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MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. december 9-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel 

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./   2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./  Beszámoló a Bizottságok 2013. évi munkájáról,  
valamint az Alpolgármester tevékenységéről, 
a felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos
alpolgármester és a témafelelősök

4./  Képviselő-testület 2014. évi Munkaterve
5./ Egyebek

Tájékoztatásul: 
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálata

A napirendeket követően, közérdekű témában lakossági
hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerint, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bokrétaünnep után...
Jó ütemben folytatódik a Velencei-tó Kapujának építése.
Október 10-én került megrendezésre a hagyományos ün-
nepség, mely az építkezés legmagasabb pontjának elérését
jelzi. Ilyenkor egy kis időre megáll a munka, és néhány
méltató szó mellett bokrétát emelnek a magasba. 
Az építkezésen készült fényképes beszámolónkat a 2.
oldalon találja.

Előzetes MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

szeretettel hívja és várja Velence város Lakosságát a
Városi Karácsonyi Ünnepségre

2013. december 19-én 17.00 órára
a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola tornatermébe (Kis u. 1.)

Tisztelettel várjuk a Lakosságot! Képviselő-testület
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Velencei-tó Kapuja 

Az építkezés vezetői a polgármester asszonnyal 
a Bokrétaünnepen.

A kijelölt szakaszon folynak a partfalépítés előkészítő
munkái.

Ilyen a már kész aljzatbeton.A díszterem üvegezett határoló-
szerkezetének munkálatait láthatjuk.

Elkezdődtek az épület aljzatbetonozásának előkészítő
munkái. Folynak a szigetelő munkák.

A vízszigetelésre terített hőszigetelés, 
illetve vasalat előkészítés van folyamatban.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A földszint egészén elhelyezésre kerültek az üveg-
portálok.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 14. napján tartotta munkaterv szerinti
soros ülését a Kastélyban. 

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

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása után az Önkormányzat előirányzat fel-
használási tervét tárgyalta a Képviselő-testület. A költ-
ségvetési rendeletben elfogadott előirányzat felhasználási
tervet minden hónapban aktualizálni kell a tényleges fel-
használás ütemében. 

A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Polgármesteri
Hivatalban napi 4 órás munkakör létesítéséhez szükséges
előirányzat módosításra kerüljön sor.

Jogszabályi előírás, hogy a jegyző által elkészített költ-
ségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig
kell a Képviselő-testület elé beterjeszteni. A Képviselő-
testület azzal a kiegészítéssel fogadta el a 2014. évi költ-
ségvetési koncepciót, hogy a Járóbeteg Szakrendelő
zavartalan működtetése a jövőre nézve is célkitűzése az
Önkormányzatnak. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 73. § (3) be-
kezdése szerint „Az iskolában a helyi közösségek érde-
keinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület,
az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat,
egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azo-
nos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló
intézményi tanács hozható létre.” A jogszabályi rendel-
kezés értelmében a Képviselő-testület a Zöldliget Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intéz-
ményei tanácsába az Önkormányzat képviseletére Oláhné
Surányi Ágnes polgármestert és Szávai Jánosné képvise-
lőt delegálja. A Testület továbbá támogatja a Polgármes-
tert abban, hogy a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola és Kollégium intézményi tanácsába Cserny
Vilmos alpolgármestert bízza meg a képviselettel.

2012-ben elfogadásra került a Helyi Építési Szabály-
zatról szóló 19/2012.(VI.19.) önkormányzati rendelet.
A helyi értékvédelmi rendelet megalkotását követően a
helyi rendeletek összhangjának megteremtése érdekében
a településszerkezeti eszközök módosítása vált szüksé-
gessé, a tervek rajzi feldolgozásból eredő hiba javítása
miatt. Szükségessé vált továbbá a módosítás a Gurjal-
völgy komposztáló teleptől délkeletre eső szakaszán.

HHíírrlleevvééll
A tervezett módosítások a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően az érintett államigazgatási szervekkel egyez-
tetésre kerültek, az állami főépítész véleményében a mó-
dosítások ellen kifogást nem emelt. A Képviselő-testület
az előterjesztés szerint módosította a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 19/2012.(VI.19.) önkormányzati rende-
letet, valamint határozott Velence város településszerke-
zeti tervének szükségszerű módosításáról.

Szelei Andrea
aljegyző

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2013. október 12-én
Torma Gergely – Szilágyi Erzsébet Anetta

GRATULÁLUNK!
Balogh Erika anyakönyvvezető

Előző számunkban Dr. Lokár Gábor Antal – Prezenszki Rita és Pálfi
Zoltán – Dóczi Szilvia házasságkötésének időpontjában elírás történt.
Helyesen: 2013. szeptember 28. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

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. 

Október hónapban a polgárőrség tagjai 12 napon át, 280
órában voltak szolgálatban a város közbiztonságának
védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke
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Velence Város Önkormányzata Halottak
napi megemlékezést tartott 2013. ok-
tóber 25-én a nyugdíjas klubok tagjaival
és Zöldliget Általános Iskola tanulóival
együtt. Megemlékeztünk halottainkról a
katolikus temetőben lévő keresztnél. 
Mécsest gyújtottunk és elhelyeztük virá-
gainkat a velencei 56-os hősi halott fia-
tal tiszteletére, és mécsest gyújtottunk
Molla Szadik sírjánál is. Koszorút he-
lyeztünk el az I. és a II. világháború ál-
dozatainak emlékhelyénél. Hálás szívvel
gondoltunk az ismert és ismeretlen hős
katonákra. Nyugodjanak békében!

HHaalloottttaakk  nnaappii  
mmeeggeemmlléékkeezzééss

Fotók: Éber Péter
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, és 13.
§ (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében kapott felha-
talmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés
1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormány-
zati rendeletet a következők szerint módosítja: 
1. § A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1.
§ (4) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módo-
sul:
a) SZT-1/M1, SZT-2/M1 belterületi szabályozási  terv 
M = 1:4000
b) SZT-3/M1 külterületi szabályozási terv M= 1:10000
(1) A módosításokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A módosításokat alátámasztó munkarészek leírását e
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
2. § A HÉSZ 23. § táblázata az Lke-3 jelű övezet beépítési
módja „SZ”-re módosul, az Lke-4 jelű övezet legnagyobb
beépíthetősége 30 %-ra módosul.
A táblázat az alábbi sorral egészül ki:

Lke-20 SZ     K -    2000    15      4,5     50     40

3.§ A HÉSZ 24. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Lke-4 jelű övezetben az előkert mérete 10 m
4.§ A 18.§, a 23.§, 30. §.33.§, és a 36. § első sora az aláb-
biak szerint módosul:
„Az építési övezetek betartandó telekalakítási- és az építési
telkek beépítési előírásai a következők:” 
5.§ A HÉSZ 31.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:
(2) A területen elhelyezhető többlakásos lakó, igazgatási
épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturá-
lis épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
sport építmény, parkolóház valamint üzemanyagtöltő.
A szabályozási terven *-al jelölt építési övezetekben nem
építhető üzemanyagtöltő és parkolóház.
**-al jelölt építési övezetekben nem építhető üzemanyag-
töltő.

6.§ A HÉSZ 90.§ (3) bekezdése törlésre kerül.

7. § A HÉSZ 48. § táblázata az alábbi sorral egészül ki:

Üü-5      SZ      20        -       5000     25        10       50

8.§ A HÉSZ 95. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Épületek az Má-2  övezetben nem helyezhetők el.”

