
VELENCEI HÍRADÓ
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

21. évfolyam 10. szám
2013.

OKTÓBER

Velencei-tó Kapuja 
Jó ütemben folytatódik a Velencei-tó 
Kapujának építése.

Az építkezésen készült fényképes beszámolónkat 
a 2. oldalon találja.

OKTÓBER 23-ai ÜNNEPSÉGRE

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

szeretettel hívja és várja Velence város
lakosságát

2013. október 23-án (szerdán) 10.00 órakor
a Hősök parkjában tartandó

Program:
Himnusz

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 

tanulóinak ünnepi műsora 
Ünnepi beszéd

Velence Díszpolgára Cím és
Velencéért Oklevél átadása

Koszorúzás
Szózat

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. november 18-án (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./ III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ 2014. évi szemétszállítási díj megállapítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

A napirendeket követően, közérdekű témában lakossági
hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerint, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Velencei-tó Kapuja 

Kész a kollonád teljes szerkezete Folynak a villanyszerelő kábelvezetési munkálatok. 

Elkészült a projekt első közlekedési
kapcsolatát biztosító térburkolat

Elkészült a pilletető trapézlemez
borítása a teljes felületen.

Folynak a lapos tető alsó párazáró szigetelési munkálatai.

Készül a belső liftakna

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Megkezdődött a tervezett sétány mellé telepítendő
ülőpad alapozása
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Velence Város Önkormányzata 
az Egyházakkal közösen

HALOTTAK NAPI
MEGEMLÉKEZÉST 

tart 2013. október 25-én (pénteken) 
16.00 órakor

a katolikus temetőben a keresztnél, a ravatalozóval
szemben lévő, velencei 56-os hősi halott

tiszteletére állított emlékhelynél, 
a Katona-temetőkben, majd a Civilház (Fő u. 64.)

falán lévő emléktáblánál.

Tisztelettel várjuk a Lakosságot!

Képviselő-testület 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 16. napján tartotta munkaterv szerinti
soron következő ülését a Kastélyban

. 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,

Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képvi-
selő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képvi-
selő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfo-
gadását követően számos pénzügyi témájú napirendet
tárgyalt a Képviselő-testület. Elfogadásra került az Ön-
kormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolója, az
Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve,
valamint a II. és III. negyedévi előirányzat módosításá-
ról is döntöttek a képviselők. Az Állami Számvevőszék
által megállapított feladatait az Önkormányzat végrehaj-
totta. A jövőben azokról a tényezőkről, kockázatokról ké-
szül tájékoztató, amelyek aktuálisan a legfontosabbnak
ítélhetők meg az Önkormányzat gazdasági helyzetével
kapcsolatosan.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Képviselő-testület
ismét úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázathoz 2014. évre (2013/2014.
tanév II. félév, 2014/2015. tanév I. félév) csatlakozni
kíván.

Az október 23. napi ünnepséggel kapcsolatban Szávai
Jánosné képviselő tájékoztatta a jelenlévőket. A városi
ünnepség október 23-án 10.00 órakor kerül megrende-
zésre a Hősök parkjában. Az ünnepi műsort a Dr. Entz
Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola tanulói adják, ünnepi
beszédet Turcsányi Sándorné igazgató asszony mond. 

A „Velencei-tó Kapuja” projekt Támogatási Szerző-
désének határidő módosítását tartalmazó szerződésmó-
dosításra tekintettel a Képviselő-testület tárgyalta és
elfogadta a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 1.
számú módosítását.

Szorosan kapcsolódva az előző témához, a Képviselő-
testület egyetértett abban, hogy a határidők módosulása
okán az üzemeltetővel aláírt dokumentáció pontosító ér-
telmezése időszerűvé vált. Ezen oknál fogva a Képvi-
selő-testület úgy határozott, hogy a „Velencei-tó Kapuja”
üzemeltetőjével 2009. június 10-én aláírt szerződéshez
kapcsolódóan értelmezési megállapodást kíván kötni.

HHíírrlleevvééll
A Cserje utcai lakóközösség korábban kezdeményezte

a 4411/6 hrsz-ú önkormányzati területnek a megvásárlá-
sát. A vételi ajánlatot a Képviselő-testület már korábban
elbírálta, azonban a lakók kezdeményezték az abban fog-
laltaktól való eltérést. Indoklásuk szerint a rendezési ter-
ven szereplő 30 méteres parti sávba beletartozik a partfal
területe is, és ha ezt az Önkormányzat elfogadja, akkor
mintegy 2 méterrel nagyobb területet tudnának megvá-
sárolni.  A Képviselő-testület – egyetértve a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményével – úgy foglalt
állást, hogy az Építési Szabályzat szövegrészében szere-
peltetett szabad parti területből kívánja a 30 méteres parti
sávot biztosítani, így a kérelmet elutasította. 

A PROGRESSIO Mérnöki Iroda a tavalyi év végén
küldött ajánlatot az Evezős út melletti terület vizsgála-
tára. Az eltelt időszakban az előzetes vizsgálati eredmé-
nyek arra jogosítják fel az Önkormányzatot és a szak-
értőt, hogy szennyezettség hiányában egyszerűbb eljá-
rásban gondolkozzon. Elképzelés szerint a beszállított
töltésföld helyszínen hagyásának megoldását terepren-
dezési munkálatok engedélyeztetésével lehet biztosítani.
E tekintetben a megbízási szerződésben foglalt talajminta
és vízminta labor analízisére kerül sor, továbbá egy el-
készített geodéziai felmérés alapján a tereprendezés en-
gedélyeztetése szerepel a feladatok között. A Képviselő-
testület a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-vel kötendő
Megbízási szerződést jóváhagyta.

A nyílt ülés napirendjeinek végén zárt ülésen folyta-
tódott a munka. A zárt ülésen a Velence Rózsája Díj, a
Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél odaítélése té-
májában döntöttek a képviselők. 

Szelei Andrea
aljegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(I.22) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el: 

1. §. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban „R”)
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete
alapján

a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.694.660 eFt-ban
aa) működési bevételét 1.193.294 eFt-ban
- közhatalmi bevétele 1.000 eFt
- intézményi működési bevétel       487.652 eFt
- helyi adók 226.600 eFt      
- átengedett központi adók                 20.000 eFt
- sajátos működési bevétel 2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek         27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.      22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám.  404.939 eFt

ab) felhalmozási bevételét 1.218.648 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek       726.614 eFt
- támogatás értékű bevételek 489.485 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése  2.549 eFt

ac) támogatások 282.718 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támogatás 282.718 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.876.202 eFt-ban
ba) működési kiadások 780.684 eFt-ban
- személyi juttatások 185.967 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 51.108 eFt
- dologi jellegű kiadás 381.068 eFt
- egyéb működési célú támogatások 103.781 eFt
- tartalék

kötött felhasználású 15.554 eFt
szabad felhasználású                     43.206 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.762.303 eFt-ban
- felújítási kiadások 8.257 eFt
- beruházási kiadások 1.300.610 eFt
ebből: EU forrásból megv.          1.298.578 eFt

- egyéb felhalmozási kiadás 453.436 eFt
ebből: 

befektetéssel kapcs. kiadás:       107.290 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 201.166 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 140.000 eFt
támogatási kölcsön nyújtása: 3.000 eFt

bc) támogatások 282.718 eFt-ban
- irányító szerv. adott támogatás       282.718 eFt

bd) likvid hitel 50.497 eFt

c) finanszírozási bevétel: 181.542 eFt
összegbe állapítja meg.

3. §. E rendelet 2013. június 30. napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2013. szeptember 30.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(IX.30.) önkor-
mányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének17/2013.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
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1/2013.(I.22) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket  rendeli el: 

1. §. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: 

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete
alapján

a) tárgyévi költségvetési bevételét   2.900.296 eFt-ban
aa) működési bevételét   1.211.476 eFt-ban

- közhatalmi bevétele 1.000 eFt
- intézményi működési bevétel       487.652 eFt
- helyi adók 226.600 eFt      
- átengedett központi adók                20.000 eFt
- sajátos működési bevétel 2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek 27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.    22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám. 423.121 eFt

ab) felhalmozási bevételét 1.218.648 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek    726.614 eFt
- támogatás értékű bevételek 489.485 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése 2.549 eFt

ac) támogatások 288.630 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támog.     288.630 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.900.296 eFt-ban
ba) működési kiadások 795.856 eFt-ban

- személyi juttatások 191.227 eFt

- munkaadót terhelő járulékok         51.985 eFt
- dologi jellegű kiadás                     379.060 eFt
- egyéb működési célú támogat.     131.023 eFt
- tartalék

kötött felhasználású 15.554 eFt
szabad felhasználású                   27.007 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.765.313 eFt-ban
- felújítási kiadások 8.257 eFt
- beruházási kiadások 1.303.620 eFt

ebből: EU forrásból megv.        1.298.578 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás 453.436 eFt

ebből: 
befektetéssel kapcs. kiadás:       107.290 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 201.166 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 140.000 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 3.000 eFt

bc) támogatások 288.630 eFt-ban
- irányító szerv. adott támogatás     288.630 eFt

bd) likvid hitel 50.497 eFt

c) finanszírozási bevétel: 181.542 eFt
összegbe állapítja meg.

3. §. E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2013. szeptember 30.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) és (2a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § Velence Város közigazgatási területén lévő nem önkor-

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület 18/2013.(IX.30.)
önkormányzati rendelete

a nem önkormányzati tulajdonú intézmények élelmezési (napi) térítési díj 
alkalmazásáról

mányzati tulajdonú intézmények élelmezési térítési díjat a
1.-2. melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet 2013. szeptember 1-től lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2013. szeptember 30.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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1.

1-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-60 éves 60- éves
Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár 

2012 05 01

2. a

3. Reggeli  61     56  71     64  94     81  117     89  236     124  193     95
4. Tízórai  40     35  40     35  44     36  59     40  59     40  59     40
5. Ebéd  169     167  204     197  265     253  296     266  539     266  528     257
6. Uzsonna  40     35  40     35  44     36  59     40  59     40  59     40
7. Vacsora  103     98  120     116  160     146  208     181  381     190  329     162

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

1.

1-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-60 éves 60- éves
Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár Új Bruttó ár 

2012 05 01

2. a

3. Reggeli  61     56  71     64  94     81  117     89  236     124  193     95
4. Tízórai  40     35  40     35  44     36  59     40  59     40  59     40
5. Ebéd  169     167  204     197  265     253  296     266  539     266  528     257
6. Uzsonna  40     35  40     35  44     36  59     40  59     40  59     40
7. Vacsora  103     98  120     116  160     146  208     181  381     190  329     162

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

2012 05 
01

ebb l 
áfával 
növelt 
nyers-

anyagár

ÁFA 27%

ÁFA 27%

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete
Étkezési térítési díj NORMÁL

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete
Étkezési térítési díj DIÉTÁS

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat
2013. november 4-én, hétfőn, 17.00 órára

a Kastély házasságkötő termébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését
várjuk, akiknek időbeosztása, egészségügyi állapota
az ügyeleti feladatellátást is megengedi. 
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a
Polgárőrség Alapszabályának elfogadása. 

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30-927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.

22/589-415 hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 16 állandó fővel rendelkezik, akik tár-
sadalmi munkában végzik az éjszakai és a nappali szol-
gálatokat. Velence Város területén szolgálati gépkocsival
az önkormányzati rendezvényeken, valamint a hétköz-
napok és hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szol-
gálatot éjjel és nappal is. 

Szeptember hónapban a polgárőrség tagjai az iskola-
kezdésre tekintettel nagyobb gondot fordítottak a gyer-
mekek felügyeletére, ezért ebben a hónapban a szokásos-
nál jóval több, 30 napon át, 454 órában voltak szolgálat-
ban a város közbiztonságának védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke15
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Tájékoztató a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

A Képviselő-testület döntése értelmében Velence Város
Önkormányzata csatlakozik a 2014. évi (2013/2014. tanév
II. félév, 2014/2015. tanév I. félév) Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A részletes pályázati
kiírás 2014. október 14. napjáig jelenik meg a város hon-
lapján (www.velence.hu), valamint a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján. 

