 

Nem csak az irodában találkoztunk a lakossággal és a
látogatókkal! Több helyi rendezvényen is volt már alkal-
munk bemutatkozni: Velencei Családi Nap, Orbán-nap,
Virágosítás, EFOTT, helyi minősítés és átadó ünnepség
stb. Legutóbb szeptember 8-án a Sukoróról induló „Csalá-
di kör” Bringatúrán népszerűsítettük a Velencei-tavi tu-
risztikai kínálatot. 

FELHÍVÁS
Szeptemberben ismét indítunk 60 órás angol és német

nyelvtanfolyamokat tagjaink és partnereink részére. Kér-
jük, érdeklődjenek irodánkban!

Folytatva tagjainkat bemutató írásainkat, ismerjék
meg a Fekete Bárány Söröző-Fagyizót, Velencefürdő, V.
utca 43. 

Laykauf Zsuzsanna, a Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
tulajdonos vezetője mutatja be Olvasóinknak vállalkozá-
sát: 2010. augusztusában nyitottunk Velencefürdőn. Az
üzlet árukészletét a vendégek igényei alakították. Két év,
fáradtságot nem tűrő kemény szakmai munkával és
igyekezettel mára a környék egyik kedvelt vendéglátó
helyeként tartanak nyilván bennünket. Családias jellegű,
hangulatos kerthelyiséget is működtető egységünk a leg-
kisebbektől az idősebb korosztályig, mindenkinek kínál
valamit. A kiváló minőségű olasz fagylalt és a hideg
csapolt sör (mely mellett 14 féle üveges sör közül is

választhatnak) ) sokak szomját enyhítették a forró nyári
napokon. A ’80-as évekből visszatérő, fényes tetejű, két
kezes „retro” hamburger vagy a méltán népszerű kenyér-
lángos és langalló mellett a magyaros ízű VELENCEI-
Pompos is  a vendégek kedvence lett. Az üzlet barátságos
profilja, nem csak a magyar, de a külföldi családoknak is
szimpatikus, amit az is igazol, hogy visszatérő francia,
német, holland és olasz vendégekkel is büszkélkedhetünk.
Üzletpolitikánk része az emberi kapcsolatok építése, ezért
is rendeztünk már Erzsébet- és Katalin napi bált, kará-
csonyi és újévi programokat. Hagyományos, nagy nép-
szerűséget élvező nyári Utcabálunkat idén 3. alkalommal
rendeztük meg. Október elején lesz az első Szüreti bál régi
hagyományokkal fűszerezve: lovas hintók, huszárok, liszt-
dobálás, bor-pogácsa körmenet, éjszakába nyúló mulat-
sággal! A hideg hónapokban sakk partikat, társasjátékos
esteket, forralt bort kínálunk. A szolgáltatások sokasága és
színvonala alapján (kedvező árak, kutya-parkoló, kitele-
pülések esküvőkre, állófogadásokra, fesztiválra, szülinapi
zsúrok, osztálytalálkozók, összejövetelek megszervezése,
lebonyolítása) méltán kaptunk idén is a helyi minősítési
rendszerben 3 rózsát.

Meggyőződésem, hogy a TDM tagjaként kínálatunk
még több csatornán (kiadványok, honlap stb.) keresztül
eljuthat a vendégekhez!

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Arday Ágnes TDM menedzser

TURIZMUS
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II. Számú Nyugdíjas Klub

A II. Számú Nyugdíjas Klub tagjai július 13-án név-
napokat ünnepeltek a Civil ház udvarán. 

Finom vacsorával vártuk tagjainkat, amelyet a Menü
Center szakácsai készítettek és szolgáltak fel. Molnár
István sukorói lakos szolgáltatta a hangulatos, nekünk
való zenét, amelyre nagyon jó kedvünk kerekedett. 

Augusztus 3-án a Civil ház udvarán próbasütés volt.
A Nyugdíjas Klub férfi tagjai által Kolonics Károly
kőműves vezetésével – aki verebi lakos, de a II. Számú
Nyugdíjas Klub tagja – elkészített kemencében finom
„Pompost” sütöttek a szorgalmas és ügyes nyugdíjas tár-
saink. Ez a tészta kelt tészta, amelyre tejföl, apró füstölt
szalonna, füstölt kolbász és vöröshagyma került,
valamint sok sajt. A költségek közösek voltak. A „Pom-
pos” mellé még sült hurkát is kaptunk, Házi József jó-
voltából. 