9. § A HÉSZ az alábbi fogalommagyarázat melléklettel
egészül ki.
„Fogalommagyarázat:

1. Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi,
a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő
építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetí-
tett homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi,
e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével
(1) való osztásából (F/L) eredő érték.

Az építménymagasság megállapítása során:
a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott fe-

lületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró
szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy
érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való
metszésvonala közötti magassággal kell megállapí-
tani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivé-
telével, amelyek nem az építmény hosszoldalán
állnak,

b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számí-
tani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg
nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0
m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók ki-
vételével - mindazoknak az építményrészeknek (at-
tikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb
építményrész) a felületét, amelyek az a) pont sze-
rinti metszésvonalra vagy érintővonalra az épít-
mény irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé
emelkednek, ezen építményrészeknek az illető
homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont
- az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel
meghatározott magasságával,

c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar,
belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák
belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosz-
szait figyelmen kívül kell hagyni,

d) az egy telken álló több épület magasságát külön-
külön kell figyelembe venni.

Az épület egy homlokzatának magasságát a
hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.”

10. § A rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ál-
lamigazgatási ügyekben kell alkalmazni. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013. október 25.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat  Képviselő-testületének
19/2013.(X.25.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló

19/2012.(VI.19.)  önkormányzati rendelet módosításáról



Fotók: Somhegyi Béla

Köszönet a színvonalas műsorért a
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola és Kollégium tanulói-
nak, az őket felkészítő pedagógusok-
nak, az ünnepi beszédért Zakariás
Zoltán igazgatóhelyettes úrnak, a
Zöldliget Általános Iskola koszorúzó
tanulóinak, a Hősök parkja virágosí-
tásáért Huszti Mihálynak és Huszti
Zoltánnak, a szervezésért Szávai
Jánosné képviselő asszonynak.

OOkkttóóbbeerr  2233..
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DÍSZPOLGÁRI CÍM
2013. október 23.

Rendeletünk alapján Díszpolgári cím adományozható az
alábbiak szerint: 
A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismert-
séggel rendelkező, velencei kötődésű személy kaphatja,
aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon és
külföldön általános elismerésre ad alapot. 

Szenczy Sándor úr több évtized óta él városunkban.
Itt álmodta meg és hozta létre1996-ban a Baptista Sze-
retetszolgálatot. Ma már Sándor és a Szeretetszolgálat
nevének hallatán nemcsak Velencén, Magyarországon,
hanem a világ számos katasztrófa sújtotta területén is hálá-
val, szeretettel és tisztelettel beszélnek róla, róluk. 

A világ18 országában segélyhelyek épültek, gyermek-
otthonok nőttek ki a földből, fejlesztési programok való-
sultak meg a perifériára szorult emberek számára.

Hazánkban a szociálisan rászorult emberek minden-
napjait könnyítik tevékenységükkel, iskolákat működtet-
nek számtalan karitatív tevékenységük mellett. 

Büszkék vagyunk arra, hogy mindezt a munkát a ma is
Velencén élő Szenczy Sándor úr irányítja.
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VELENCÉÉRT OKLEVÉL
2012. október 23.

Velencéért Oklevél adományozható az alábbiak szerint: A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevékenykedő
személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek. 

Bencsik Ferenc Pálné Györgyike 23 éve tevékenykedik a településen. Jelenleg nyugdíjasként segíti a hozzá for-
dulókat nyugdíj és társadalombiztosítási ügyekben. Nem utasítja el a településen kívülieket sem, önzetlenül segít min-
denkinek, akinek szüksége van szakszerű tanácsaira.

Györgyike mindig derűsen, vidáman, mosolyogva várja a hozzá fordulókat. Munkájával az ügyfelei maximálisan
elégedettek, és a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak is nagy segítségére szolgál, mindig számít-
hatnak rá. 

Lukács Sándorné Icuka velencei
lakosként 32 évig dolgozott a velencei
I. számú postán, kedvesen és készsé-
gesen szolgálta ki a velencei lakossá-
got. Mindig jókedvűen és türelemmel,
pontosan végezte feladatait.

Icuka ma is igen aktívan részt vesz
a városi feladatokban.  A Velencei-tavi
Rózsa I. Számú Nyugdíjas Klub veze-
tője, ezt megelőzően hosszú évekig
pénzügyi vezetője volt. 

Mindig kifogástalan, lelkiismeretes
munkát végzett. Összetartó erejét bi-
zonyítja, hogy mára 63 főre emel-
kedett a klubtagság. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

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

10% kedvezmény a korlát-
lan havi bérlet árából.



Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

415
701
400
140

1521
271
115
64

3630

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

2013. október

Budaörs
Páty
Hejőkeresztúr
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Dunaföldvár
Paks
Moha
Besnyő
Fehérvárcsurgó
Tárnok
Tordas
Gyúró
Mór
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Pusztavám
Csókakő
Gánt
Miskolc
Vértesboglár
Aba
Szabadbattyán
Polgárdi
Balatonalmádi
Ádánd
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Bodajk
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Enying
Csetény
Győr
Összesen:
Mindöszesen:

4
1
1
2
1
6
1
1
1
4
1

10
99
43

6
185

52
18

569
513

47
212

13
2
1
1
5
2
3
4
3
1
1
9

83
3
1
2
3
3

119
16

2
1
1

2172
5802

Adventi gyertagyújtás
Új hagyományt alapított tavaly decemberben néhány lelkes velencei polgár a
Helytörténeti Egyesülettel karöltve. Velence mind a négy településrészén,
2012. december 2-án, egy-egy kedves vendéglátó meghívására szeretettel vár-
tak mindenkit, aki szívesen megivott a társasággal egy forró teát, elropogta-
tott egy süteményt és részese volt az elsõ adventi gyertya meggyújtásának.
Idén – tanulva az elõzõ év tapasztalatából – nem egyszerre, hanem négy
különbözõ idõpontban és már öt helyszínen várják a házigazdák a betop-
panókat egy kis szabadtéri beszélgetésre, ismerkedésre, csakúgy, mint tavaly:
sok szeretettel, forró teával, forralt borral, süteménnyel, adventi koszorúval és
az adventi gyertyával.

A decemberi gyertyagyújtás helyszínei:

7-én a Bence-hegyen a Dancsó Pincében (Boróka utca 3.) Nemes Jánosék és
Éber Péterék, 
8-án az Ófaluban az Infúzió Kávézóban (Tópart utca 1/A, volt Jóbarátok
Kávézó) Szentessy Zoltán és Horváth Attila,
14-én Újtelepen a Közösségi Házban (Iskola utca 4.) az I. számú Nyugdíjas
klub tagjai,
15-én az Ófaluban a Civilházban (Fő utca 64.) a III. számú Nyugdíjas klub
tagjai,
15-én Velencefürdőn Lomb Jánosék (Gárdonyi utca és II. utca sarok) 
várják a környékbelieket és az ünnepre készülőket.

A szervezők nagy szeretettel várják 17 órára kortól és lakhelytől függetlenül
az ünnepvárókat, hogy a nagy készülődésben, sürgés-forgásban el ne felejt-
kezzünk a Karácsony valódi tartalmáról; a békességről és a jóakaratról.
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A Helytörténeti Egyesület kiállítása a Tökös Vásári 
Mulatsághoz kapcsolódva október 25-én volt látható. Mi-
közben az udvaron a gyerekek és szüleik, nagyszülők és bará-
tok vidám játéka, tánca, versenye zajlott, sokan voltak kiván-
csiak a Közösségi Ház termében felállított csőszkunyhóra, halászati és
földművelési szerszámokra is. A régi képeslapokat, az iskolai és családi fotók-
ból és iratokból összeállított tablókat, a fotóalbumok nézegetését  mindig
kellemes meglepetések, örömteli ráismerések kisérik. 