FONTOS!
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.

***

Tájékoztató 
a közterületen történő kutyasétáltatásra
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről

Az elmúlt napokban több lakossági kérdés érkezett a ku-
tyák közterületen történő sétáltatására vonatkozó hatályos
előírásokról. Tekintettel arra, hogy ez a téma mindenkit
érint, az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek
ismertetésével igyekszünk tájékoztatást nyújtani: 
1. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására ki-
jelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Köz-
területen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszé-
lyeztethessen. Szájkosarat használni a veszélyeztetés elke-
rülése érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy
miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő –
kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának
ismerete esetén kell. 
Veszélyes ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési   esz-
közön szállítani csak a harapás lehetőségét megakadá-
lyozó, biztonságos szájkosárral és a kibújást megaka-
dályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem ki-
húzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy
felügyeletével szabad. E helyeken az ebet a pórázról
elengedni és a szájkosarat levenni tilos. (A kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet alapján)
2. Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül
elengedi, vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat

segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, sza-
bálysértést követ el. Aki veszélyes ebét nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszé-
lyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabály-
sértést követ el.
(A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény alapján)

***
A Képviselő-testület módosította a Velence és a Szakren-
delő Bónusz Kártyák eljárási rendjét.  A döntés szerint a
Velence Kártyákat érvényességi idő nélkül és térítés-
mentesen biztosítja a velencei lakosok számára. 

A Szakrendelő Bónusz Kártyák esetében:
• Velencei ingatlan után adót fizetők részére a kártya első
kiállítása, 2 éves időtartamra térítésmentes.

• Velencei ingatlan után adót fizetők részére a kártya
meghosszabbítása, 2 éves időtartamra 1000.-Ft/igénylő.

• Adófizető hozzátartozó jogán kiállított kártya (meghossz-
abbítást is beleértve) 2 éves időtartamra 1000.-Ft/igénylő.

Szelei Andrea
aljegyző

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2013. augusztus 31-én
Radics Attila József – Székely Andrea

2013. szeptember 7-én
Dande Krisztián – Huszti Anett

2013. szeptember 14-én
Sinka Ferenc – Szabó Gabriella
Blanka Gyula – Károlyi Katalin

2013. szeptember 20-án
Ujvári Lukács – Gaál Éva

2013. szeptember 21-én
Bene Gábor – Ács Dóra

2013. szeptember 21-én
Dr. Lokár Gábor Antal – Prezenszki Rita

Pálfi Zoltán – Dóczi Szilvia

GRATULÁLUNK!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők



Fotók: Somhegyi Béla

Köszönet a színpadi műsorért a Mese-
liget Óvoda óvodásainak és a Zöldliget
Általános Iskola diákjainak, az őket fel-
készítő pedagógusoknak a szervezésért,
Máté G. Péter úrnak, Benkő Istvánné
képviselő asszonynak, Jeges Károlyné-
nak, Torma Csabáné és Siposné Papp
Judit védőnőknek, a Mikkamakka Játék-
tárnak, a Smash Produkció Kft.-nek, az
I-es, II-es, III-as számú Nyugdíjas Klu-
bok tagjainak a süteményekért, a Hajnal-
pír Baptista Egyesületnek, a helyi Tűzol-
tó Egyesület és a Polgárőrség tagjainak,
valamint Mátrai Ágnes festőművésznek
és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak.

„„BBaabbáákk  rróózzssaakkeerrttjjee””

üünnnneeppsséégg



Babák Rózsakertje
Velence Városa 2003-tól ünnepli minden év szeptember végén legfiatalabb polgárait. Képviselő-testületünk ekkor

alapította a Rózsa Díjat, majd döntött arról is, hogy minden évben Velence újszülöttjeinek egy-egy rózsatövet ajándékoz,
és a gyermek nevét egy kis táblán megörökítve és felhelyezve a pergolára ünnepi hagyományt teremt. 

Ez a mára 10 éves hagyomány beépült a település életébe, és az egyik legszebb, legemberibb családi ünneppé vált.
Mindig gazdagodik és bővül a hagyomány, és ez a nap a gyermekek mellett az ifjú családokról, a boldog nagyszülőkről
is szól. 2013-ban 56 rózsatövet ültettek a szülők gyermekeiknek, és immár  691 pompázó rózsatő jelzi, hogy hány ifjú
velenceivel gyarapodott városunk. 

Velence Rózsája Díj átadása
2013. szeptember 28.

Az idei évben a „Velence Rózsája Díj” Kantár Ferencné,
Kirkner Valéria és Végh Istvánné részére került átadásra. 

Kantár Ferencné – Olgi néni – a II. számú Nyugdíjas
Klub tagja. 15 éve aktívan közreműködik a városi rendez-
vényeken – minden közösségi rendezvényen részt vesz –,
munkájával segíti nemcsak a város szépítését, hanem a II.
számú Nyugdíjas Klub életében is jelen van. Munkáját be-
csülettel végzi, ezzel támogatva az idős emberek életkö-
rülményeit.

Kirkner Valéria – Valika – az előző tanévben vonult
nyugdíjba a Zöldliget Iskolából pedagógusként. Hosszú
évek óta vesz részt minden, a település életében meghatá-
rozó rendezvényen. Ő a programokon résztvevő dekorá-

ciós közösség szíve-lelke, aktív végrehajtója. Mindig
vidám, energikus, pozitív kisugárzása hatással van a gye-
rekekre, szülőkre, kollégákra.

Végh Istvánné – Jolika – A velencei iskola újjá szerve-
zésétől 2013 júniusáig, nyugállományba vonulásáig, dol-
gozott iskolánkban takarítónőként. Munkájára mindig
lehetett számítani, mindent tudott, ami az iskolában történt
és mit hol kell keresni! Az itt töltött idő alatt minden évben
részt vett a virágosításban. A kezdeti időszakban több fel-
adatban is részt vállalt, legyen az ebédeltetés, táborozta-
tás. Az újjáépített velencei iskola működésének is aktív
részese volt. 

További eredményes munkájukhoz jó egészséget kívánva,
gratulálunk!
A Képviselő-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 
Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 

100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor

Erika Csemege Szabolcsi út 1.
„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen Gábor 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 be-
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46. 
Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

Smaragd Óra és Ékszerüzlet
Tó u. 2. 
István Étterem Templom köz 10.

Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52. 

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

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.

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

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

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. 

ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36. 

Andi Kozmetika, FLABéLOS
Szabolcsi úti Pavilonsor

FLABéLOS FITT Stúdió Velence
TÓFITT Sportszolgáltató Kft. Béke út 1. 

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
Ápoló kúrából 20%
Dauerbõl 20%

Játékokra 10%

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
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

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
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
Minden termékre 10%

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

10% kedvezmény a korlát-
lan havi bérlet árából.



Fot
Som

IIddőősseekk  VViilláággnnaappjjaa

Köszönet a kedves, színvonalas mű-
sorért a Meseliget Óvoda óvodásainak,
a Zöldliget Általános Iskola tanulóinak
és az őket felkészítő pedagógusoknak, a
szülőknek, az I. számú Nyugdíjas Klub
tánckarának, valamint Horváth Dániel-
nének és Pályovics Mihály úrnak, a
helyi Polgárőrség tagjainak és a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak.
Köszönet a tombola tárgyakat felaján-
lóknak.



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

BELGYÓGYÁSZAT

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia
(Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

Dr. Zakar Gábor
13.00-16.00

(Nefrológia)

Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

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. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00
Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

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. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Arányi Gábor

08.00-12.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30

Átmenetileg 
szünetel

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállai Miklós

16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-13.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00
Dr. Hagymásy László

15.00-18.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
sebészet, proktológia

sztóma-gondozás

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Átmenetileg
szünetel
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Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Harsányi Edit
Átmenetileg

szünetel
Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai allergo-
lógia és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

BŐRGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00

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

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00
Körömi Anikó

07.00-11.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

Dr. Miniska János

10.00-12.00
Dr. Czikajló Gyula

14.00-16.00

Dr. Kövi Katalin

15.00-19.00
Dr. Székely Miklós

08.00-10.00
Dr. Tura Tímea

08.00-14.00

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00
Dr. Miniska István

18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00

30/823-4942
Tunikolt Éva

09.00-17.00
Tunikolt Éva

15.00-19.00
Tunikolt Éva

09.00-14.00
Tunikolt Éva

13.00-17.00
Dr. Horváth Endre

16.00-18.30
Dr. Horváth Endre

16.00-18.30

12.00-18.00 08.00-18.00
10.00-12.00
14.00-18.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig.   Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.
Elérhetőség: 22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül

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

Fejlődésneurológia

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

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

211
521
250
117

1074
172
48
61

2454

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. szeptember

Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Bicske
Kistarcsa
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Ercsi
Iváncsa
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Szob
Tatabánya
Jobbágyi
Miskolc
Tállya
Tunyogmatolcs
Nagyar
Jászberény
Kenderes
Kétsoprony
Tótkomlós
Kecskemét
Szalkszentmárton
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Cece
Mezőszilas
Simontornya
Kaposvár
Kölked
Pettend
Székesfehérvár
Csór
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Bodajk
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Enying Balatonbozsok
Dég
Úrhida
Sárszentmihály
Kőszárhegy
Balatonfüred
Csetény
Pápa Tapolcafő
Győr
Összesen:
Mindöszesen:

174
3
5
6
1
2
2
2
1
1
3
3
2
1

16
68
24

1
198

50
12

489
441

72
246

6
1
1
1
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

69
1
1
3
2
1
1
2

19
81

1
10

1
4
5
5
3
1
1
1
1

2072
5486

Tájékoztató a Velencei 

Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

Rendelőintézetünkben, szeptemberben hétfőn délután 13:00 – 16:00 óra
között belgyógyászati szakrendelésünk nefrológiai profillal újraindult. A szak-
rendelést dr. Zakar Gábor főorvos vezeti, aki több évtizedes belgyógyászati és
nefrológiai gyakorlattal rendelkezik. 

Októberben dr. Orosz Gábor kollega angliai és ausztriai tanulmányútjáról
visszatérve kedden délelőttönként 9:00 – 12:00 óra között újra indítja szülé-
szet-nőgyógyászati szakrendelését. 

Szeretnénk még az ősszel újraindítani gasztroenterológiai szakrendelé-
sünket is, melynek érdekében Prof. Dr. Izbéki Ferencnek, a Szent György
Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztálya és Endoszkópos laboratóriuma vezető-
jének segítségét kértük. Terveink szerint a szakrendelést november hónapban,
vagy dr. Gajdán László adjunktus szakrendelésének bővítésével, vagy dr.
Tüsér Zsuzsanna főorvos szakrendelésének beindításával tervezzük.

Dr. Kádár Attila gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelése a kollega új
munkahelyre kerülése és elköltözése miatt átmenetileg szünetel, melyet a kö-
zeljövőben szeretnénk újraindítani. Terveink között szerepel tüdőgyógyászati
szakrendelésünk rendelési idejének bővítése is.

Dr. Horváth Endre főorvos bőrgyógyászati magánrendelése szerdán és
csütörtökön délután 16:00-18:30 között elérhető. A magánrendelésre a
70/3443722 telefonszámon lehet bejelentkezni.

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet a Velence, Martonvásár,
Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Nadap, Zichyújfalu önkormányza-
tainak tulajdonában lévő Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
hasznú Nonprofit Kft. működteti. 

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, a Ve-
lencei Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján a Velencei
Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd,
Pákozd, Sukoró, Vereb és Nadap önkormányzatainak támogatásával.

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

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat, ügyeleti időben a
lakosság részére a mentőszolgálat központi diszpécserszolgálatán keresztül
érhető el, az ügyeleti hívószámon. 

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104 
Bejelentéskor a mentésirányítás egységes szakmai elvek alapján dönt a ri-

asztandó sürgősségi egységet illetően (háziorvosi ügyeleti szolgálat, kiemelt
mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). Amennyiben a bejelentéskor egész-
ségügyi tanácsadásra van szükség, a diszpécserszolgálat ebben is a bejelentő
rendelkezésére áll.

dr. Ferencz Péter ügyvezető
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Szép, rendezett ingatlanok 
2013. október 4.