Augusztus 17-én halászlével kedveskedett Herczeg
Ferencné Katika a Klub tagjainak, ami nagyon finom
volt. A kemencében sütött kenyeret pedig Kantár
Ferencné sütötte részünkre. A halászlé és a kenyér ára
„köszönöm” volt. 

Augusztus 24-én szalonnasütés volt, minden tag aki
ott részt vett, maga vitte a szalonnát és az ahhoz szük-
séges dolgokat. Mivel szabadságunk nem volt, augusztus
hónapban is nagyon jól éreztük magunkat a Civil háznál. 

Szomorúság is ért bennünket, sajnos meghalt Dercze
Sándorné Évike klubtársunk, bánatosak vagyunk. Ő egy
olyan társ volt, aki ragaszkodott hozzánk és mi is nagyon
szerettük. Küzdött az életéért és bízott abban, hogy meg-
gyógyul, de a betegségét nem tudta legyőzni. Fájdalom-
mal búcsúzunk Tőle. 

Minden nyugdíjas társamnak jó egészséget, nyugodt,
boldog életet kívánok klubtársaim nevében. 

Vén Lászlóné 
klubvezető 

Nyugdíjas klubok hírei

Velencei-tavi Rózsa 
I. Számú Nyugdíjas Klub

Mire e sorok megjelennek, remélhetőleg véget ér a
hosszú, forró nyár, amitől ember és természet egyaránt
szenvedett. Némi vigasz, hogy a szabadságon lévők,
vakációzók, a szabadtéri rendezvények szervezői,
résztvevői igazán örülhettek a tartós melegnek. Mi
idősebbek, előnyös helyzetben voltunk, mert a hőség elől
a hűvös szobába menekülhettünk, ezért is minden
tisztelet azok iránt, akik a kánikulában is helytálltak, tet-
ték a dolgukat, üzletekben, földeken és egyéb munkahe-
lyeken. 

Klubunk nyári szünetét megszakítva július 25-én
Anna-bált rendezett, így egy kis zene, süti mellett vidám
délutánt tölthettünk klubtársainkkal. Molnár István
kitűnő zenéje, Tánckörünk előadása csak fokozta a jó
hangulatot. Igaz, a betegség és a nagy meleg miatt az
otthonmaradók nagyon hiányoztak!

Augusztus 11-én pedig a Velencei Nyári Zenés Esték

keretében bemutatott „Honfoglalás” című rock operát
együtt néztük meg klubtagjainkkal. Bár kifogtuk a
leghűvösebb estét, a kitűnő előadás kárpótolt bennünket
a kissé kellemetlen időjárásért. A Sziget Színház
művészeinek előadását a hálás közönség (velünk együtt)
vastapssal jutalmazta. 

Klubéletünk a szeptember 5-i klubnappal folytató-
dott. Örömmel találkoztunk újra. Volt bőven téma,
megbeszélnivaló. A második félében is szervezünk
kirándulást, termálfürdő látogatást. Egy-egy vidám ren-
dezvénnyel, közérdeklődésre számot tartó előadással, be-
mutatóval szeretnénk színesíteni szerdánkénti klubnap-
jainkat, kellemes kikapcsolódást, jókedvet, örömet sze-
rezni ezzel klubtagjainknak.

Ehhez kívánok nagyon jó egészséget, betegeskedő
klubtársainknak mielőbbi gyógyulást. Minden kedves
nyugdíjas társamnak derűs, szép őszi napokat, vidámsá-
got, tanévkezdő diákjainknak nagyon jó tanulást!

Lukács Sándorné 
klubvezető 

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

Fotó: Somhegyi Béla
VELENCEI FOTÓTÁR
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Aktuális helyi információk

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

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Mozgásfejesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejesztő torna
18.00 - 20.00 

Mozgásfejesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejesztő torna
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
16.00 órától

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Tipe-Topa 
Gyermek Táncház

16.00 - 17.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00     

KeddHétfő Szerda
Zumba

17.00 - 18.00

Aprócska 
gyermeknéptánc

18.00 - 18.45 

Hastánc fiataloknak
18.00 - 19.00

Hastánc 
19.00 - 20.00 

Csütörtök

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Péntek

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gyógytorna 
18.00 - 19.00

A Civilház  programjai

(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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Életfa Emlékplakett bronz fokozatát kapta életpá-
lyájának és munkásságának elismeréseként Cserny
Vilmos. 