Köszönet Éber Péternek és Máriának a sok önkéntes munkáért, amivel hoz-
zájárulnak Egyesületünk kiállításainak sikeréhez, és köszönet mindenkinek,
aki felajánlotta régi fotóját, használati- vagy munkaeszközét Velence múltjá-
nak megismeréséhez, megőrzéséhez. Következő lapszámunktól kezdve igyek-
szünk egy-egy érdekes – és már lassan feledésbe merülő – tárgyat és
használatát bemutatni.

Galambos Györgyné Velencei Helytörténeti Egyesület elnöke



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

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

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA
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Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

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

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.

Néhány szakrendelés esetében a rendelési idő változása miatt a működési engedély módosítása folyamatban van,
ezért a beosztás tájékoztató jellegű. Felvilágosítást a Szakorvosi Rendelőintézet Recepciója ad (22/589515).
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A Hortenzia termesztése az utóbbi években erősen
visszaesett. Ennek okai lehetnek: virágoztatásához kb.11-12
hónap szükséges; nagy helyigényű; speciális földet igényel;
viszonylag magas az előállítási ára. Ugyanakkor tavasszal
– húsvét, anyák napja, ballagások idején – gyönyörű,
zömében import cserepes növényekhez lehet hozzájutni. A
cserepes növények újravirágoztatása – a technológia hiánya
miatt – általában sikertelen próbálkozás. A kerti fajták ál-
talában 1-1,5 m magas száron hozzák a hatalmas,15-20 cm
átmérőjű fehér, rózsaszínű, piros és kék virágokat. Savanyú
földben, árnyékos, nedves klímán fejlődik szépen. A rózsa-
színű és piros virágok bőséges alumínium-szulfát (timsó)
hatására kékre színeződnek. Szaporítása március-június hó-
napokban aktuális.

Az áruházak kirakataiban, az üzletek polcain, a reklámok
hirdetéseiben napok óta látható a karácsonyi készülődés. Az
ünnep, a dekoráció üde színfoltja lehet a karácsonyi kak-
tusz. Egyenletes hőmérsékletet igényel a gyökérzónában és
a levegőben is. Védeni kell a kiszáradástól, ugyanakkor a
pangó vízre nagyon érzékeny. Szereti az állandó helyet, a
helyváltoztatásra bimbó ledobással reagálhat. Szaporítása,
gyökereztetése egyszerű, a növényről egy vagy két szártagot
csípjünk le. Kb. 3-4 hét múlva gyökeres dugványt kapunk.

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület kertészeti tanácsai

Már megszoktuk, hogy a temető rendbehozására, ki-
takarítására mindig sokan jelentkeznek, hogy Minden-
szentek ünnepére készülve az emlékezés mellett tegyünk is
valamit. Az idei évben még többen voltak – köszönhetően
a Velencei Híradóban közzétett felhívásnak – mint a
megelőző években, akiknek fontos, hogy szeretteik, isme-
rőseik sírja, a kegyeleti szokásokhoz híven, tiszta temető-
kertben  várja a látogatókat.  

Az is hagyomány már, hogy egyesületi tagjaink család-
tagjai, barátai szintén részt vesznek a munkában. Külön
öröm, hogy egyre többen jönnek a nyugdíjas klubokból is. 

Takarítottunk a temetőben

Egyesületünkből 15 tag, akik ezt a szép és nagy munkát
megszervezték és elvégezték, igazán sok segítséget kap-
tak, így az ünnepre tiszta, rendezett temetőbe érkezhettek
a szeretteikről megemlékezni akarók. 

Köszönet mindenkinek, aki magáénak érezte a felada-
tot. Tudjuk, hogy jövőre még többen leszünk, hiszen aki
Velencét szereti, és magáénak érzi, az szívesen vesz részt
nemcsak a város vidám ünnepein, hanem a közösségi
munkákban is. 

Kissné Gyura Ibolya
Virágos Velence Városszépítő Egyesület

A karácsonyi ünnep fontos kelléke a „karácsonyfa”.
A feldíszített fa alá tesszük szeretteink ajándékait, köré
gyülekezve mondjuk el jókívánságainkat. A feldíszített fa
bensőséges, meghitt hangulatot áraszt. A megfelelő fa
kiválasztása sok fejtörést okozhat. A kiválasztás elsősorban
hagyomány alapján történik, de mostanában szempont lehet
az ízlés, a praktikum, az illat mellett a pénztárca mérete is.
Egy kivágásra alkalmas fenyőfa felneveléséhez kb. 5-10
évre van szükség. December elejétől 24-éig úton útfélen
válogathatunk. Legnépszerűbb a hagyományos, illatos apró
tűlevelű fajta, amely a szobai hőmérséklet hatására hama-
rosan hullajtja leveleit. Tartósabbak az ezüst-, és nordmann
fenyők. Igaz, az áruk is lényegesen magasabb. A kínálatban
találhatunk cserépbe ültetett fákat is melyet tavasszal kiül-
tethetünk kertünkbe. Gazdaságossági megfontolásból, több
helyen ajánlanak bérbeadást az ünnepek idejére. Egyre
nagyobb térhódítása van a műfenyőnek, melyet gondosan
tárolva éveken át használhatunk. 

Elanyagiasodott világunkban is vegyük figyelembe, a
karácsony a szeretetről, az összetartozásról,  a békességről
kell, hogy szóljon. Vagyonokat érő ajándék, méregdrágán
feldíszített fa mellett is érezhetjük „üresnek” az ünnepeket.
A fenyőfa csak díszlet, melyet pótolhat egy vagy két ízlés-
esen elhelyezett ág is. Nem könnyű a választás...

Huszti Mihály
egyesületi tag



2013. NOVEMBER VELENCEI HÍRADÓ 13

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

Ha megérkezik az ősz, eljön a betakarítások és a szüre-
tek ideje is. Erről már az ovisok is sok információt gyűjt-
hetnek otthon és az óvodában egyaránt. Minden gyermek-
nek azonban nincs lehetősége, hogy ezt a valóságban is
megtapasztalhassa.

A pillangó csoportban is sokat beszélgettünk a szőlőszü-
retelésről, sokszor eljátszottuk a „Lipem-lopom a szőlőt”
című dalos játékot, ami a csoport egyik kedvence lett. Ta-
káts Gyula: Szüreti vers című versét is megtanultuk, amely-
ből kiderül, mi is az a must. A gyerekeket is nagyon érde-
kelte, hogyan is készül, ezért elhatároztam, hogy meglepem
őket. Egy kis asztali prést, némi csemegeszőlőt vittem egy
kosárban, és a csoportban megbeszéltük az eszközök hasz-
nálatának módját, a munka folyamatát, majd elkezdődhe-
tett a nagy munka, amiből mindenki kivehette a részét. A
szorgos kis kezecskék egyre gyorsabban szemezték le a für-
töket, s töltötték meg a prést. 

Természetesen a prés összeszerelésénél, megtekerésénél
elkelt az óvónői segítség, de a kis segítséggel már folyt is a
must, nemsokára megtelt a kancsónk is.

A jó munkának meglett a megérdemelt jutalma is, min-
denki megkóstolhatta a finom szőlőnedűt, ami nagyon íz-
lett ovisainknak. 