Utolsó alkalommal jelentkezünk ebben az évben a szép,
gondozott előkertek bemutatásával. Lassanként a lehulló
levelek és a hó veszi át a terepet. 

Köszönjük mindazoknak, akik egész évben nem saj-
nálják a munkát, hogy ingatlanuk előtt mindig rendezett,
tiszta, szép legyen az előkert. Velencei lokálpatrionizmus,
a város szeretete érződik ebből. Jó érzés és büszkeség
sétálni városunk virágos utcáin, és ilyenkor nem csak a
vendégeinkre gondolunk, hanem saját magunkra is.

Nem maradunk azonban munka nélkül a téli hónapok-
ban sem. Az avar összeszedése nem kis munka. Örülhet
ilyenkor, akinek komposztálási lehetősége van. Biztatunk
mindenkit, akinek nincs, gondolkodjon el rajta, hogy nem
tudja-e megoldani ezt, hiszen a levelek nagyon sok értékes
anyagot tartalmaznak, amit a kiskertekben – lebomlásuk
után – nagy haszonnal dolgozhatunk be a földbe. 

Külön felhívjuk a figyelmet a hóeltakarításra. Ez nem
csak kötelességünk, de fontos érdekünk is, hiszen ha előt-
tünk történik egy baleset, az bizony számunkra is nagyon
sok kellemetlen következménnyel jár. Figyeljünk az
utcánkban élő idős, beteg emberekre, ne hagyjuk magukra,
segítsük őket télen is ebben a munkában. 

Kérjük, hogy akinek nincs, pótolja a házszámtáblát,
hogy tavasszal, ha újra indul a gondozott előkerteket be-
mutató sorozat, ne kelljen kihagynunk egyetlen ingatlant
sem a házszám hiánya miatt. 

Ez évben utolsóként ezeket az ingatlanokat ajánljuk:

Nadapi út 28., Bogrács u. 7., 40., 42. Jázmin u. 2., 3., 9.,
Pannónia u. 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12., Tulipán u. 4., 5., 6.,
13., 14., 15., 17., 18., 20., 22., 25., 26., 28., 33., 35 A-B.,
Kis u. 14., 16., Kossuth u. 16., 31.,  Ibolya u. 9., 11., 13.,
Viola u. 1/b., 3., Tópart u. 6. Tópart u-i Zöldségbolt

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

E havi fotónk az Ősz utcában készült.

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

Az Országos Állatvédőrség Alapítvány Fejér megyei
képviseletének beszámolója:

Elsődleges feladatunk a kóbor állatok sorsának meg-
oldása ideiglenes vagy végleges gazdák keresése által. A
balesetet szenvedett kutyákat és macskákat a lehető leg-
rövidebb időn belül juttatjuk szakértő kezek közé és re-
ménykedünk, hogy időben érkeztünk. 

Sajnos, a felelőtlenség miatt még mindig vesztésre ál-
lunk, hiszen nem csak egy útra tévedt kutya számíthat
balesetre, gyakran az éhezés, a nem megfelelő tartási
körülmények, egy kezeletlen sérülés vagy nemtörődöm-
ség hosszú és fájdalmas szenvedést okozhat egy olyan
állatnak, akit azért vettünk magunkhoz, hogy társunk
legyen. A térségben elég sok bejelentést kapunk erre
vonatkozóan, és időnként a gazdák igencsak kimerítik a
nem megfelelő állattartás fogalmát.

Mindenkit arra kérünk, ha környezetében nem meg-
felelő tartási körülményeket, állatkínzást lát ne menjen el
mellette tétlenül, mivel ez sok más családon belüli prob-
léma egyik jele is lehet. 
Bejelentését a 

06-30/425-2066-os vagy a 06-30/415-1703-as 
telefonszámon teheti meg!
Mivel munkánkat többnyire saját forrásból és kevés ado-
mány segítségével végezzük önkéntesekre és támogatókra
nagy szükségünk van. Amennyiben szeretné tevékeny-
ségünket segíteni kérjük jelentkezzen a 
schreiter.katalin@orszagosallatvedorseg.hu címen.

Kapcsos Ildikó 
állatvédőr

Állati...

Felhívás 
A Virágos Velence Egyesület idén is megszervezi a
temetőtakarítást. Az Egyesület tagjai október 22-én
14.00 órakor találkoznak a temetői keresztnél. Várunk
mindenkit, akinek ideje engedi, és úgy érzi, saját elhunyt
szerettei emlékéért is dolgozik. Kérjük, hogy ha tehetik,
hozzanak magukkal lombseprűt vagy gereblyét. 
Mindenkit szeretettel várunk:

Virágos Velence Egyesület 
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Tudta Ön...
…hogy a Velence-újtelepi Keszegező  
parkban található kastély kápolnáját 
1904  decemberében nyitották meg
az újtelepi lakosok előtt? Az akkori  
tulajdonosok: Báró Gudenus  Géza és neje: született Göncz
Ruszkai Korniss  Mária grófnő. A  kápolna  nyilvánosságát
jóváhagyó okiratot Városy Gyula püspök engedélyezte, el-
lenjegyezte Dr Klainez György püspöki irodaigazgató. Az
okirat  sokáig  volt  kifüggesztve  a  kápolnában. Másolata
és az emlékkönyv másolata megtekinthető  a  Helytörté-
neti  Egyesület gyűjteményében. (Időszakos mini-kiál-
lításon a könyvtárban.)

1904-1907 júniusáig Báró Gudenus Ervin misézett a
kápolnában, majd a velencei Péék Gyula plébános szol-
gált. Az  emlékkönyv  tartalmazza  a  szentmisék  időpont-
jait, a résztvevők és az áldozók számát, valamint a  leltár-
könyvet és az adakozók neveit. Kántorok voltak: Telbisz
Tihamér, Vajna József, Malomvári Tiborné.

A  kastély  parkja  a  Szabolcsi  úttól  a  Kis
utcáig  tartott. A szépen  faragott,  hatalmas
székely-kaput  (lovas-kocsival is járható volt)
vasárnap délelőttönként nyitva  hagyták a mi-
sére igyekvőknek, máskor zárva volt. Sajnos
eddig nem sikerült képet szereznünk róla. A
parkból  csodálatos kilátás nyílt a Velencei-tóra.
A Gudenus család korabeli képeiből kaphatunk
ízelítőt a régvolt nemes lelkű lakókról. A cse-
lédház a park végén, a mai babák rózsakertje
pergolájának helyén volt. A nagy kút  helye ma
is fellelhető.

A családfő halála után, 1917-ben, Kacskovics
báróék vásárolták meg a kastélyt, majd 1920-
ban állami tulajdon lett, a Népjóléti minisztérium

lett a kezelője. A Zsámbéki keresztes nővérek laktak a
kastély épületében, a mai óvoda régi, íves épülettömbjében
működött a szabadlégi iskola. Szegény sorsú, árva gyer-
mekeket itt neveltek a jó levegőn, házias ételeken. A
nővérek a háború első napjaiban  menekültek védenceikkel
együtt Budapestre, úgy tudjuk, hogy a Népjóléti Minisz-
térium pincéjében  vészelték át a háborút.

A háború után fedél nélkül maradt családok költöztek  a
kastély és az óvoda használható  részeibe. 

1959-ben alapították az újtelepi óvodát, ekkor költözött
át a maradék család a kastélyba.

A 70-es években fiókkönyvtár, majd orvosi rendelő is
működött a kastélyban, a lakások mellett.
Ma a „Rózsa villapark” emeletes épülete van a kastély
helyén, főfalának romjai még láthatók az Új utca felőli
oldalon. A kápolna az új templom építéséig működött.

Galambos Györgyné elnök
Velencei Helytörténeti Egyesület

Vége van a nyárnak. Hamisítatlan
jele a hulló levelek, a diók földre po-
tyogása, a nyári termések betakarítása, a szőlő szüretelése.
Átalakul virágoskertünk is. Amikor a fák, bokrok levelei
sárgulni kezdenek, a természet pihenőjére készül, a rövid
nappalok hatására bontogatják szirmaikat a krizantémok.
Ha eddig megfelelően kezeltük – időben visszavágtuk, per-
meteztük, tápoldatoztuk – akkor számtalan színes apró
virágban gyönyörködhetünk. A nagyvirágú fajták ter-
mesztését hagyjuk meg a kertészetek számára, mert virá-
goztatásuk macerás. Legtöbb esetben sikertelen a házi-
kertben való próbálkozás.

A hagymásokat már kiszedtük, már a szárukat is levág-
tuk. Érdemes gombaölőszeres kezeléssel megóvni őket. Az
évelőket elszáradt lombjuktól takarítsuk meg. Az elszáradt
egynyáriakat komposztáljuk. Takarítsunk ki alaposan! Szed-

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

jük össze a fák, bokrok leveleit. Ha valamilyen betegséggel
volt fertőzött a lomb, semmisítsük meg! Ne kíméljük a gyü-
mölcsmúmiákat! Az aszályos, száraz nyár után érdemes az
örökzöldeket néhányszor alaposan beöntözni, hogy a talaj
télre elraktározzon annyi nedvességet, amennyit tujáink,
fenyőink a fagymentes napokon majd elpárologtatnak.

Visszatérő kérdés; mikor vágjuk vissza a leandert?
Praktikusan az őszi, teleltetés előtti visszavágást szoktuk
ajánlani (kisebb helyet foglal el). A visszavágás mértéke
ízlés szerinti. Ha sűrű bokrot akarunk, akkor a földtől mérve
15-20 cm-re is visszavághatjuk.

Néhány szó a kánnáról. Indiában, eredeti élőhelyén
évelő növény. Rizómái fagyérzékenyek. A növényt ősszel,
az első fagyok előtt szedjük föl a földből. A szárakat 15-20
cm-re vágjuk vissza. 5-10 °C hőmérsékletű, sötét helyen (pl.
leanderrel társítva) teleltessük. Ha cserépben neveltük
eddig, akkor is vágjuk vissza, de maradhat a cserépben. A
téli kiszáradás ellen alkalmanként kevés vizet öntsünk a
cserépbe.

Huszti Mihály egyesületi tag
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A jégcsarnokba érve (sikeresen megküzdve a
hátizsák minden „nyűgével”), már ott várt ránk
mosolyogva a két edző: Judit néni és Csaba bácsi.

Megmutatták az öltözőt, s mi máris nekiláttunk
a hátizsák mély „bugyrait” kutatni. Kicsit mulatsá-
gos kép alakult ki, mikor gyermekeink gyorsasága
felülmúlta az öltözködés alapvető szabályait. Elő-
ször a kesztyű került kézre, majd ezután próbál-
koztak többen (nem kesztyűs kézzel bánva) a
korcsolya felvételére. Végül ott álltak, „beöltözve”

s totyogva, botladozva elindult a csapat a melegedőbe egy
kis eligazításra, bemelegítésre. (A „vörös rókák”, ha ezt lát-
ták volna...!!) A jégpályára ezután mehettek fel, ami nem
kis derültséget váltott ki, így a meglepetés és a vidámság
hamar feloldotta kezdeti feszültségüket (...jé, ez csú-
szik!...mikor állok már meg a lábamon?...).

Az edzők, az óvónők és a dajkák serege vette körül a
kezdő kis csapatunkat. Szinte minden óvodásunk egyszer-
kétszer „korcsolya élre” állt, igaz küzdelmes próbálkozá-

sok sorozata előzte meg e dicső tettüket.
Már az első alkalommal nagyon kitar-
tóak voltak. A sok kis „keljfeljancsi”
színes kavalkádja díszítette a nagy fehér
„színpadot”. A végén fáradtan, de bol-
dog arccal araszoltak az öltöző felé. 

Reméljük a következő alkalommal
több sikeres próbálkozásnak lehetünk
szemtanúi.

Bencsik Éva óvodapedagógus
Maci csoport

A „nagy” hátizsákok mögül lesték az udvaron a busz ér-
kezését. Mikor megérkezett, meglepetten szemlélték óvo-
dás társaikat, akik már „vén rókák” a korcsolyázás tudo-
mányában. A busz mellett a szülők, feszülten várakoztak az
indulásra. Gondolataik messze elkalandoztak: „...vajon si-
került mindent bepakolnom? ...milyen éhes lesz szegény
gyermekem! ...mi lesz, ha sírva fakad?”  Végre elindultunk
és mosolyogva intettek gyermekeink búcsút szüleiknek. 