Velence város alpolgármestere augusztus 20-a alkal-
mából vehette át a rangos díjat Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában, a vidékfejlesztési minisztertől.

Cserny Vilmos Velencén született, Gödöllőn szerzett
diplomát az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági
gépészmérnöki szakán, majd a Budapesti Műszaki
Egyetemen lett mérnök-tanár. Ezek mellett több szak-
irányú végzettséggel is rendelkezik, de még középfokú
edzői diplomát is szerzett.

Munkásságát mezőgazdasági gépészmérnök gyakor-
nokként kezdte, majd hamarosan szakoktató, tanár lett a
Mezőgazdasági Gépészképző Iskolában, Velencén.
1969-től igazgatóheyettese a velencei Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolának, majd
1987-től nyugállományba vonulásáig, 2003-ig az in-
tézmény igazgatójaként nevelte a mezőgazdaság szak-
embereit. Mindvégig egyetlen munkahelye volt, ahol 37
évet töltött el. Pályafutása során nyolc jelentős elis-
merésben, kitüntetésben részesült.

Cserny Vilmos az önkormányzatiság kezdete óta
képviselő Velencén, jelenleg alpolgármester. A várossá
válásának nyolcadik évfordulóját ünneplő Velence
városi címét kérelmező és elnyerő pályázat szerzője,
szerkesztője volt.

Amatőr fafaragó, több köztéri alkotása szépíti
településünket és jó néhány közintézményben is meg-
találhatók faragványai. Szőlőtermelőként tagja a Szent
Benedictus borlovagrendnek. Nős, két gyereke és három
unokája van. 

Máté G. Péter

Életével
faragta 

Életfáját 

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

MEGHÍVÓ
A velencei Bod László Kápolna Galéria

szeretettel várja az érdeklődőket
2012. október 21-én vasárnap 16 órára

Éber Péter
70. születésnapja alkalmából rendezendő
festményeit és egyéb alkotásait bemutató

első önálló kiállítására.

A tárlatot megnyitja:  
Horváth Péter festőművész
Zongorán közreműködik:  

Szporny László

Helyszín: 2481 Velence, Fő u. 160/A

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

Tájékoztatás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási
területén 2012. augusztus 20-tól ügyfélelégedettség-
felmérésre kerül sor. Célunk, hogy objektív vissza-
jelzést kapjunk önkományzati partnereink, lakossági
és közületi fogyasztóink elégedettségéről, megismer-
jük véleményüket, igényeiket. 

A személyes interjú keretében zajló kérdőíves
megkérdezést a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. meg-
bízásából a Szocio-Gráf Piac- és Közvéleményku-
tató Intézet igazolvánnyal rendelkező munkatársai
végzik. A felmérésről honlapunkon és a megyei napi-
lapokban is tájékoztatjuk Fogyasztóinkat. 

Tisztelettel kérjük, hogy válaszaival Ön is járuljon
hozzá az elégedettségmérés sikeres lebonyolításához,
folyamataink, működésünk fejlesztéséhez.

Közreműködését előre is köszönjük!

Kollár József 
igazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió
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2012. szeptember 5-től 2012. november 23-ig, 
2012. november 26-tól 2012. november 30-ig, és 

2012. december 3-tól 2012. december 8-ig

a Budapest-Déli – Székesfehérvár vasútvonal 
pályaépítési munkái miatt a vonatok 

módosított
menetrend szerint közlekednek.

www.kti.hu

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
VÁROSI KÖNYVTÁR

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Előjegyzés 
Fénymásolás

Internet használat 
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetőség

KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Kate Quinn : Róma lányai

Tasmina Perry : Sztárok ügyvédje
Jókai Anna : Éhes élet

Philippa Gregory : A másik királynő
Nicholas Evans : Semper fortis
Rita Monaldi : Salai kételyei