Nincs is jobb annál, amit közösen készítünk, ezért gon-
dolom, hogy jö-
vőre már nem csak
egy kancsóval kell
készítenünk, s ta-
lán még a kis pré-
sünket is le kell
cserélni egy kicsit
nagyobbra.

Cselkó Béláné
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Must készítés 
a pillangó csoportban 
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A második napon már a szí-
neké és a formáké volt a „fő-
szerep”. 

A mese előtt közösen végzett
artikuláció-fejlesztő gyakorlatok
segítenek abban, hogy a gyer-
mekek egyre bátrabban és pon-
tosabban mesélhessék a mesé-
inket.

„A kakas meg a színek”
mese időrendi sorrendjét megfi-
gyelni, megjegyezni és pontosan
visszaadni nehéz feladat, de
már ez is sikerül néhány gyer-
meknek. 

A különböző síkidomok (kör,
háromszög, négyzet) szín majd
forma szerinti játékos válogatása
pedig már a matematika rejtel-

meibe vezetett el bennünket úgy, hogy még Cini egérnek
is segítettünk.

Mindkét csoport ovisai nagyon ügyesek voltak, büsz-
kék vagyunk rájuk!

Liptai Zita óvodavezető-helyettes
Pillangó csoport

Nyílt napok 
a Süni csoportban
Az idei tanévben is, mint az eddigi

években elkezdődtek a nyílt napok az
óvodában. Idén ősszel  az elsők között,
a Süni csoportos szülők látogathattak el

NNYYÍÍLLTT  NNAAPPOOKK  AAZZ  ÓÓVVOODDÁÁBBAANN
Ebben a tanévben is lehetőséget kaptak, kapnak a

szülők arra, hogy egy-egy délelőttön bepillantást nyer-
hessenek a gyermekük óvodai mindennapjaiba. Így tör-
tént ez októberben is – a Süni és a Pillangó csoportban is 

A Pillangó csoportban az első napon megmutattuk,
hogyan lehet játékosan, zenére mozogva a testrészek
összeérintésével a testsémát fejleszteni; egymásra fi-
gyelve-ügyelve a figyelmet fejleszteni és az összetarto-
zást, az egymáshoz, a csoporthoz tartozás élményét
erősíteni. 

Később „A sajtot osztó róka” meséjét a drámape-
dagógia eszközeivel dolgoztuk fel közösen; a mese se-
gítségével a gyermekek megismerhették, hogy milyen
módon tudják akár ők is a konfliktusokat kezelni, felol-
dani, megoldani. 

két-két délelőtt lehetett megnézni a gyermekeket, hogyan
játszanak együtt, hogyan vesznek részt a különböző
tevékenységekben. A lehetőségnek nagyon örültek a
szülők, mindkét csoportban nagy volt az érdeklődés.
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hozzánk és leshettek bele az óvodai mindennapokba. Ez a
nap is úgy indult, mint a többi, csak kicsit többen voltunk
a csoportszobában. Reggel nyolc órakor már a szülők is
elfoglalták a helyüket és így szinte zavartalanul kezdhettük
a megszokott kis életünket. Természetesen a szülők jelen-
léte ehhez nem tartozik hozzá, így egy kis varázslattal lát-
hatatlanná kellett őket változtatnunk. 

A napunkat, minden reggel mindennapos testneveléssel
indítjuk, hiszen ez elengedhetetlen az egészséges életmód
kialakításához, amit már ilyen fiatal életkorban el kell
kezdenünk Az „ép testben ép lélek” jegyében kétféle meg-
közelítésű foglalkozást is láthattak a szülők, hiszen mi
óvónők sem vagyunk egyformák. Az egyikünk, egy kü-
lönleges gyermek jógával, a másikunk pedig mozgásos
játékokkal mozgatta át a gyerekeket.

Mivel erre a hétre a témáink a levegő témakörre épültek,
így a szülők is ehhez kapcsolódó foglalkozásokat láthat-
tak. Sokan nem is sejtik, hogy ahhoz, hogy egy nap zök-
kenőmentesen menjen, rengeteg előre tervezés, felkészülés
kell az óvodapedagógusok részéről. Bár a gyerekeknek
mintaként szolgál a felnőtt, és szinte vakon megbíznak
benne, nem elég hogy valami azért van úgy, mert az óvó
néni azt mondta. 

Jó módszer a beszélgetés is, hiszen ennek is meg van a
megfelelő helye, de önmagában nem elég. A gyerekeknek
játékos formában kell megtapasztalni az élet csodálatos
dolgait. Hangsúlyozom TAPASZTALNI! Tehát ahhoz,
hogy hatékonyan tudjunk átadni valamit a gyerekeknek,
cselekedtetnünk kell őket. Be kell vinni egy kis varázsla-
tot a mindennapokba, hogy érvényesüljön a gyermeki kí-
váncsiság, az alkotókedv, a tevékenységekben megvaló-
suló tanulás. Leegyszerűsítve a dolgot, legalább annyira

kreatívnak kell lenni az óvónőknek, mint amennyire a gye-
rekek kreatívak.

Vegyük például a levegőt. Mi is az a levegő? Mit csi-
nálhatunk vele? Hogyan befolyásolja a mindennapjainkat?
Miért kell vigyázni a tisztaságára? Sorolhatnánk még a
kérdéseket, viszont a gyerekeknek ennyi nem elég, illetve
nem szabad hagynunk, hogy elég legyen. Kísérletezhetünk
már az óvodában is? Hát persze és itt most nem kell nagy
dolgokra gondolni. Vegyük a nagymama befőttes üvegeit,
egy-egy gyertyát mindkét üvegbe és végezzük el az oxigén
kísérletet a gyerekekkel. Nem kell nekünk a kémiai köté-
seket kiveséznünk a gyerekekkel, de el lehet mesélni, és a
kísérletben is látják, hogy amelyik üveget letakartam,
abban bizony elaludt az a gyertya. 

Amikor megkérdezzük, hogy meg lehet e mérni szerin-

tük a levegő súlyát, ők csak aranyosan annyit válaszolnak,
hogy biztos, mert az óvó néni nagyon ügyesen ért az ilyen
varázslatokhoz…és tényleg. Egyszerűen csak elővarázso-
lunk a zsebünkből két lufit, felfújjuk azokat (az egyiket ki-
sebbre, a másikat nagyobbra), egy nagyon egyszerű
hétköznapi ruhafogast kinevezünk mérleggé és elkezdünk
ezekkel az egyszerű hétköznapi tárgyakkal „játszani”.

Ezeket és ehhez hasonló játékokat, kísérleteket láthattak
a Süni csoportban azok a szülők, akik ellátogattak hozzánk
a nyílt napok alkalmából. Higgyék el, nem kell más a gyer-
mekek neveléséhez az óvodában, „csak” egy kis varázs-
lat, saját tapasztalatok gyűjtése, szeretet és megtalálni
minden gyermekhez a megfelelő utat, hiszen „lehet a gye-
rekeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más
könyv kell”. Gránitz Judit óvodapedagógus 

Süni csoport
Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Az őszi szünetben négy Zöldligetes diák és az iskola
vezetősége lehetőséget kapott a Magyar Baptista Szeretet-
szolgálattól, hogy egy hetet Amerikában töltsön. A négy
diák kiválasztása az angoltudás, a nyelvtanuláshoz való
hozzáállás és a rátermettség alapján történt meg: Csere
Zsanett és Zilaj Bálint a két tanítási nyelvű program 5. osz-
tályának tanulói; Balogh Anita és Nagy Bálint, 7. és 8. osz-
tályos tanulók, pedig a normál tantervű osztályok legjobb
angolosai. 