Újra és először a jégcsarnokban!

Izgalmas reggelre 
ébredtek óvodásaink, hiszen a 
megbeszélt korcsolyázás ideje a héten jött el.
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Ezután a fiúk kis gazdákká változtak és elmentek kuko-
ricát morzsolni, darálni. Elkészítették az állatoknak az enni-
valót, majd talicskára tették a kukoricát és elindultak a
parasztudvarba, hogy megetessék a csirkéket. Megismer-
kedtünk az ősi magyar állatfajtákkal pl.: szürke marha, racka
juh, mangalica. A gyerekeknek lehetőségük nyílt kis kecskét
simogatni. A visszafelé vezető úton almát szedtünk egy nagy
vesszőkosárba és kukoricát hoztunk a csűrből a házba.

Míg a fiúk távol voltak a lányok igazi gazdasszonnyá vál-
toztak. Kitakarították a házat, kiporolták a szőnyegeket, pa-
koltak a kamrában, kertészkedtek a kiskertben, lisztet szi-
táltak, magokat válogattak és vajat köpültek. A gazdasszo-
nyok által használt régi eszközökkel dolgoztak.

Mire a fiúk megérkeztek a munkából, finom friss kenyér
és a lányok által köpült vaj várta őket. A tornácon ültünk le és
fogyasztottuk el a finom ebédet. Megkóstolhattuk az írót is.
Nagyon jó munkát végeztek a kis gazdák és gazdasszonyok. 

A munka után egy régi kis motoros vonatra szálltunk,
ami körbe vitt minket a skanzenben. A nap végére, még
mindenkinek maradt egy kis energiája, hogy kipróbálja a

gyönyörű, fából készült
játszóteret.

Nagyon tartalmas na-
pot töltöttünk együtt egy
szép helyen. Nagyon sok
élménnyel gazdagodhat-
tunk, egy kicsit vissza-
térve a múltba és ízelítőt
kapva a régi idők embe-
reinek tevékenységeiből.

Bóra Csilla 
óvodapedagógus 

Piros alma csoport

Régóta dédelgetett álma volt a Piros alma csoportnak, hogy
elmenjünk egy nagy kirándulásra.

Elérkezett a szeptember, nagycsoportosok lettünk, úgy gon-
doltuk, hogy itt az idő a tervezett kirándulásra. A cél a szentend-
rei skanzen volt, ugyanis a tavalyi évben óvodánk elnyerte a
„Zöld Óvoda” címet, így ez a választás beillett a programunkba.

Korán reggel indultunk, nagyon izgatottak voltunk. Már a bu-
szon nagyon jó volt a hangulat. A skanzenbe érve egy komplex
foglalkozáson vettünk részt, aminek a címe: Őszi munkák a ház-
ban és a ház körül. 

Egy régi nyugat-dunántúli parasztházban tartották a foglalko-
zást. Először megnéztük a házat, majd arról beszélgettünk, hogy
hogyan éltek régen az emberek, mivel foglalkoztak.

Kirándulni volna jó…

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Ha valaki szombaton, kora délelőtt
kilátogatott a Babák Rózsakertjébe,
érdekes dolgot láthatott: innen is, onnan
is egy-egy katicabogár bújt elő, aztán
meg egy százlábú! Ajaj, nekik ilyenkor
már el kell rejtőzködni! De…valami
huncutság történt itt! Hiszen…, hiszen
a százlábú meg a katicák Óvodás Gye-
rekek! Felvették a „katica” meg a „száz-
lábú” ruhát, s jöttek, hogy megmutas-
sák, mit tudnak. Hirtelen a színpadon
termettek, s forogtak, pörögtek, járták
gyönyörű bogár-táncukat a Nyuszi
csoport kis katicái, majd a Pillangó
csoport százlábúja mutatta meg, hogy a
sok-sok kezet és lábat bizony lehet
egyszerre táncoltatni. Nem is maradt el
a taps, s minden gyermek mosolyogva
fogadkozott: legközelebb újra itt le-
szünk, s újra csodát teszünk!

Liptai Zita óvodapedagógus

Őszi  csoda

Idősek Világnapja
Október elején az Idősek Világnap-

ját ünnepeljük.
Városunkban már hagyománnyá

vált, hogy évente egy alkalommal ösz-
szejövünk azért, hogy kifejezzük há-
lánkat, tiszteletünket, szeretetünket
azok iránt, akik hosszú élet munkáját,
tapasztalatait tudják maguk mögött. Ezt
az ünnepet színesíti az óvodások mű-
sora is, melyet a Walzer étteremben tar-
tottak október elsején.

Ebben az évben a Piros alma nagy-
csoport egy vidám műsorral és egy kis
ajándékkal kedveskedett a megjelen-
teknek. A gyermekek nagy örömmel,
lelkesedéssel és izgalommal készültek,
majd jókedvűen és mosolyogva mutat-
ták meg a meglepetést, amit a „Nád a
házam teteje” című Alma együttes da-
lára adtak elő. A közönség végig lelke-
sen tapsolt és énekelt a kicsikkel együtt.

A Süni csoport „Sárga csikó, csengő
rajta” című vidám műsorát ugyancsak
nagy tetszés fogadta.  A könnycseppek
és a mosoly elárulta a vendégek meg-
ható érzéseit, az óvodások műsorát

olyan szeretettel fogadták, mint ahogy ennek bemutatására mi is készültünk.
Reméljük, még emlékezetesebbé tudtuk tenni ezt a szép napot számukra!

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntik a Meseliget Óvoda dolgozói és óvo-
dásai az „idős” velencei lakosokat, valamint ezúton kívánunk jó egészséget, tar-
talmas, boldog életet nekik.

Ander Bea óvodapedagógus
Piros alma csoport
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Szeptemberben, az óvodakezdés első napjaiban ellátoga-
tott hozzánk, a Süni csoportba a rendőrség. Civil és egyen-
ruhás rendőrök egyaránt bemutatkoztak a gyerekeknek.

Az Ovi Zsaru program 2009-ben indult az országban és a
velencei óvoda a térségben elsőként csatlakozott a prog-
ramhoz. Az Ovi Zsaru nem más, mint az iskolákban ismert
DADA program kistestvére. A bűnmegelőzésre való felké-
szítést nem lehet elég korán kezdeni, már óvodában is van-
nak olyan témakörök, amelyeket nagyon jól fel lehet dol-
gozni a gyerekeknek. (Gondoljunk csak a klasszikus Hófe-
hérke történetre, amiből nagyon jól meg lehet tanulni, hogy
ne bízzunk meg ismeretlenekben és ne engedjünk be idege-
neket a házunkba.)

A program első és utolsó foglalkozását mindig egy rendőr
tartja, a többi foglalkozást pedig az óvónők tartják két báb se-
gítségével, így a további foglalkozásokon már Rendőr Robi
(báb) lesz jelen a csoportszobában.

RReennddőőrr  bbááccssii  aa  SSüünnii  
ccssooppoorrttbbaann

Az első foglalkozáson beszélgettek a gyerekek a rendőr-
rel, hogy mi a munkája. Fontos, hogy a gyerekek tudják, a
rendőrtől nem kell félni, sőt segítséget lehet tőle kérni, ha
bajba kerülnek. Nagyon ügyesen bemutatkoztak a nagycso-
portosok a rendőrnek és válaszolgattak a kérdésekre. A rend-
őrök feladatkörén kívül, tisztában voltak a szabályokkal,
amik a közúton való közlekedésben segítik az Ő életüket is.
Ez nem meglepő, hiszen minden gyermek valamilyen kap-
csolatban áll a közlekedéssel, autóval, biciklivel vagy gya-
logosan jön az óvodába és már ekkor is elengedhetetlen a
szabályok, ismerete. Mi is sokat gyakoroljuk ezeket, amikor
egy-egy óvodai sétánk során belebújunk a láthatósági mel-

lényekbe és nekivá-
gunk a városnak. 

A Süni csoportban
nap mint nap kérdezik
a gyerekek, hogy mi-
kor látogat el hozzánk
újra a rendőr bácsi és
izgatottan várják a to-
vábbi foglalkozásokat.
Azt hiszem, okkal iz-

gatottak a gyerekek, mert az elkövetkezendő évben renge-
teg izgalmas játék és történet vár még ránk Rosszcsont
Ricsivel és Rendőr Robival kapcsolatban.

Gránitz Judit óvodapedagógus
Süni csoport

Állatok Világnapja
„Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
most látlak, hogy előbújtál.”

Óvodánkban már hagyo-
mány, hogy október elején – az
Állatok Világnapja alkalmából – ellátogat hozzánk Krepsz
Gyöngyi a HEROSZ Fehérvári Állatotthonának vezetője.

Ma két kis „vendéget” hozott magával, a gyerekek nagy
örömére. Az első Csitri, a fehér szőrű, 10 éves kutyus volt.
Csitri nagyon barátságos, szeret a gyerekekkel játszani.
Lelkesen mutatta meg, hogy mit tud egy jól nevelt, okos
kutya, mennyire hallgat a gazdijára, és mennyi mindenre
megtanítható. A második „vendég” Tóbiás, a kis sün volt.
Tóbiás elveszítette a családját, betegen került az állatott-
honba, ahol gondos kezek nevelték. Ennek köszönhetően
hamar meggyógyult, és már szép nagyra nőtt.

A gyerekek, Gyöngyi néni segítségével megfigyelhet-
ték, hogy miben hasonlítanak, és miben különböznek az
állatok és az emberek. A gyerekek megtudták azt is, hogy
mire van szüksége minden állatnak: élelem, víz, élőhely,
mozgástér és szerető gondoskodás. Képek segítségével
megismerték Tóbiás fejlődését, a sünök életét. Beszélget-
tek arról, miért alszik téli álmot a sün.

Mindannyiuknak
óriási élményt jelen-
tett, hogy igazi sünit
láthattak, és sok új is-
meretre tettek szert az
állatokkal kapcsolat-
ban. Ezáltal képet kap-
tak arról, hogy miként
kell gondoskodni az ál-
latokról, és hogy az ál-
lattartás nem gyerek-
játék, hanem felelős-
ségteljes feladat.

Krepsz Mónika
óvodapedagógus

Katica csoportÖsszeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Szeptember 21-én immár harmadik alkalommal került
megrendezésre a Zöldliget Általános Iskola hagyomá-
nyos őszi kerékpártúrája, a „Teker a suli”.

Ebben az évben a csodálatos pákozdi arborétum volt
az úti cél, melyet egy rövidebb, 5 km-es útvonalon
Sukoró felől, és egy hosszabb, 14 km-es távon Agárd és
Pákozd érintésével lehetett teljesíteni. A kellemes őszi
napsütésben 90 szülő és 151 gyermek indult útnak
kerékpárján és teljesítette sikerrel a távot.

Az arborétumban kerékpáros ügyességi pályán csi-
szolhatták tudásukat a vállalkozó szellemű bringások,
ehhez nyújtott szakmai segítséget Csékei Krisztián rendőr
főtörzsőrmester. A sportélmény mellett szülők, baráti tár-
saságok sütése-főzése tette teljessé a kora délutánig tartó
programot.

Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak a
kerékpártúra sikeres és balesetmentes lebonyolításához,
és egyúttal reményünket fejezzük ki, hogy jövőre újra
együtt kerékpározhatunk a tó körül.

Varga Attila
pedagógus 

TTeekkeerrtt  aa  ssuullii

További képek és 
információk 
iskolánk honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon. 

Érdemes 
gyakran 
odaklikkelni!
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Nagy sikerrel szerepeltek tanulóink az Idősek Világ-
napja alkalmából rendezett ünnepségen. A 4.a. osztályos
gyerekek verse a nagymamákat és a nagypapákat külön
ünnepelte, táncuk pedig minden idős embert köszöntött.
Tanító nénijük, Érsekné Papp Dóra készítette fel a gye-
rekeket az előadásra.