Fejős Éva : Karibi nyár
Baráth Katalin : A borostyán hárfa

Peter James : Tökéletes emberek (Világsikerek)
Mary Jo Putney : Ellopott mágia

Péntek Imre : Hajtűkanyar : versek
David Nicholls : A nagy kvízválasztó

Nicholas Sparks : Vissza hozzád
Agatha Christie : Titkos ellenfél

Barbara Taylor Bradford : Levél egy idegentől
David Baldacci : A pokol tornáca

Kádár Annamária : Mesepszichológia
Böjte Csaba : A szeretet bölcsője : a házasság mérföld-

kövei
Aczél Endre : Acélsodrony sport, 1962-1989
Brigitte Kleinod : Kertészkedés kényelmesen

Gyurcsáné K. Ilona : Tejcukorérzékenyek nagy
diétáskönyve

Szilágyi Rita : A teljesítmény bűvöletében 
(Magyar királynék és nagyasszonyok, 20.)

James Dashner : Az útvesztő
Berg Judit : Rumini Ferrit-szigeten

Richard Scarry : Légi parádé Tesz-vesz városban
Ulli Schubert : Focitörténetek (Olvasó kalóz)

Ulla Mothes : Egy kiállítás titkai (SMS könyvek)
René Goscinny : Asterix az olimpián

Dinoszauruszok és őslények : képes enciklopédia

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven
felüliek be-iratkozása ingyenes. Velence Város Önkor-
mányzat alkalmazásában álló pedagógusok és köztiszt-
viselõk a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsön-
zést ingyenesen vehetik igénybe. 

Őszi Könyvtári Napok
2012. október 2-6.

Az Őszi Könyvtári Napok  keretében az idén is
lehetőség lesz ingyenes beiratkozásra, internetezésre,

valamint a lejárt határidejű kölcsönzött könyvek
késedelmi díj nélküli visszahozatalára.

MEGHÍVÓ

A VELENCEI VÁROSI KÖNYVTÁR
tisztelettel meghívja Önt 

és kedves barátait a
2012. október 20 -án, szombaton

17.00 órakor kezdődő

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA

Fábián Janka írónővel
A belépés díjtalan!

A beiratkozási 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

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



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

2012. SZEPTEMBER VELENCEI HÍRADÓ  29

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

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet: 
(Tópart utca 34.) 22/472-242  22/598-149
Október 1-től: 22/375-045
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 helyszínen, illetve a www.patikakupon.hu honlapon!

HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/472-074

HÍREI

Kedves Velencei Olvasók!

Az őszi karbantartási munkákat követően ismételten
várjuk Önöket fürdőnkben. Nyitva tartásunk nem válto-
zott, vasárnaptól csütörtökig 8.00 és 21.30 között, pénte-
ken és szombaton 8.00 és 22.30 között várjuk ven-
dégeinket. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy nyáron egyre több velen-
cei lakos vette igénybe szolgáltatásainkat. A DINO Club
felnőtt animációs vízisport  programjai, illetve a gyer-
mekprogramok is nagy sikerrel zajlottak.  

Nyáron több alkalommal szerveztünk kisebb koncer-
teket, amelyen külsős vendégek is részt vehettek. Nagy
sikere volt Bartók Eszter és a Hangfestők, valamint a
Creol együttes  produkciójának, de Horváth Márk gitá-
ros és Frankie Látó jazz hegedűs  estjén is sokan vettek
részt. Róka Szabolcs mesemondó minden alkalommal el-
varázsolta a közönséget. Augusztus 17-én hangulatos
koncertet adott a Mókus és a Fabula Rasa zenekar.  

Aktuális programjainkról a Velencei Híradó hasábjain
értesülhetnek, illetve a www.velencespa.com oldalon tá-
jékozódhatnak. Munkatársaink a programokkal és a fürdő
szolgáltatásaival kapcsolatban is készséggel adnak felvi-
lágosítást az 589 971 telefonszámon. 

Szalczgruber Mariann
kulturális és marketing manager

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek 

özv. Cserny Vilmosné
temetésén, virágot helyeztek el sírján, gyászunkban
osztoztak. Gyászoló családok

Velencei körzeti megbízott:
STEFÁN LAJOS r. zászlós Telefon: 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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.