Utazásunk történetéhez hozzátartozik, hogy augusztus-
ban, iskolánkban közel 60 kisdiák vett részt az Interna-
tional Commission Western Europe szervezet, a velencei
Hajnalpír Baptista Gyülekezet és a Zöldliget Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közös szer-
vezésű angol nyelvi táborában. A táborban 6 önkéntes
amerikai tartotta a foglalkozásokat, segítőik a Zöldliget Ál-
talános Iskola angol nyelvtanárai és a baptista gyülekezet
tagjai voltak. 

A táborban lehetőségünk nyílt texasi vendégtanáraink
megismerésére és az Imagine nemzetközi iskolában dol-
gozó Miss Anne Presley volt az, akivel megbeszéltük,
hogy iskoláink egy közös projekten fognak együtt dolgoz-
ni ebben a tanévben. Akkor még gondolni sem mertük,
hogy Texasban fogunk újra találkozni.

Miután Szenczy Sándor, a Magyarországi Baptista
Szeretetszolgálat vezetője közölte velünk a jó hírt, misze-
rint 4 diák, valamint iskolánk igazgatója és helyettesei
látogatást tehetnek az Egyesült Államokban, azonnal fel-
vettük a kapcsolatot az Imagine iskolával és Miss Anne
Presley-vel, hogy tudjanak fogadni minket. Az utazás fő
célja az iskola meglátogatása, a magyar diákok tanórákon
való foglalkoztatása és újabb kapcsolatok építése volt. Az
utazást megelőzően a magyar diákokkal, több alkalommal
felkészítő foglalkozásokat tartottunk és egy közös projek-
tet is elkészítettünk Magyarországról.

Milyen szavakkal lehetne összegezni ezt a hetet? … ta-
nulás, barátság, izgalom, talán kicsi félelem, boldogság és
önfeledt pillanatok. Egyszóval egy eseménydús hét van a
hátunk mögött. Olyan dolgokat tanultunk, tapasztaltunk,
láttunk, és éltünk át, amik remélhetőleg az elkövetkezendő
években kamatozni fognak. 

Nagyon jó volt látni, hogy iskolánk tanulói gond nélkül
illeszkedtek be az életkoruknak megfelelő osztályokba és
reggeltől délután 3 óráig aktív részesei voltak minden
tanítási órának. 

Tanulóink élménybeszámolóit a következő lapszámban
olvashatják, most viszont beszéljenek a képek...

Köszönjük a lehetőséget!
Tóthné Benkő Mónika

igazgatóhelyettes

Élmény a négyzeten, avagy 
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Zöldligetes diákok Amerikában KÖRNYEZETTUDATOSAN!

Iskolánkban már évek óta szokás, hagyomány, hogy
környezettudatosan nevelve tanulóinkat ősszel és tavasz-
szal papírgyűjtésre buzdítunk kicsiket és nagyokat. 

Most is így történt. Két konténer várta egy héten át ud-
varunkon, hogy a szorgos kezek megtöltsék őket. Egyik-
ben a legtöbbször összekötözött újságok, kiadványok és
régi könyvek, másikban a kartondobozok sokasodtak. Az
eredmény csudaszép. Több, mint 14000 kilogramm papír.
Versenyeztek az osztályok egymással, s a befolyó összeg
az övéké lesz majd. A végeredmény valahogy így alakult:

Nagyon szépen köszönjük a segítséget a szülőknek, Zeri-
tis Olgának,a pakolásért Tóth Laci bácsinak, Bajári
Félixnek, Molnár Leónak, Vas M. Máténak, s minden
lelkes fiatalembernek.
Gratulálunk a győzteseknek, s mindenkinek!

Hogy ne maradjunk gyűjtés nélkül, a kiürített és össze-
taposott műanyag palackokat továbbra is szelektíven
gyűjtjük folyamatosan iskolánkban.

Diákönkormányzat

2.a
4.a
3.c
2.c
6.a
7.b
1.a
8.a
3.a
1.c
tanárok

2083
1638
1224
942
908
784
745
712
667
640
620

4.c
5.b
2.b
7.a
6.b
4.b
8.b
3.b
1.b
5.a

609
501
455
437
354
304
261
213
195
139
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Életképek a 2.a osztály
életéből
Családi napon az évnyitó után szombaton ... Idén is jól

kezdődött... a VVSI pályán sárkányhajózással kezdtük a
tanévet. A gyerekek a kistesókkal és nagy tesókkal,
szülőkkel, összesen 78-an  érkeztek a VVSI pályára, ahol
csodaszép időben, nagyon vidám délutánt töltöttünk el.
Nemcsak sárkányhajóztunk, hanem sokat beszélgettünk,
játszottunk és a finom, házilag sütött sütikkel, gyümöl-
csökkel kínálgattuk egymást. Jó volt újra találkozni a
hosszú szünidő után.   

2013. október 2-án reggel fél 8-kor indultunk az
iskolából  osztálykirándulásra, Budapestre. Hűvösvölgybe
a gyermekvasúthoz vettük az irányt! Igyekezni kellett, mert
már indult is velünk a kisvasút a Széchenyi hegyre. Éppen
annyi időnk volt, hogy a jegyeket megvegyük a végál-
lomáson és már csak ránk várt a vonat! Nagy örömmel
utaztunk a kisvasúton és ettük a finom tízórait, amit otthon
csomagoltak nekünk. Fényképeket készítettünk a gyerek
kalauzokkal és a szép őszi tájról, amit a vonat ablakából
csodálhattunk. A Széchenyi hegyen kipróbáltuk az összes
játszóteret, mind a hármat, majd visszaindultunk a bu-
dakeszi Vadasparkba. A megállótól egy jó félórás gyalogút
vezetett  a színekben pompázó őszi erdőn át a Vadasparkba.
Addig a buszunk is utánunk jött Hűvösvölgyből és ott várt,
amíg mi csoportokban látogattuk a Vadasparkot és a Ka-
landparkot. Mindkettőt nagyon élveztük!  Nagyon fárad-
tan, de annál nagyobb örömmel és tele élményekkel tértünk
haza fél 6 után az iskolához. Másnap egy szuper jó kis
vetélkedőn vettünk részt a környezetismeret órán, amely a
látottakról szólt! 

Találkoztunk Berg Judittal a Könyvtárban. Egyik ma-
gyar órán a Könyvtárba látogattunk, ahol találkoztunk Berg
Judittal a Rumini könyvek írójával. Rengeteg kérdéssel
„bombáztuk” Judit nénit, aki 4 gyerek édesanyja, ahogy ezt
ott megtudtuk, az első gyerekének kezdett írni. Nagyon
érdekes óra volt, és  a legjobb, hogy a végén a könyveinket
dedikálta, és így sokkal többet érnek. Osztályképet is ké-
szítettünk vele. November 29-én du. megyünk Budapestre
a Magyar Színházba Rumini előadást nézni. Így már alig
várjuk ezt a programot is.

Iskolánkban a szokásos Kagylókiállítás és vásár volt. Az
osztályunkkal meghallgattunk egy nagyon érdekes és iz-
galmas előadást a kagylók és „tengeri herkentyűk” szár-
mazási helyéről, azután az összes kérdésünkre választ
kaptunk. Mindent alaposan szemügyre vettünk, egy órát
bámészkodtunk. Teljesen  elvarázsolt a sok szép dolog.