Az 1.c osztály a Babák rózsakertje rendezvényen mu-
tatta meg tudását, ahol Pete-ről, a kék macskáról énekeltek
angolul. Várnai Zseni versével pedig a gyermekeket és a
szüleiket köszöntötték ezen szép őszi napon. Felkészítő
tanítő nénijük Szigeth Szilvia volt. 

Egy szép őszi napon a 3.c osztállyal kirándulni mentünk a
Lics Pincészethez. Az eredeti célunk szüretelés volt, de be-
vallom, az osztály jó néhány tagja hamar jobb és könnyebb
elfoglaltságot talált magának a házigazdák „nagy örö-
mére.” Ugráltunk hatalmas szalmabálákon, lovagoltunk,
fociztunk. 

Éhségünket finom, bográcsban főtt babgulyással csil-
lapíthattuk, és hozzá ínycsiklandozó, friss mustot ittunk.
Bár a boroshordók nem nekünk köszönhetően telnek meg
az idén, azért reméljük, jövőre is szívesen lát minket a
Lics-család. Köszönjük nekik ezt a felejthetetlen napot!

Túri Máté
3.c 

Kirándulás a szőlők között
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2013. szeptember 2-án megszólalt az iskolacsengő a Zöldliget Ál-
talános Iskolában is. 91 első   osztályos várta izgatottan az első tanítási
napot. Reggel még anya kezét szorítva lépték át az iskola küszöbét, de
délután már az izgalmasabbnál izgalmasabb élményeiket mesélték.
Nyoma sem volt a szorongásnak. Ők már iskolások!

Az eltelt pár hét alatt megtanulták, mit jelent a csengetés, a tanóra, a
szünet, a vonalas füzet. Tudják az osztálytársaik nevét és szívesen ját-
szanak az iskola többi diákjával is.

A kéttannyelvű osztályba járók már angolul is tudják köszönteni a
tanító néniket, ismerik a színek angol nevét.

Kutainé Somogyi Anikó pedagógus

EEllssőő  nnaappookk  
aazz  iisskkoolláábbaann

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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A múlt hónapban három köztiszteletben álló velencei
pedagógust köszöntöttünk abból az alkalomból, hogy
diplomájuk megszerzése után 50 évvel aranydiploma, il-
letve 65 évvel vasdiploma kitüntetésben részesültek.

Fehér Györgyné – a Zöldliget
Általános Iskola volt igazgatója –
szeptember 14-én ünnepélyes kere-
tek között vette át aranydiplomáját a
Debreceni Református Kollégium-
ban. Marika néni 50 éve, 1963-ban
szerezte tanítói diplomáját a Debre-
ceni Tanítóképzőben. A Velencei Ál-
talános Iskolában 1975-ben kezdett
tanítani. Tanítói munkája mellett
több mint 10 évig szakfelügyelőként
is tevékenykedett.

1993-ban Velence Nagyközség Önkormányzata őt
bízta meg a velencei iskola újjászervezésével, igazgatásá-
val. Ekkor 105 tanulóval és 8 pedagógussal szükségtan-
termekben indult meg az oktató-nevelőmunka, de meg-
kezdődött az iskola életében egy mind a mai napig tartó
fejlődési folyamat.

1994-ben elkészült a Zöld iskola, majd 1995-ben bir-
tokunkba vettük a Liget iskola régi épületét. Emelkedett a
tanuló- és pedagógus létszám, nőtt az iskola elismertsége,
szakmai tekintélye.

Amikor 2003-ban Marika néni nyugdíjba vonult,
pedagógiai tevékenysége elismeréseként méltán kapta meg
az Arany Katedra kitüntetést és a címzetes igazgatói címet. 

Szeptember 21-én a Kisegítő Iskolában bensőséges ün-
neplésre gyűltek össze családtagok, volt kollégák, barátok,
hogy Malomvári Tibornét és Horváth Zoltánt köszöntsék.
Mindkettőjüknek Cserny Vilmos alpolgármester úr adta át
a vasdiplomát.

Malomvári Tiborné 1948-ban végzett a Székesfe-
hérvári Tanítóképzőben. 1955-ban került férjével együtt a
Velencéhez tartozó Tükröspusztára. Az összevont alsó és
felső tagozatban történő tanítás mellett itt igazi népművelő
munka várt Teca nénire. Tanított néptáncot, könyvtárt
vezetett, könyvet árult, bálokon, ünnepségeken beszélt. 

A tükröspusztai iskola megszűnése után a Velencei
Általános Iskolában tanított egészen 1983-ban történt
nyugdíjba vonulásáig. 

Horváth Zoltán, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és
Speciális Szakiskola nyugalmazott igazgatója, 1948-ban
a Pápai Tanítóképzőben kapott tanítói diplomát. 

Velencére 1956-ban került, amikor a Kisegítő Iskola
még a Meszleny kastélyban működött, és itt lett igazgató-
helyettes. Kis kitérő volt az életében az az 5 év, mely alatt
a Velencei Általános Iskola igazgatójaként tevékenykedett,
majd ismét visszatért a Kisegítőbe.

Elvégezte a Gyógypedagógiai Főiskolát és ismét igaz-
gatói megbízást kapott. Az intézmény fokozatosan fej-
lődött, míg 1977-ben elkészült az új gyógypedagógia,
melynek nyugdíjba vonulásáig, 1988-ig volt igazgatója.

Kedves Teca néni, Marika néni, Zoli bácsi! A sok-sok
tanítvány, szülő, kolléga nevében tisztelettel gratulálunk,
köszönjük, amit Velencéért tettek, jó egészséget kívánunk!

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

PEDAGÓGUSOKAT

KÖSZÖNTÖTTÜNK
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
„Átvészelve” a július-augusztusi kánikulai napokat, szep-

tember 4-én tartottunk ismét klubnapot. Örömmel köszön-
töttük egymást, és kedves vendégeket is üdvözölhettünk: a
III. sz. Nyugdíjas Klub vezetőjét, Herczeg Ferencné Katikát,
Bajáczki Lászlót, Bajáczki Lászlóné Marikát klubtagokat.

Felelevenítettük a közös fehérvárcsurgói kirándulás em-
lékeit, beszélgettünk programjainkról, terveinkről. Vendé-
geink tolmácsolták a III. sz. Nyugdíjas Klub meghívását,
amit mi köszönettel elfogadtunk és szeptember 17-én
Pájovics Misivel együtt képviselve az I. sz. Nyugdíjas Klubot
a Civilházban találkoztunk a Klub tagjaival. Nagyon kedves
fogadtatásban volt részünk. A szépen terített asztal, az ízletes
vacsora, a sok-sok finom süti mellett, vidám beszélgetés,
közös éneklés zajlott. Horváthné Marika és Pájovics Misi
közösen és szólóban is előadott kedves dalokkal szórakozta-
tott bennünket. Köszönjük a meghívást, a jó hangulatú dél-
utánt, a szíves vendéglátást.

A hónap elején Székesfehérvárra látogattunk. Sétáltunk a
felújított belvárosban, megnéztük a város nevezetes szobrait,
templomokat látogattunk. Az Egyházmegyei Múzeumban a
„Szent István Emlékév” tiszteletére rendezett „István, a Szent
Király” című kiállítást csodálhattuk meg, amely István éle-
téhez köthető ereklyéket mutatott be. A templomok fest-
ményei, szobrai, freskói, a múzeum kincsei, a köztéri szobrok
látványa, maradandó élményt jelentett számunkra. Kirándu-
lásunkat a Pákozdi Ingókő étteremben fejeztük be. A bősé-
ges, finom ebéd után Peller Tibor sofőrünkkel haza indultunk.

Az elmúlt hónapokban vendégünk volt Huszti Mihály,
Virágos Velence egyesületi tag, akinek a Velencei Híradóban
megjelenő írásait mindig szívesen, nagy érdeklődéssel olvas-
suk. Meghívásunkat elfogadva személyesen is feltehettük
kérdéseinket. Szakértelme, hasznos tanácsai, ismeretei,
gyakorlati útmutatói nagy segítségünkre lesznek növényeink,
virágaink ültetéséhez, gondozásához. Köszönjük megje-
lenését és további jó munkát kívánunk.

Remélhetőleg a mostani hűvös idő után még lesznek
kellemesen meleg napok is, mert szalonnasütést, kirándulást
is tervezünk. A napok egyre rövidülnek, így a Klub-össze-
jöveteleinket október hónaptól már du. 2 órától kezdjük!

Közeleg az ősz, vagy már itt is van! Itt a betakarítás ideje!
A munkák elvégzéséhez, az esti pihentető sétákhoz kívánok
derűs, szép, őszi napokat és mindenkinek nagyon jó egész-
séget. Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú nyugdíjas klub tagjai minden pénteken öröm-

mel jönnek a Civilháznál lévő klubhelyiségbe, nagy beszél-
getések történnek a zsíros kenyér mellett. Természetesen nem
mindenki van jelen ezeken az estéken, de a 33 tag közül 20-
22 tag mindig eljön, jól érzi magát.

Szeptember 11-én nadapi nyugdíjasok hívtak bennünket,
nagyon jól éreztük magunkat, régi ismerősökkel találkoz-
tunk, sajnos van olyan nyugdíjas társunk, aki nem tudott
eljönni egy kis beszélgetésre, hisz egyre idősebbek vagyunk,
még az utazás is nehéz.

Szeptemberben tovább folytattuk eddig kialakított hagyo-
mányunkat. A heti összejövetelekre tagjaink örömmel jön-
nek, jó hangulatban töltjük el az időt. Ellátogattunk az I.
számú Nyugdíjas Klubba és meghívtuk nyugdíjas társainkat,
látogassanak el hozzánk, egy kis beszélgetésre, ismerkedésre.
Lukács Sándorné és Pájovics Mihály örömmel tett eleget a
meghívásnak, mi pedig csülökpörkölttel, finom sütemények-
kel, gyümölccsel vártuk őket. Megbeszéltük a jövőbeni
közös programokat, majd Horváthné Marika és Misi „bácsi”
egy-egy dallal örvendeztettek meg valamennyiünket. Utána
mi is kedvet kaptunk egy kis éneklésre és nagyon jó hangu-
latban váltunk el. Reméljük, alkalmunk lesz még közös
összejövetelek szervezésére, ahol valamennyi nyugdíjas tár-
sunkat vendégül láthatjuk. 

Októberben sűrű programunk lesz, készülünk az Idősek
Világnapjára, a Babák Rózsakertje ünnepségére és termé-
szetesen programunkban szerepel a temető takarítása, hogy
méltón emlékezhessünk meg halottainkról és az 56-ban ele-
sett hősökről.
Október is szeretnénk kirándulni, bízunk benne, hogy sike-

rül olyan programot szerveznünk, ahová valamennyien
szívesen megyünk. Minden kedves nyugdíjas társunknak jó
egészséget  kívánunk.

Herczeg Ferencné klubvezető

III. számú Nyugdíjas Klub 

Itt köszönjük meg a buszos vállalkozónak, hogy gondos-
kodott az oda- és visszaszállításunkról. KÖSZÖNJÜK!

Köszönjük a nyugdíjas klub vezetőnek, Gizikének és
Marxné Ilonkának a meghívást és köszönjük a klub tagjainak
és fiataljainak, akik velünk töltötték ezt a szép estét, fárad-
ságot nem kímélve jobbnál jobb süteményekkel, pogácsával
és az elmaradhatatlan gulyáslevessel vártak bennünket.

Szeptember 21-én Komáromban voltunk fürödni, voltak
akik Komárnoba is átsétáltak és a séta után jöttek a fürdőbe.
Nagyon jó kis csapat jött össze. Felszabadultan, szórakozva
töltöttük ezt a napot is. Köszönjük a busz vezetőnek türelmét,
ennyi sok idős emberrel való törődését.

Szeptember 27-én a klubhelyiségben tartottuk az egész
évi névnapokat, amelyre a Nadapi Nyugdíjas Klub tagjait is
meghívtuk. Meghívásunkat elfogadták, így együtt jól éreztük
magunkat, gondolva a régi szép együtt töltött napokra.

Minden velencei nyugdíjas társamnak jó egészséget
kívánok klubtársaim nevében.