Telefon: 22/474-383
Gajdos András: 06-20/466-0546 Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig
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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, vízelvezetés, 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, szerda 8.00 -15.00, péntek: 8.00 -13.00

Fax: 06/84-501-299   Ügyintézés: 06/40-240-240 

E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):     06/80-533-533

E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában  

(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)

Ügyfélfogadás:  

kedden 08.00-12.00-ig,  szerdán 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 + 27% 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
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06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

Németh János

BABA-GYERMEK FELÜGYELET
(0-4 éves korig) 

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

Tel.: 06(30)-2-418-419  www.babycarehome.hu

HASTÁNC OKTATÁS kezdőknek
Dinamikus fiatalok részére, szeptember 7-től,

a Velencei Közösségi Házban 
minden pénteken 18-19.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várok!
Szilvi

HASTÁNC OKTATÁS 
a Velencei Közösségi Házban szeptember 7-től
minden pénteken19-20 óráig a fiatalos felnőtt
korosztály számára a biztos, szép mozdulatokért.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várok!

Szilvi

Ház – Otthon – Lakás

Ház – Otthon – Lakás
Kulcsrakész lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet

Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

Fodor Rita
Telefon: 
+36-30-651-6251

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Masszázs a Rendelőintézetben, Velence, Balatoni út.

Tunikolt Éva gyógymasszőr
Bejelentkezés: 06/30 823 49 42

Árak Részmasszázs   Teljes test
20 perces      1500 Ft 60 perces    3500 Ft
30 perces      2000 Ft
VÁROM KEDVES VENDÉGEMET! 

Hölgyem! Uram!
Ha Önnek nincs kedve, nincs felesleges energiája, 
vagy nincs ideje, mi elvégzzük a munkát Ön helyett!

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi, vagy esetleg egyéb,
egyéni igényeihez igazodó munkák elvégzésében:

Kertrendezés – takarítás – lomtalanítás
Festés – mázolás takarítással
Kőműves munkák – Burkolás
Fakivágás
Tetőjavítás
Hőszigetelés

Számíthat ránk! Jelszavunk: gyorsaság és megbízhatóság!
Ingyenes árajánlat!

Hívjon, és a munka el lesz végezve!
Ko-Nor – Atti Bt Tel: 60/30-758-0574

e-mail: konoratti@citromail.hu
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Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

Fűnyírást, damilozást, ásást,
kaszálást, fakivágást és egyéb 

kerti munkákat egész évben 
vállalok: 06 30/637-0525

Heiden Andrea

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.

BioLabor® Közérzetjavító kezelések
Ingyenes kipróbálási lehetőség. Bejelentkezés:

(30)9766974  Danka Mária 

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

NYITVA MINDENNAP!

FEKETE BÁRÁNY FAGYIZÓ-SÖRÖZŐ

Huszárok, lisztdobálás, 
felvonulás, élőzene...

Érdeklődjön a helyszínen vagy telefonon!

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
Hőgye Zoltán

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT VELENCÉN
(a Szakorvosi Rendelő Intézetnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő: Hétfő: 14:00-18:00

kedd-csütörtök-péntek: 8.30-12:00 szerda: 8:30-18:00
Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19

Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg nem 
finanszírozza, így azok térítéskötelesek

Áraink: Csontsűrűség mérés
-a gerinc és a csípő vizsgálatával:  3.000 Ft.
-az alkar vizsgálatával: 1.500 Ft. (az alkart csak külön orvosi kérésre,
csípőprotézis vagy 120 kg feletti testtömeg esetén vizsgáljuk)

Testösszetétel mérés 
(zsír-izom arány) 6.000 Ft.
Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

Human Balance Diagnosztikai Központ 
2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

FOGÁSZATI KIS- ÉS PANORÁMARÖNTGEN
VELENCÉN

(a Szakorvosi Rendelő Intézetnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő:  átmenetileg csak szerdán előjegyzésre

Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19
Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg 

nem  finanszírozza, így azok térítéskötelesek
Áraink: Fogászati panoráma röntgen

(amikor a teljes fogsort röntgenezzük)  3.500 Ft.
Fogászati kis röntgen
(amikor csak egy fogat röntgenezünk)  1.500 Ft.

Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.
Human Balance Diagnosztikai Központ 

2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

SZÜRETI BÁL!
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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 AJTÓK, ABLAKOK
7 LÉGKAMRÁS PROFILBÓL

REDŐNYÖK, SZÚNYOG-
HÁLÓK, RELUXÁK, 

SZALAGFÜGGÖNYÖK, 
PÁRKÁNYOK gyártása, 

FORGALMAZÁSA, JAVÍTÁSA
rövid határidővel. Szakszerű,

megbízható munkavégzés. 
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás. Igény
szerint visszajavítással.

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

Egri
Andor 

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

Lila Akác Butik
Használtruha 

kereskedés
OOllaasszz  ééss  aannggooll  

ddiivvaatt  aa  
mmaaggyyaarroorrsszzáággii  VVeelleennccéénn

AKCIÓ: SZEPTEMBERBEN FARMERVÁSÁR 
Női, férfi, gyermek fehérneműk, 

zoknik, harisnyák nagy választékban
ÚJ TERMÉKEK, NEM HASZNÁLT!

Minden hét SZERDÁJÁN új árukkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: vasárnap és hétfőn zárva 
keddtől péntekig 07.30 -17.00 szombat: 08.00-12.00

Ebédidő: 12,00-12,30
Velence, Kis utca 10. (bejárat az Akácfa utca felől)

Telefon: 06-30/298-5948 Martinovszky és Társa

Új fehérneműk

ÚJ SZÉKHELLYEL
22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN

Homlokzati hőszigetelő, 
IZOVER Domo hőszigetelő

min. rend. 216 m2 / 10 cm 575,- Ft/m2

NOBASIL MPN 5-10 cm min. rend. 
58 m2 10 cm 920,- Ft/m2

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

SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim 
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

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

Velencén, a Lidó mögötti pavilonsoron egy

25 m2-es ÜZLET KIADÓ
szeptembertől.

Telefon: 06 30/438-1780
Kiss Istvánné
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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

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

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

CSERÉP- ÉS TÉGLAKÁLYHÁK
építése, javítása, átrakása

KÉMÉNYEK rakása, javítása

KÚPCSEREPEK kenése, cseréje
20-499-3974 Zsadányi Tamás

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
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Szabó Zoltán
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

Festés-mázolás, tapétázásFestés-mázolás, tapétázás

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

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

stb. javítása, cseréje

Teljes körű víz-, 
szennyvíz szerelés

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

cseréje

CCssőőttöörrééss  jjaavvííttááss,,  
hhiibbaaeellhháárrííttááss

Vizesblokk felújítás, átalakítás 
tervezéssel, 

anyagbeszerzéssel

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

stb. javítása, cseréje
Ivóvíz és csatornabekötések

kivitelezése

Locsolómérőhely kialakítása tervezéssel

Kovács Tamás
06-20-426-0261

A Velencei-tó Nyelviskola
szeptember elején indítja őszi nyelvtanfolyamait 

(nyilvántartási sz.: 00159-2012) Gárdonyban, a 
Nemzedékek Házában, de kérésre más helyszínen is.

Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést 
is vállalunk, mindezt interneten is. 
Nyelvek és szintek:
angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol: kezdő- és középhaladó szint
orosz: kezdő szint
Időpontok: hétfő-szerda és kedd-csütörtök: 16.30-18.00,   
igény szerint délelőtt és hétvégén is.

Honlap: www.velenceitonyelv.atw.hu
E-mail: velencenyelv@gmail.com    Telefon: 06 30/398-8515

IRÁNYIRÁNY
A A 

VÍZ! VÍZ!               

MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!

JELENTKEZÉS:
CSENGŐDI ZOLTÁN

(+36 30 498 9372)
zcsengodi@hotmailcom

VARGA ATTILA
(+36 20 233 6575)

4-14 ÉVES KORIG VÁRUNK FIÚKAT ÉS LÁNYOKAT
       – ÚSZÓTANFOLYAM VÍZHEZ SZOKTATÁSTÓL
       – ÚSZÓEDZÉS
       – VIZILABDA EDZÉS

wwww.facebook.com/VelenceSportegyesulet

ÚSZÁSOKTATÁS A KEZDETEKTŐL, VIZILABDA