Egészségnap keretében ellátogattunk a Dobos pékségbe.
Sok kérdéssel készültünk a látogatásra és ezeket egy jegy-
zetfüzetbe össze is írtuk, hogy ott megkaphassuk a vála-
szokat. A pékség alapítójával is sikerült találkoznunk, és a
sok érdekes látnivalót, programunkat még színesítette az
általunk elkészített fonott kalácska és péksütikék, melyet
ki is sütöttek számunkra. Megkínáltak, egészséges pogá-
csával és sütivel, mely teljeskiörlésű lisztből készült. Az
iskolában még folytattuk a napot egy előadással. Andi néni
egy interaktív óra keretében ismertetett meg minket az
egészséges táplálkozással. 

Az első  úszás óránk október 17-én volt. Nagy örömmel
mentünk iskolába, mert ha úszhatunk, érdemes korán
felkelni! Timi néni is megdicsért minket. 

2.a osztály
Annamari néni & Réka néni
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Kirándulás a rönkvárba
Október 4-én kirándulni mentünk az agárdi rönkvárba. Török kiszámolóval dön-
töttük el, hogy kik legyenek a törökök és a magyarok. Először az volt a feladat,
hogy ki tud több „ágyúgolyót” szerezni. A csapatok ágyúgolyóval csatáztak. Végül
a törökök nyerték meg. A váltófutást a vár örül a magyarok nyerték meg. Kötél-
húzás volt a legutolsó próba, ezt a magyarok nyerték. A váltófutás volt a ked-
vencem. Póder Olivér 3.b

Október 4-én kirándulni voltunk az agárdi rönk-
várban. Török kiszámolóval választottuk ki a csap-
atokat. Váltófutás volt a vár körül és még
labdadobálás. Nekem az tetszett a legjobban, hogy
volt kötélhúzás, labdadobálás. Nekem nagy élmény
volt, megint elmennék oda szívesen.    

Laki Gábor 3.b

Korábban kellett kelnünk, hiszen jóval előbb indultunk,
mint ahogy a tanítás kezdődik. Minden nyolcadik osztályos
lány és fiú együtt, egy buszon. Na, volt ám ott hangulat! Csilla
néni és Judit néni nagy örömére Pakson megnéztük az Atom-
erőműhöz tartozó Látogatóközpontot és kiállítást. Nem mindig
értettük miről is van szó, na de olyankor segítségünkre voltak
tanáraink és az előadók. Szerkentyűk, herkentyűk, amik
segítik a mindennapjainkat. Állítólag. Mi még ezt annyira
nem érezzük át. Viszont amikor már magunk is kipróbálhat-
tunk gépeket, eszközöket, kezdett izgalmassá válni a dolog.
Hát nem el kellett indulni? No, de se baj. A buszon ismét jól
éreztük magunkat. Jó nagy vargabetűvel meglátogattuk – most
Nünü néni mániáját – az etyeki Korda Filmparkot. Először ott
is mindenféle adat, név, történet. Uncsi. Aztán egyszercsak az
optikai csalódások termében megtört a jég. Mindenféle – a
nézőket jól becsapó –, fantasztikusan klassz trükk, amiket ki
is próbáltunk. A legizgalmasabb a greenscreen volt! Aztán a
szinte semmilyen anyagokból felépített New York utca, meg
a középkort idéző házak, kertek… Kár, hogy igen hűvös szél
fújt, mert szívesen maradtunk volna még. Tanultunk is
valamit, bár a legnagyobb dolog ilyenkor mindig a BULI. 

8. évfolyam 
Csilla néni & Nünü néni

Tanulmányi kirándulás
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Három helyszínen - Dinnyés, Gárdony, Velence - forgószínpad-
szerűen történtek az események, mindenhol egy-egy órát töltöt-
tek a gyerekek. Az egyes helyszínek között busszal utaztak.
A tanulókat a programsorozatot megelőzően osztályfőnöki, ter-
mészetismeret, hon- és népismeret, környezetismertet és kémia
órákon tájékoztattuk, és készítettük fel. Rendezvényünket közzé-
tettük továbbá az iskola hirdetőtábláján, honlapján,illetve a projekt
honlapján, valamint az iskolarádióban is.
A programsorozat helyszínei az alábbiak szerint alakultak:
1.helyszín: 
Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület tanösvénye
Témák: Őshonos magyar állatfajok hagyományos tartásának be-
mutatása szürke marha, rackajuh, méhek.
A legelők minőségének hatása a hús- és tejtermelésre.
A hagyományos tejfeldolgozás.
A tejtermékek élelmiszeriparon kívüli felhasználása.
A méz egészségvédő szerepe a táplálkozásban.
A környezetkárosító hatások (rovarirtó szerek, klímaváltozás)
hatása a méhcsaládok populációjában.
A különböző mézfajták hatóanyagai, és azok hatása az emberi
szervezetre.
A méhcsípés elkerülése, kezelése, allergiás tünetek.
A méhcsípés gyógyító hatása.
A tanösvényen Fenyvesi László kalauzolt bennünket.

2. helyszín: Dobos pékség, Gárdony
Témák: Üzemlátogatás, előadás és egészséges termékek kóstolása,
– a gyerekek által eddig esetle-
gesen elutasított egészséges pék-
áruk megismertetése

A különböző lisztek élettani hatása. (Tönköly-, teljes kiörlésű-,
rozsliszt, búzakorpa)
A pékárúk készítésénél általánosan felhasználható adalékanya-
gok (E-anyagok) egészségkárosító hatásai.
Tényleg egészséges-e, amit egészségesnek hirdetnek? (barna ke-
nyerek, teljes kiörlésű termékek, amelyekben benne maradnak
az esetleges gombás fertőzések- fuzárium)
A higiéniai előírások betartása a technológia során.
A szénhidrátok szerepe a táplálkozásban.

3. helyszín: Velencei Járóbeteg Szakrendelő előadás, rendelők lá-
togatása
Témák: Az intézmény preventív szerepe a Velencén és a környező
településeken élő emberek egészségmegőrzésében.
A szakrendelő feladata a szűrésekben.
A betegségek korai felismerésének fontossága.
A betegségek kialakulásának lehetőségei az életmód változatásával.
A „fehér köpeny” szindróma kialakulásának elkerülése, az orvo-
sok és ápolók munkájának bemutatása.
A higiénia fontossága a mindennapokban és a szakrendelőben.
A tanult elsősegély nyújtási ismeretek felelevenítése, stimulált
helyzetben gyakorlásuk.
Az egészségnap szakértői voltak: Dr. Ferencz Péter ügyvezető
igazgató (Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság). Zelei Eszter
élelmiszermérnök (M.Sc) Gyorgopulosz Beatrix dietetikus.
A kétnapos rendezvénysorozaton iskolánk 330 tanulója vett részt.

Elbert Tamás pedagógus 

Iskolánkban minden évben megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharc zárásaként Aradon kivégzett Vértanúinkról.
Hagyományaink szerint mindig az ötödik évfolyam diákjai tartanak ekkor emlékműsort, melyen az iskola minden
tanulója részt vesz. Nem volt ez másképpen az idén sem.

Ábrányi Emil 

Október hatodikán

Amennyi könny van a szemekben,
Hulljon ki lassan, permetegben,
S elsírva mind, kezdd ujra még;
Siratni őket nincs elég! 
Nő, könnyeid peregjenek,
Mint szerte hulló gyöngyszemek.
S te férfi-szív, zord mint a kő,
Olvadj, ne szégyeld! 
Könny, elő!