Vén Lászlóné II. számú Nyugdíjas Klub vezetője
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:
kedd: 08.00 óra péntek, szombat: 18.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra
Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő: 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   9.00 óra
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)

vasárnap: 09.30 óra - Istentisztelet
hétfő: 17.00 óra - Női imaalkalom
szerda: 18.00 óra - Bibliaóra
péntek: 19.00 óra - Férfi imaalkalom
szombat: 18.00 óra - Ifjusági

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden ér-
dekeltet, 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 a parókián  (templom 
udvarában): Templom köz 1. Telefon: 22/472-372

„Nyugdíjas klub” 
másképpen – a katolikus  plébánián

Velencén igen aktívak a nyugdíjasok. Már egy éve a kato-
likus plébánián minden hónap első keddjén, délután 3 órakor
összegyűlnek azok a velencei nyugdíjasok, akik érdeklődnek
a hit és a vallás különböző kérdései iránt is. 

A szépen felújított kis közösségi házban jövünk össze, amit
mindenki magáénak érez. Nem mindig volt ilyen kellemes,
összejövetelekre alkalmas ez a kis ház. De a sok segítő kéz
összefogott: takarított, díszített, s mindenki hozzájárult a be-
rendezés megvásárlásához is (székek, fogasok, függönyök,
karnisok, lábtörlők, poharak,… stb.). Persze a komolyabb
költséget Csaba atya teremtette elő. Sikerült pályázaton
nyerni pénzt, amely lehetőséget teremtett a kis közösségi ház
felújítására.

Nagyon jó ez az összefogás! Közösségalakító, közösség-
formáló! A beszélgetések során jobban megismerhetjük egy-
mást, és sok okos, hasznos, bölcs gondolattal lehetünk gazda-
gabbak. Bizony ránk férnek Kiss Csaba plébános atya nagyon
érdekes, hittel kapcsolatos magyarázatai. Az összejöveteleken
elsősorban valamely vallással, hittel, a jó Istennel kapcsolatos
témákról beszélgetünk. De előfordult már, hogy a városunk
történetéről tartott nagyon érdekes előadást Kupi László, aki
Velence történetéről könyvet is írt. Más alkalommal pedig
Szabó László tanár úr mesélt Molla Szadik történetéről.

A hasznos tudásszerzés után pedig kötetlen beszélgetéssel
zárjuk le mindig ezt a kellemes délutánt. Mindenki készül
valami finom süteménnyel, enni-inni valóval. A találkozók
után rendbe rakjuk a kisházat, hogy mások is ugyanilyen
kellemes körülmények között tudják használni, mint mi. 

A katolikus közösség persze más programokat is szívesen
szervez, így van ez a kirándulásokkal is. Évente legalább két
alkalommal nagyon jó utazást (szentmisével összekötve, akár
zarándoklatút formájában) szokott szervezni Füle Jenő. Körül-
tekintően készül fel a programokra, a helyi látványosságok

bemutatására, s persze készít elő minden, a kirándulók kényel-
mét szolgáló dolgot (autóbuszt, ha kell helyi idegenvezetőt).
Az utazás költségeit közösen álljuk. Magyarország sok szép
helyét kerestük már fel, s már alig várjuk a következő alkal-
mat, amikor újra együtt tölthetünk egy közös napot.

A kirándulásokra persze mindenkit szeretettel várunk! Bíz-
tatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, akár a kedd
délutáni összejövetelekre is! Ágostonné Márti

egyházközösségi tag

A Magyar Szabadság Szentjei
Imádságos emlékezés Október 6-án

Teremtő Istenünk! A Magyar Golgota Napján Hozzád es-
dünk, Hozzád fohászkodunk. Köszönjük, hogy az 1848-49-es
Magyar Forradalom és Szabadságharc során megáldottad
népünk fiainak áldozatos küzdelmét, szent akarását, azt
megszentelted, s vérük hullásával áldozhattak a Magyar  Sza-
badság oltárán. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a nemzet
egybeforrhatott, eggyé válhatott a Te szent Neved alatt a di-
csőséges küzdelemben, később a túlerővel szembeni hősies
elbukásban, majd a vértanúság krisztusi, úrvacsorás áldoza-
tában, s annak bátor, hívő vállalásában. 

Köszönjük, hogy Benned és Általad győzött – minden
elbukás ellenére is – ott a Magyar Golgotán a Magyar Sza-
badság drága ügye. Ahogy Krisztus ügye is ott a golgotai
áldozatban vált világméretű, győztes üggyé. 

Tudjuk azt is Urunk, hogy március 15. és október 6. egy-
mástól elválaszthatatlanok, s összefüggnek a Te örök végzé-
sedben. Elhullt hőseink, mártírjaink vére – az Aradi Tizen-
háromé, s az aznap kivégzett magyar miniszterelnöké is –
magvetéssé lett sokat szenvedett, kicsiny népünk életében.
Szenvedésünket a krisztusi áldozatban felmagasztaltad, s
lobogó zászlóvá, fénylő csillaggá tetted minden nemzedék
számára. 

Köszönjük, hogy a szabadság mámoros örömében, a
hősies harcban, majd az elbukás kínzó fájdalmában e nép
megláthatta megváltó Krisztusát, a halálon is győzedelmes-
kedő Bárány Krisztust, Aki csendesen átölelte, vigasztalta,
megáldotta, s szerette, mint olyan népet, amelyik az élő  Istent
már színről-színre látta, s már átlépett az Üdvösség, az Örök
Kegyelem csillagkapuján. 

Add Urunk, hogy példájuk kötelezzen bennünket is a
Szépre, a Jóra, az Igazra, a nemzetért való bátor kiállásra.
Kérünk, érettük is áldd meg székely-magyar testvéreink
mostani, áldozatos küzdelmét, melyet ősi földjükért, szabad-
ságjogaikért, függetlenségükért folytatnak. Legyen áldott
Arad, s 1848-49 örök emlékezete! 

Pápai Szabó György
Velence református lelkipásztora

Hír: 
Október 27. Fél 11 óra, református templom: A Reformáció
Havának országos programja keretében, „1743 – 2013” cím-
mel kőtemplomunk építésének 270. évfordulóján ünnepi,
hálaadó istentiszteletet tartunk. 
Október 31-én, 9 óra (Kossuth L. utcai Imaház) és fél 11 óra
(Templom köz 1.)  A Reformáció Emléknapján mindkét is-
tentiszteleti helyünkön (Imaház, Templom) istentiszteletet
tartunk. Várjuk Testvéreinket!
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TURIZMUS

Velencei-tó Turizmusáért TDM  Egyesület hírei
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület (helyi

turisztikai egyesület) turisztikai információs felületein,
rendezvények alkalmával és egyéb eseményeken kitű-
nő promóciós lehetőségeket kínál tagjainak és a tér-
ség érdekelt szolgáltatóinak! Az egyesület honlapján
(velenceturizmus.hu) alap információkkal jelenleg is
ingyenesen jelenhetnek meg a helyi TDM tag szolgáltatók
és ebben az évben még a helyi minősítési rendszerben
résztvevő szállásadók, vendéglátók, üzletek és szolgál-
tatások is. 

Tájékoztatjuk a turizmusban érdekelt partnerein-
ket, hogy az egész  Velencei-tó térség honlapjaként
működő oldalt (velencei-to.hu) a gárdonyi és velencei
TDM-ek közös térségi szervezete kezeli és e honlapon

csak TDM tag szolgáltatók ajánlata jelenik meg!
Ahhoz, hogy a velencei-to.hu weboldalon, a jövőben
készülő térségi kiadványokban, a Velencei-tó turisztikai
kártyarendszerben, az Utazás és egyéb országos kiállítá-
son valamely szolgáltató megjelenhessen, a Velencei-tavat
promótáló kampányokban, marketing akciókban és nem
utolsó sorban az okos telefonokra letölthető mobil app-
likációs felületen (új szolgáltatás!) is megjelenhessen,
TDM tagnak szükséges lennie. 

Kérjük a térségünkben a turisztikához kapcsolható
szolgáltatókat, programgazdákat, turizmusban érdekelt
vállalkozókat, akik szívesen együttműködnének velünk és
tagjainkkal, vegyék fel velünk a kapcsolatot! Közösen
hatékonyabban és többet tehetünk a Velencei-tó térségének
fejlesztéséért, turizmusáért! 

Folytatva egyesületünk tagjainak bemutatását, ezúttal
a velencei Tekergő Étterem & Motel tulajdonosai, ifj.
Turanitz Gergely és Turanitz Katalin adnak ízelítőt ak-
tuális célkitűzéseikről és fejlesztéseikről!

„Immáron egy éve vettük át édesapánktól a Tekergő Ét-
terem és Motel irányítását. Kezdeti nehézségek után elju-
tottunk arra a pontra, hogy édesapánk már csak külső
szemlélő és „vendég” lett az általa bevezetett étteremben,
és ma már saját szájízűnk szerint vihetjük tovább sikeres
vállalkozását. Kijelenthetjük, hogy az elmúlt év folyamán
rengeteg pozitív változást hajtottunk végre, ami magában
foglalja a konyhai technológia újítását, valamint kínála-
tunk korszerűsítését. Célunk egy olyan gasztronómiai
egység kialakítása és működtetése a Velencei-tó térsé-
gében, ahol kiváló minőségű, és ízekben gazdag ételkínálat
kerül a vendégek asztalára és átlagon felüli a kiszolgálás.
Állandó ételeink mellett mindig kínálunk szezonális és
helyi alapanyagokból készült ételspecialitásokat is! Ok-
tóbertől őszi ízekkel várjuk vendégeinket, amelyben
kínálunk például vajpuha libacombot, illetve vadhúsból
készített főfogásokat is. A nyár folyamán helyet biztosí-
tottunk a Tekergő Piac számára, ahol helyi termelők
árulták regionális, bio, kézműves portékájukat. Együtt-
működésünk eredményeként mi is sikeresen integráltuk

termékeiket, sajtjaikat, sonkáikat, lekvárjaikat, mézüket,
boraikat éttermünk kínálatába. A vendéglátás iránt érzett
szeretetünk, elkötelezettségünk és szenvedélyünk segít
minket abban, hogy hónapról hónapra megújuljunk és
napról napra jobbak, tapasztaltabbak legyünk. 

A TDM Egyesülettel való együttműködés számos új
vendéget jelentett már számunkra. Szívesen vettünk és
veszünk részt különféle marketing akciókban a jövőben is.
TDM tagságunk azt is jelzi, hogy támogatjuk a helyi és
térségi turizmus szereplőinek összefogását, mert csak az
együttes fellépés élénkítheti a fejlődést és erősítheti a tu-
risztikai piacon való megjelenést!”

Arday Ágnes TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

2481 Velence, Halász utca 37.
Telefon/Telefax: 22-470-302

E-mail: vttdme@vttdme.t-online.hu
www.velenceturizmus.hu,  www.velencei-to.hu

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9.00-15.00

Velencei TDM egyesületi tagdíjak  Ft/év

Szálloda (férőhely és besorolás/kategória szerint változó)
Panzió, kemping, tábor, strand, étterem, utazási iroda
Magán szálláshely
Gyorsbüfé, presszó, bolt, trafik, egyéb kis- és közepes vállalkozás
Civil szervezetek, egyesületek
Magánszemélyek

változó 
25.000
20.000
20.000 
10.000
5.000
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Nagymamák  és Nagypapák!
A Mikkamakka Játéktár az ősz folyamán továbbra is várja
a játszani szerető gyermekeket keddenként 9.00 – 12.00
óra között.

Előzetes időpont egyeztetéssel várjuk az óvodás és
iskolás csoportokat. Pedagógus kísérők számára a
belépés ingyenes.
Vállaljuk szülinapi és egyéb zsúrok partik, játékren-
dezvények szervezését.

„Játszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090, 20/257-5887

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

Sokunknak az ősz az elmúlás gondolatát idézheti fel, de
ennél jóval többet is felfedezhetünk eme gyönyörű év-
szakban. A természet a maga színpompájával gyönyörűvé
is varázsolhatja ezt az időszakot. Otthonunk díszítésekor
meríthetünk a fák látványának színgazdagságából, melyre
csak a természet képes mielőtt téli álomba merül. A kü-
lönböző bokrok, fák, száraz termései, levelei, bogyói, kér-
gei összegyűjtve igazán kedvező alapul szolgálhatnak
ennek az évszaknak a felidézésére otthonunkban. Közös
őszi családi séták alkalmával gyűjtsünk gesztenyét, mo-
gyorót, makkot, melyekből Makk Marcikat és Gesztenye
Gusztikat készítettünk. Keddenként mi is így teszünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Klubunk új tagjait és
természetesen a régieket is! Továbbra is várom program-
ötleteiteket és javaslataitokat.
Íme programjaink október november hónapra. Szeretettel
várunk benneteket!
Október 22. A megfázások megelőzése, téli házipatika

vendégünk városunk védőnője
Október 29. A beszédfejlődésről beszélgetünk 

Orbánné Agócs Erzsébet logopédussal
November 5. Beszélgetés városunk polgármesterével,  

Oláhné Surányi Ágnessel
November 12. Szobatisztaság, hiszti, dackorszak

vendégünk városunk védőnője
November 19. A környezetbarát háztartás

Ne feledjétek:
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

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

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!
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VELENCEI HÍRADÓ 29

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

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

A KASTÉLYKLUBBAN működő 
(Velence, Tópart u. 52.) programjaink:
- Jóga idősebbeknek és kezdőknek:

szerda 9-10.30 óra (érd.06-30/488-7681)
- Callanetics torna: szerda 19-20 óra

(érd. 06-30/690-5691)
- Jóga: csüt. 17.30-19.00 óra kéthetente

(érd. 06-20/394-3295)
- Meditáció: kedd 18-20 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 

Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 

Sánta Gábor 06-70/301-1764

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

Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18-20 óra 
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
KOCSIS KATALIN r. zászlós      

Telefon: 06/20-500-8010
A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart út 26. (Polgármesteri Hivatal)

A fogadóórák időpontja:
október 29-én és november 12-én

15.00 órától 16.00 óráig

Tisztelt Gazdálkodók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a falugazdász ügyfélfogadás
(őstermelői igazolvány ügyintézés) keddenként 12.30-tól
16.00-ig Velence, Tópart u. 52. Kastély - Szabadidő
Központban van. 
Személyes és földhasználati adatok szükségesek. 

Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

Ha vendégünk érkezik, mutassuk
meg neki...
a Pincesoron lévő emlékművet! 

Árnyas fák alatt, a velencei Pincesoron áll
ez a jókedvű emlékmű, amelynek felirata sze-
rint a Szent Benedictus Borlovagrend állíttatta
2006-ban a II. századból ránk maradt római
kori oltárkő másolataként. 

Sok mindent mesélhetünk róla csalá-
dunknak, barátainknak, vendégeinknek: hogy
itt is jártak és éltek a világhódító ókori római-
ak, hogy isteneiket és mitológiájukat a görö-
göktől örökölték, hogy a görög Dionüszosz,
akit a rómaiak Libernek  hívtak, (ez a név van
az emlékművön) nemcsak a bor és a mámor is-
tene, hanem a mezőgazdaság, a termékenység
és még a színészek istene is volt. A másik név
a táblán, a „Libera” annak az istennőnek a meg-
nevezése, aki a hölgyek borhoz való viszonyát
felügyeli. Ilyen gondolatok után megszomjazik
az ember, de nem kell sokat gyalogolnia, hogy
a közeli pincékben minőségi italra találjon.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. Tel.: 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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Velence, Tópart u. 52. 
Telefon: 472 – 453,  

e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu 
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Nyitva tartás:
kedd:        10.00–17.00,            
szerda:     13.00–17.00,   
csütörtök: 10.00–17.00,            
szombat: 10.00–15.00

KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Dan Brown : Inferno
John Vaillant : A tigris

Kondor Vilmos : Budapest novemberben
Charlotte Rogan : Mentőcsónak

Barbara Kyle: A király lánya
Joseph R. Garber : Forgószél (Világsikerek)

Chris Ryan: Gyilkolni a cégért
Nora Roberts: A BoonsBoro Inn trilógia
Michel Houellebecq : A térkép és a táj

Maggie O’ Farrell : A köztünk lévő távolság
Steven Saylor : Birodalom

Sabine Ebert : A bába nyomában
W.E.B. Griffin : A törvényen kívüliek

Stephen King : Blaze
Boris Akunin : Színház az egész világ

Cecelia Ahern : Életem regénye
Gazsi Szabolcs: Kerékpártúrák Vértes és Gerecse 

környékén
Margitay Richárd : Sir Alex Ferguson

Klausbernd Vollmar: A csakrák
Pierre Dukan : A Dukan-diéta

Nagy György : Angol közmondások
Verena Simon: Gyöngyből fűzött virágok

Ludwig Koneberg: Kineziológia gyerekeknek
Simone Elkeles : A vonzás szabályai

Ulysses Moore : A jég birodalma
Leiner Laura : Bábel

Thomas Brezina : Boszi webnaplók
Anne-Marie Frisque: Négy évszak az öreg tölgyön

Fésüs Éva: Nyúl a cilinderben

Szeretnénk köszönetet mondani Szász Sándornak
az angol nyelvű gyerekkönyvekért.

A kölcsönzés szabályai 
A kölcsönzési idő:
4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhető egy
olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet,
könyveket nem keresik – telefonon vagy e-mailben is van
lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. 
Határidő után visszahozott könyvekre a Könyvtár kése-
delmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztiszt-
viselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsön-
zést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2013.
január 5-től december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-
je után történő beiratkozás díj az éves díj 50 %-a.
Velencei illetőségű:
- önálló keresettel rendelkezők:                                    800,-
- 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak, 
GYED-en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek: 

400,-
Egyéb településről: beiratkozási díj:                      1.700,-

diákoknak (16 év felett):     850,-

Térítéses szolgáltatások díjai:
Fénymásolás        A/4-es oldal       20,-     

A/4-es kétoldalas      30,-         
A/3-as oldal              40,-    
A/3-as kétoldalas      50,-  

Nyomtatás:        Szöveges oldal nyomtatása:   20,-
Szöveg+kép nyomtatása:        50,-                    
Kép nyomtatása: 100,-

Számítógép- és Internethasználat óránként: 300,-       
félóra:   150,-

Késedelmi díj (lejárt határidejű könyvek és folyóiratok): 
5,-Ft/naponta és dokumentumonként. 
Kiküldött felszólítás esetén a késedelmi díjhoz 150,-Ft
posta- és nyomtatványköltség is járul.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR
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Női torna
19.15 - 20.15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

14.00 órától

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Női torna
19.00 - 20.00

Hastánc
18.30 -19.30                     

Női torna
19.15 - 20.15

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

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

Aktuális helyi információk

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Női torna
18.00 - 19.00

A Civilház programjai
A Civilház elérhetősége: Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Összközműves: (irányár minimum)

Sorsz. Hrsz. szám    m2 cím          bruttó Ft/m2 Összesen Ft 
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.       1610                954   Árok u.        25.158,-    24.000.000,-

4.       4411/6   cca. 4.000  Cserje u.      10.000,-     40.000.000,-

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 2013. évben az alábbi ingatlanait 
kívánja értékesíteni:

4471/10 hrsz-ú  3.3548 ha belterületi ingatlan  603.850.000,- (Velence, Béke utca)

585/26 hrsz-ú  6.4065 ha belterületi ingatlan  512.520.000,- (Velence, Evezős út melletti terület) 

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás.

Érdeklődni: Titkárság:  22/589-402

Aprócska néptánc 
(5-7 éves ovisoknak)      

16.00-16.45

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Így tedd rá 
Néptánc  3 éves korig

10.00-10.45

Aprócska néptánc 
3-5 éves ovisoknak    

16.00-16.45

Aprócska néptánc 
1-3 osztályos kisiskolásoknak

17.00-18.30

II. számú
Nyugdíjas Klub

15.00 órától

III. számú Nyugdíjas 
Klub

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

Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet épületében
(Balatoni ú. 65.)
ÚJ TELEFONSZÁMA: 22/311-104

naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0.00-24.00 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:

Feketéné dr. Demeter Szilvia 20/970-4826
Balatoni u. 65.
Csak rendelési időben hívható 
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 

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 u. 2. fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Horváth Béla állatorvos      20/ 311-7021 22/474-483
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30/9540-731
MOHOSZ Velencei-tavi halõr  
Csoportvezetõ: Bozay Zsolt 06-30/512-7947
Falugazdász: 
Nagy János 06-70/436-2461
Ügyfélfogadás: minden kedden 12.30-16.00-ig 
a Kastély házasságkötõ termében
Hulladék szállítással kapcsolatban

a VHG Kft. központi irodája:               22/579-185
Közvilágítással kapcsolatban

a VHG Kft. velencei irodája: 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 ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában  
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
A székesfehérvári irodához tartozó Kápolnásnyéki  fiókiroda
nyitva tartási ideje 2013. április 2-től megváltozott.
Kedden és csütörtöki napokon a következők szerinti nyitva
tartással fogadjuk ügyfeleinket:
Kedd:                   08:00–12:00 óra között
Csütörtök:         14:00–18:00 óra között
MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat 06-40/49-49-49
(helyi tarifával hívható kék szám)

Közérdekű telefonszámok

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
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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
Török Zsuzsanna 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416

ALJEGYZÕ/Igazgatási csoportvezető
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás

bónuszkártya, Velence kártya

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Balogh Erika 589-425  személyzeti ügyek intézése  
Kerékgyártó Szilvia 589-408  átmeneti segély, temetési

segély, lakásfenntartói támoga-
tás, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, térítési díj átvállalása
közgyógyellátás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 
aktív korúak  ellátása, Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat

Máthay Erzsébet     589-417  anyakönyvezés, állam-
polgársági ügyek, hagyatéki 
ügyintézés,lakcímbejelentés

Kőváriné Zsovák Nóra 589-400 iktató, kereskedelmi 
igazgatás, telepengedélyezés,
szálláshelyek, talált tárgyak

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építésügyi szolgáltatási 

pont, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építésügyi szolgáltatási 

pont, zaj- és rezgésvédelmi 
ügyek, fakivágási ügyek

Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek 
használata-felbontása, vízelveze-
tés,vízjogi, tűzgyújtási enged.

PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna 589-414  pénzügyi osztályvezetõ
Karaniczné Fodor Éva 589-415  könyvelés
Csikmérõ Enricóné 589-411  könyvelés
Egri Andorné 589-411  könyvelés, társulati ügyint.
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423  pénztár

ADÓ CSOPORT
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj, telekadó,
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
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 munkaidõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ. 

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.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: Bán Anikó
Elérhetősége: 06-30-691-1593

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedden 14.00-16.00

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász, előzetes 
bejelentkezés alapján havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász, előzetes 
bejelentkezés alapján havonta egy alkalom.

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-ig 
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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Szeptember 2-án nyitották kapuikat az iskolák, meg-
kezdődött a tanév. Éppen ezért a Rendőrség felhívja a
közlekedők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellő
körültekintéssel közlekedjenek, hiszen megnövekedett a
forgalom a tanintézmények környékén. Különösen ügyel-
jenek a várhatóan nagy gyalogosforgalomra!

A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti
közlekedési balesetekről, élet vagy vagyon elleni bűncse-
lekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról, vagy
csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan dön-
tésekről. Ők azok, akik életkorukból adódóan kevésbé tud-
ják felmérni a veszélyt.

Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelemmel,
va-lamint iskoláskorú gyermekünk megfelelő felkészíté-
sével jelentős mértékben csökkenthetjük a gyermekbale-
setek bekövetkezését. Az alábbi tanácsainkkal a bizton-
ságos és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget
nyújtani.

Szabályos közúti közlekedés
Mielőtt együtt útnak indulunk, beszéljük, illetve is-

mételjük át az alapvető közlekedési szabályokat! Járjuk be
közösen az iskolába vezető útvonalat, és menet közben
hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra! 

Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény közelében
vezessünk még körültekintőbben, és számítsunk az út-
testen figyelmetlenül áthaladó diákokra! 

Értékek védelme
Ragaszkodjunk hozzá, hogy a gyerekek csak a tanítás-

hoz nélkülözhetetlen eszközöket vigyék magukkal az isko-
lába! Ne kérkedjenek az okostelefonnal, táblagéppel, és ne
hagyják őrizetlenül értékes tárgyaikat! 

Személyes biztonság
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy útközben ne

álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek
autójába, és ne fogadjanak el tőlük különböző tárgyakat! 

Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, hogy baj esetén biza-
lommal fordulhasson hozzánk gyermekünk. 

KÖZLEKEDÉSI TANÁCSOK ISKOLÁSOKNAK

1. Az iskolába időben indulj el! A rohanás figyelmet-
lenséget szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz
magában. 

2. Gyalogosan közlekedve mindig légy körültekintő,
tilos helyen ne lépj az úttestre! Az úttestre lépés előtt ala-
posan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje
megfogni felnőtt kísérője kezét.

3. Lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ennek
hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra! 

4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart hely-
zetből lépj az úttestre!

5. A közút és annak környezete nem játszótér! Erről
soha ne feledkezz meg!

6. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fény-
jelző készülék zöld fénye villog és már leléptél az úttestre,
akkor szedd a lábad! Ha még azonban a járdán állsz, sem-
miképpen se indulj el! A fényjelző készülék jelzését
mindig tartsd be, amikor szabad az áthaladás, akkor se
feledkezz meg a körültekintésről! Elsőbbséged csak akkor
van, ha azt meg is adják.

7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az első,
illetve a hátsó világításról, a kerékpár megfelelő felszerelé-
séről, valamint a kanyarodás előtt ne mulaszd el a körülte-
kintést és a kezeddel jelezni a kanyarodási szándékodat!
Gyalogátkelőhelyen nem kerekezhetsz át, egyrészt azért
mert tilos, másrészt azért mert balesetveszélyes. A gyalog-
átkelőhely a gyalogosoké és neked is le kell szállnod a
bringáról, és át kell tolnod azt. 

8. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor ka-
paszkodj a balesetek megelőzése érdekében! Ne tolakodj,
ne rohanj!

9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengő hangját
már hallod, ne szállj le, illetve fel! A vezetőt és az utastár-
sakat magatartásoddal ne zavard!

10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági eszkö-
zöket mindig használd!

NE FELEDD! MINDIG HAZAVÁRNAK!

Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan szabály,
amit ismerni kell! 

Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnőtt ember-
hez! Ha van a környéken rendőr, akkor hozzá. 

Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számodra isme-
retlen ember a szüleidre, tanáraidra hivatkozva hív magá-
val, mondj nemet! 

Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled, ami azzal jár,
hogy vele kellene menned, tagadd meg! Mondd azt, hogy
sietsz, a sarkon vár az anyukád! 

Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot!
Mondd, hogy neked ehhez meg kell kérdezned a szüleidet. 

Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ, menj be egy
közeli üzletbe, és kérj segítséget! 

Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a
nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl
bonyolult, akkor a táskádba, tolltartódba egy megfelelő
helyen helyezz el egy cédulát, amire a telefonszámok fel
vannak jegyezve. 

Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó, értékes
ékszer, magas pénzösszeg, stb.) ne vidd az iskolába. Ha
valamilyen okból mégis szükséged van ezekre, akkor

Becsengettek! Vége a nyárnak!

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



2013.  OKTÓBER VELENCEI HÍRADÓ 35

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

nyakadban, zsebedben tartsd, illetve zárható szek-
rénybe helyezd el, hogy meglétüket mindig ellenőrizni
tudd (a mobil telefont lenémítva, vagy kikapcsolva tárold
a szekrényben, hogy ha csörög, ne legyen figyelem-
felkeltő).

Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj! Tiszteld
tanáraidat, társaidat, tartózkodj az erőszak valamennyi
megjelenési formájától!

Amennyiben mégis bekövetkezik a nem várt 
esemény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában van vele a gyer-
mek, hogy probléma esetén bátran fordulhat az egyenruhás
rendőrhöz. Fontos, hogy ismerje az ingyenes segélyhívó
telefonszámokat:
rendőrség 107         mentők 104          tűzoltóság 105 

általános segélyhívó 112

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Szerkesztõségi közlemény

A Velencei Híradó szerkesztõsége,
valamint az újságba cikket írók

munkájukért anyagi juttatásban nem
részesülnek, valamennyien 

ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.

Kedvezményes gyógykezelések az
Agárdi Gyógy- és Termál-fürdőben

Fejér megye egyedülálló rekreációs köz-
pontja, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
egyedülálló gyógyászati lehetőséget nyújt
2013. október 1-jétől 2014. február 28-ig
az ide látogató fejér megyei nyugdíjas ven-
dégek részére.

Az akció keretén belül a fürdő regene-
ráló, TB által finanszírozott gyógykezelé-
seit (medencefürdő, iszapkezelés, gyógy-
masszázs, víz alatti sugármasszázs, szén-
savfürdő, súlyfürdő, víz alatti csoportos
gyógytorna) különösen kedvezményes
áron teszi elérhetővé a fürdő a vendégek
számára. 

Az akció során 60 kezelés igénylése ese-
tén (medencefürdő + 3 kezelés/nap 3 hetes
kúra esetén), a 19.000 Ft - 21.000 Ft önrész
helyett 10.000 Ft-ért (167 Ft/kezelés) biz-
tosítjuk balneoterápiás gyógykezeléseinket
a megyebeli települések nyugdíjasainak
számára.

A promóció célja hozzájárulni a Fejér
megyei nyugdíjas lakosság regenerálódá-
sához, pihenéséhez, egészségmegőrzéséhez.
Az akciót kizárólag lakcímkártya bemu-
tatásával igényelhetik a vendégek. 

További részletek:
www.agarditermal.hu
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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:

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

Bejelentkezés: Mobil: (20) 230-8125
Megújult, kellemes környezet, légkondícionált helység

Kedves Vendégeim és Ismerőseim!
ÓRIÁSI NYÁRI AKCIÓ!

Exkluzív hyaluronsavas virágszirom arckezelés -15%
Görögdinnyés ránctalanító kezelés -10%

Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kiskezelés -20% 
Sejtrevitalizáló arckezelés növényi őssejtekkel

Argán bőrfiatalító szépség elixír
Gyémánt exkluzív lifting hatású arckezelés

Oros Andrea
kozmetikus

A természet professzionális ereje

Kályhás Tamás 20-499-3974
Csempézés – víz- és villanyszerelés

Válaszfalak, kémények építése
Palatetők javítása, palacsere

Kúpcserepek kenése – Kéménybádog csere
JAVÍTÁSI MUNKÁK IS! Zsadányi Tamás

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

FLABéLOS GÉP fogyásra és cellulitisz ellen!

Várom minden kedves új és régi Vendég bejelentkezését!

Kályhás Tamás Velence 20-499-3974
Kályhák építése, javítása 
Új kémények építése
Régi kémények átrakása, vakolása
Kúpcserép kenés Zsadányi Tamás

Víz-, központifűtés és egyéb 
épületgépészeti szerelést 

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

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

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 Telefon: (20) 808-5362

HARMATA-94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház 

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

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

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

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

méret      bruttó        hátsó borító   
oldal    mm    Ft/hó        kísérő színnel I-II.       III.        IV.       V.         VI.       VII.      VIII.      IX.        X.  XI-XII

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

Sziveskedjen a kívánt méretet, a megjelentetés hónapját és az árat megjelölni! A hirdetés megjelenésének felté-
tele, hogy a hirdetési ívet minden hónap 25-éig szíveskedjen eljuttatni hivatalunk pénzügyi osztályára a befizetési
csekknek vagy másolatának bemutatásával. Az újság megjelenése havonta 10-15-e között várható.

Számlázási név: .......................................................................................................................................................

Cím: ..........................................................................................................................................................................

Adószám: ......................................................Telefonszám: .....................................................................................

Dátum: ...........................................................
Aláírás: ..............................................................................................

megjelenés (hónap)

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

- Fürdőszoba felújítás
- Festés-Mázolás
- Burkolás
- Laminált padló, 
szőnyegpadló, pvc lerakás

Minden, amit az otthonában szépítene...
Ingyenes felmérés: 06-20/373-54-72

Csuday István

Fakivágást, kerti
munkákat, ház körüli
teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 
metszést, fűnyírást stb. elszállítással!

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

Csuday István

Szépségápolás legfelső fokon!
Kozmetika:

bőrfiatalítás, mezotherápia, „3D” szempilla,
gyantázás, wellness masszázs!

Fodrászat:
0-200 éves korig

Telefon: 06-30/773-0684

Várjuk szeretettel akár hétvégén is.
Ismerje meg a tökéletes bőr titkát!
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Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

Velence Város honlapján (www.velence.hu) a velencei székhellyel rendelkező és a Helyi Minősítési
Rendszerben résztvevő vállalkozások számára ingyenes a hirdetési lehetőség. 

A nem velencei székhelyű vállalkozásoknak az egy soros adatbázisba való felkerülés díja havi
1200,- Ft. Hosszabb reklám havi plusz 2.400,- Ft. A honlapon való megjelenés időtartama hat hónap,
mely meghosszabbítható.

A Helyi Minősítési Rendszerben résztvevőket kérjük, hogy amennyiben hirdetésük mellé fotót is
kívánnak megjelentetni, úgy az alábbi adatokat és a hirdetéshez kapcsolódó digitális fotót juttassák el
a Polgármesteri Hivatalba.
További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Balogh Erikától személyesen, vagy az
589-425 telefonszámon kaphatnak.

Cég neve: ...................................................................................................................................................

Címe: ..........................................................................................................................................................

Tevékenység jellege: ..................................................................................................................................

Elérhetőségei: telefon: ........................................................  fax: .................................................................

e-mail: ...................................................................... honlap:...................................................................

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, 
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK  
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé  
„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt 
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás, ÉRINTÉSVÉDELEM
Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

•VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése (lakás- 
riasztók,videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek, stb)  

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél Velux beépítő mester

tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

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

SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás
(Turbó álló szolárium 60 db, 160 W-os csővel)

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020
Álló szolárium
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.

Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné

Nyomdai generálkivitelezés: 
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.

2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174 
E-mail: somhegyikft@upcmail.hu

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: 06 30 317 03 90,  06 30 456 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

Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés

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

Rotálás • Favágás • Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
akár 1 nap alatt is!
06-30-2638-147
06-30-9013-092 EEggrraa  

22000033  BBtt..

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

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

Megszépülve és megújulva várjuk továbbra is
kedves Vásárlóinkat a

SMARAGD ÓRA ÉS ÉKSZERÜZLETBE
(Velence, Tó u. 2.)

ARANY-EZÜST ÉKSZEREK
értékesítése, javítása, készítése

Törtarany felvásárlása
Gravírozás   -   Órák   -   Nemesac él ékszerek
Nyitva tartás: keddtől-péntekig 9.00-16.00-ig

www.smaragdekszer.hu

Reflexológia
(gyógyító talpmasszázs)
www.termeszetgyogyasz-velence.hu

Halmai László György természetgyógyász
Kápolnásnyék, Bem u. 26.

Bejelentkezés telefonon: 20/422 33 49

Somhegyi Kft. 22/472-174, 70/409-6746

MENTSE MEG hangfelvételeit, hanglemezeit,
fényképeit, film- és videófelvételeit az enyészettõl!

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, vagy hanglemez 
digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 2 500,-
8 mm film digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 5 000,-
Videófelvétel digitalizálása óránként 
(mûsoridõben mérve)   2 500,-
Régi fényképek, színes diafelvételek, dokumentumok

digitalizálása kedvező áron. 
Papírképek minden méretben.
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FF II ZZ EE TT EE TT TT   HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK
Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

Velence, Határ utca 22. 
06-20/9817-338 Uj Roland

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

stb. javítása, cseréje

Teljes körű víz-,
szennyvíz szerelés

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

cseréje
CC ss őő tt öö rr éé ss   jj aa vv íí tt áá ss ,,

hh ii bb aa ee ll hh áá rr íí tt áá ss
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

Velencei-tó környéki házért 

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék! 

Megbízható havi járadék! 
Biztos pénz!

06-30/773-0684
Dr. Valkó Péter Tamás

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201