Részlet

Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Október 16-án és 17-én egészségnapot tartottunk iskolánk tanulói számára.

Aradi Vértanúk emlékére
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Velencei-tavi Rózsa. I. számú Nyugdíjas Klub

Október 23-án ünnepi műsorral és koszorúzással
tisztelegtünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei
előtt. A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium diákjai és tanárai műsorukban felelevenítették
1956. történéseit. Klubunk nevében Hoppálné Gizike és
Kiss András koszorúzott. Az ünnepi megemlékezésen Pol-
gármesterasszony díszpolgári címet adományozott Szenczy
Sándornak, a Baptista Szeretetszolgálat Elnökének. A
kitüntető címhez gratulálunk, és további feladataihoz kívá-
nunk sok erőt, egészséget. A Velencéért Oklevél egyik dí-
jazottja Bencsik Ferencné, nyugdíjügyekkel foglalkozó
szaktanácsadó, akinek szeretettel gratulálunk. Itt szeretném
megköszönni Polgármesterasszonynak és a Képviselő-tes-
tületnek, hogy a Velencéért Oklevél másik díjazottja lehet-
tem. Külön köszönöm és nagyon jól esett, hogy sok klub-
társam velem ünnepelt, és örült az elismerésnek. Köszönöm
a II. és III. számú Nyugdíjasklub tagjainak gratulációit.

A városi Halottak napi megemlékezésen mécsest gyúj-
tottunk a Keresztnél, a velencei 56-os hősi halott tiszteletére
felállított emlékhelynél, a Katona-temetőknél és a Civil Ház
falán levő emléktáblánál. Gyújtottunk gyertyát Molla
Szadik sírjánál is. 

Igaz, hogy csak néhányan – Sinka Józsefné, Szakács
Istvánné és a Zsolnai házaspár részt vettünk a Virágos Ve-
lencéért Egyesület által szervezett temető-takarításon is. 

Klubunkban is zajlott az élet. Kellemes időben jól sike-
rült veszprémi kiránduláson vettünk részt, ahova örömünkre
a III. számú Nyugdíjasklub 10 tagja is velünk tartott. 

Megtartottuk a II. félévi névnapot is, vendégeink a
pázmándi Nyugdíjasklub tagjai voltak. A műsoros-táncos-
zenés délutánon a finom vacsora mellett vendégeinkkel
együtt nagyon jól éreztük magunkat.

Az októberi szép napok után a téli hónapokra is kívánok
minden kedves nyugdíjastársamnak jó erőt, egészséget. 

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú nyugdíjas klub tagsága minden pénteken

megtartja összejöveteleit, nem minden alkalommal van
jelen minden tag „váltjuk” egymást, 37 tagunk van, aminek
nagyon örülünk. Szórakozási lehetőségünk: kártyázás, tár-
sasjáték, (felnőtteknek) sok-sok magyar nóta hangzik el,
nagyon jól érezzük magunkat. Minden héten van az, hogy
kérik magukat tagnak klubunkba.

A temető takarításban is részt vettek tagjaink. A hősök
előtt lerótták tiszteletüket, koszorúztak. Továbbra is a város
érdekében mindenben részt veszünk, igaz már egyre
fáradunk idős korunkra, de megalakulásunk óta (1992.)
mindig a város érdekeit vettük és vesszük figyelembe és
továbbra is ott leszünk, ahol szükség van munkánkra.

Szomszéd községek (Nadap, Pázmánd) nyugdíjas klub
tagjaival szoros kapcsolatot tartunk fenn, névnapokat kirán-
dulásokat, minden egyéb szórakozási lehetőséget együtt

Október 1-jén ünnepeltük az Idősek világnapját. Ezúton
szeretnénk megköszönni a város vezetése, az Önkormányzat
dolgozói és nem utolsó sorban az óvodások, iskolások és
nevelőik fáradságos munkáját, hogy örömet szerezzenek
nekünk, idős embereknek. Köszönet illeti az I. sz. Nyugdíjas
Klub tánckarát, valamint Pályovics Mihályt és Horváthné
Marikát, akik énekükkel tették hangulatosabbá az estét. Mint
eddig minden évben, most is nagyon kellemesen éreztük ma-
gunkat.

Ebben a hónapban az I.sz. Klub szervezésében kirándul-
tunk Veszprémbe, ahol idegenvezető vezetésével jártuk végig
a város nevezetességeit. Utána Várpalotára mentünk, ahol a
finom ebéd után a Thury várat néztük meg. Szép és tanulsá-
gos élményben volt részünk. Őszi programunk keretében lá-
togattunk el Tatára, az Öreg-tó lehalászására. Elfáradva a
vásári forgatagban finom halételeket kóstoltunk, és külön-
leges, szilvás forralt bort ittunk. Sajnos az idő nem volt
valami kegyes hozzánk, de azért jókedvűen ültünk fel a
városnéző kisvonatra és bejártuk Tata nevezetességeit.

A Virágos Velencéért Egyesület szervezésében klubunk
teljes létszámmal részt vett a temető takarításában.

Az október 23-i ünnepség keretében a Klub nevében
Kövér Imréné és Bajáczky László helyezett el koszorút a
hősök emlékművénél. 25-én a temetőben, a katona síroknál,
a szovjet katonák  emlékművénél valamint a Civilház falán
elhelyezett emléktáblánál koszorúztunk.

Közeleg a tél, egyre hamarabb sötétedik ezért keddenként
3 órakor találkozunk. Minden nyugdíjas társunknak jó
egészséget kívánok.

Herczeg Ferencné klubvezető

III. számú Nyugdíjas Klub 

beszélünk meg és találkozáskor szeretettel üdvözöljük
egymást. Az I. számú nyugdíjas klub tagságával is tartjuk a
kapcsolatot, Ők is más programokat szerveznek és elegen is
vannak azok megvalósításához, de a tisztelet megvan
egymás iránt.

Hajdúszoboszlón voltunk (47-en) 3 napra, nagyon jól
éreztük magunkat, de 2014 évben több időt szentelünk
ennek a szórakozásnak. Ezt követően „batyu” bálba
megyünk Pázmándi nyugdíjasokhoz és ezután készülünk a
karácsony méltó megünneplésére.

Sajnos búcsúzni kellett Szabó Istvánné Katicától, aki
hosszú évek óta volt a klub tagja, a hirtelen halál vitte el
közülünk. Emlékét megőrizzük!

Minden kedves nyugdíjas társunknak jó egészséget és
boldog életet kívánnak a II. számú nyugdíjas  klub tagjai.

Vén Lászlóné klubvezető
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A turizmus ágazat működésének és jelentőségének
meg- és elismertetése mindig sok energiát és odaadást kö-
vetelt meg a szakmától, így van ez most is! A kormányzat
akkor veszi figyelembe a szakma érdekképviseletével fog-
lalkozók véleményét, javaslatait, ha azok egybeesnek a
gazdaságpolitikai érdekekkel, azaz a turizmus egyre jobb
teljesítményt nyújt, nő a foglalkoztatás és nő a turizmusból
származó adóbevétel. 

Az NGM-ben, a helyettes államtitkárságon a szakma
által régóta várt turizmus törvény előkészítése folyik, de
előbb el kell fogadtatni a 2014-24 -es turizmusfejlesztési
koncepciót, amelynek megvalósulását biztosítaná maga a
törvény! Ebben a koncepcióban kell jól meghatározni  a
TDM-ek (helyi és térségi turisztikai szervezetek) szerepét,
helyét a turizmus struktúrában illetve a TDM-ek finanszí-
rozásának kérdését is. Egy másik hangsúlyos kérdés a
2014-20 közötti uniós forrásokra támaszkodó fejlesz-
tési ciklus, amelyben 300 milliárd forintot megközelítő tá-
mogatási összeg juthat turizmusfejlesztésre!

A Magyar TDM Szövetség (50 helyi/vagy térségi
TDM tagot képvisel), amelynek a velencei helyi TDM is
tagja, elkötelezett a TDM-rendszer és a hazai turizmus
fejlődése mellett. Az állami irányítás a TDM-eket érintő
kérdésekben kikéri a szövetség véleményét, többek között
a működésükre és a finanszírozásukra vonatkozó kérdé-
sekben is. 

Az országban jelenleg 80 helyi/vagy térségi TDM
szervezet működik. Október 16-18. között Tatán került
megrendezésre a jubileumi X. Országos TDM konfe-
rencia, ahol kiemelt figyelmet kapott az aktuális turiz-
muspolitika, pályázati lehetőségek, vidéki turizmus
értékesítése/utazásszervezési partner, helyi termékek, jó
gyakorlatok, képzések stb. kérdése. 

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület (helyi
turisztikai egyesület) alapító tagja az Országos TDM Szö-
vetségnek és munkatársai részt vettek a tatai konferencián. 

Folytatva egyesületünk tagjainak bemutatását, ismer-
jék meg a Házikó-Zó / Zebra bringa vállalkozást!

A Zebra bringát családi vállalkozásban üzemeltetik
a szülők és 3 lányuk. A Zebra név keresztneveik kezdő-
betűiből áll össze: Zoltán – Enikő – Bernadett – Renáta -
Alexandra! A család szenvedélyesen szeret kerékpározni,
kölcsönzőjüket vadonatúj kerékpárokkal szerelték fel, hogy
másokat is „megfertőzzenek” e nemes szenvedéllyel a Ve-
lencei-tó körül, ahol véleményük szerint a legalkalmasabb
a terep arra, hogy a sportosabbak és a kevésbé sportosak
is bátran neki merjenek vágni egy kerékpáros túrának. A

kevésbé sportosaknak ajánlják a tó környékén egyedül
náluk igénybe vehető elektromos kerékpárokat. A kerékpá-
rokat telephelyükön (Velence, Márvány utca 36-38.) lehet
átvenni a hét minden napján, de kiszállítást is vállalnak. 

A vállalkozásuk „másik lába” a Házikó-Zó a gyer-
mekek szórakozását szolgálja! Iskolai napra, ovis bulira,
szülinapi zsúrra, gyermeknapra, családi vagy más ren-
dezvényekre különböző méretű, biztonságos védőhálóval
felszerelt trambulin és/vagy légvár telepítését vállalják kül-
vagy beltéren, időjárás illetve igény szerint. A bérelhető
színes, „alakváltoztatós” műanyag labdák fokozzák az él-
ményt és próbára tehetik az „ugrálók” ügyességét is! A
berendezések biztonságos és balesetmentes használatát az
üzemeltetők személyesen felügyelik. Az október 25-én
megtartott Tökös Vásári Mulatságon a gyerekek megta-
pasztalhatták ezt az élményt, hiszen a velencei TDM tag
Házikó-Zó / Zebra bringa Kft. ugráló várát sok kisgyerek
„megszállta” a Közösségi Ház udvarán!

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület rendezvé-
nyén szinte egy nyári napsütéses napnak beillő időjárás kí-
sérte a programokat (vásár, táncház, helytörténeti kiállítás,
tökfaragás, játékok stb.), amelyre szép számmal látogat-
tak ki a családok! A tombola fődíja a Velence Resort &
Spa által felajánlott családi belépő volt, de sok szép egyéb
ajándék is gazdára talált. Már beesteledett amikor lelkes
kis csapattal töklámpásaink kíséretében az Európa parkig
elsétáltunk és búcsúzóul ránk mosolyogtak a gyerekek és
a kivilágított tökfejek…

Munkák elismerését jelzi ez a kedves levél is:

Kedves TDM-esek!
Engedjék meg, hogy unokáink – és a magunk nevében is
– köszönetet mondjunk Önöknek és valamennyi közre-
működőnek a „TÖK”-ös buliért, amely feledhetetlen él-
ményt jelentett számukra, de számunkra nagyszülőknek is.
Öröm volt nézni a sok játszó, táncoló, sőt a helytörténeti
kiállítást érdeklődve szemlélő gyereket. Még most is ma-
gunk előtt látjuk a Tök Király és Királynőválasztáson a sok
izguló kicsit, szüleiket, nagyszüleiket. A tombola, értékes
ajándékaival, csak megkoronázta a rendezvényt. Remél-
jük, hagyomány teremtődött. Jövőre, ha igényt tartanak rá,
szívesen rész veszünk a rendezvény lebonyolításában.
Üdvözlettel:  A Tök Király nagyszülei

Arday Ágnes, TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Telefon/Telefax:22-470-302
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu

TURIZMUS

Velencei-tó Turizmusáért TDM  Egyesület hírei

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

Öröm számunkra, hogy egyre többen csatlakoznak hoz-
zánk, ezúton is üdvözöljük a visszatérő és az új klubtag-
jainkat! Szeptemberben és októberben is szép számmal
gyűltünk össze. Sok anyuka és baba fordult meg a prog-
ramjainkon, ahol ismerkedtünk, beszélgettünk, tanultunk
egymástól és a szakértőktől, vendégektől. Az ősz kezdetén
megismerkedtünk az új klubtagjainkkal, alkottunk ter-
mésekből, festettünk és megismertettük a legkisebbekkel a
házilag készült gyurmát. Ellátogattunk a városunk könyv-
tárába, ahol hasznos tudnivalókra tettünk szert, Sinkáné
Mihályi Zita segítségével, ezúton is köszönjük neki.
Vendégeink voltak városunk védőnői, akikkel az éppen
felmerülő problémáinkat beszélhettük meg, és látogatást
tett nálunk Orbánné Agócs Erzsébet logopédus is, aki a
beszédfejlődéssel kapcsolatban adott nekünk hasznos
tanácsokat. Tóth-Varjas Ditta pedig megismertette velünk
a Pöttöm Pöttyök Napközit. Ezúton is köszönjük minden
kedves vendégünknek, hogy eljött hozzánk, és sok hasznos
infóval látott el bennünket!
A Mikkamakka Játéktárban a gyermekek élvezik a sok
játékot, nagy öröm látni, ahogy felfedezik a számukra is-
meretlen játékokat.

Programjainkról a http://babaklubvelence.hu
címen olvashattok.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és
új tagunkat összejöveteleinken, kedd délelőttönként a
Mikkamakka Játéktárban. Kedvcsinálónak pedig program-
jaink és egy kép a közelmúltból:
November 26. Készülődés az adventre, adventi koszorú

ötletek, Mikulásváró előkészületek, 
Télapóváró dalok kiválasztása

December 3. Mikulás Ünnepség (előzetes 
bejelentkezés szükséges)

December 10. Karácsonyi receptek cseréje, sütikostoló
December 17. Karácsonyi szokások, Karácsonyi 

praktikák
Elérhetőség: Málics-Talabér Veronika
20/570-5876 – vtalaber@vipmail.hu

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

Előző számunkban nagy szeretettel és tisztelettel köszön-
töttük Velence arany- és vasdiplomás pedagógusait. A
szeptember 20-án megtartott ünnepségre a Fejér Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon termében került sor.
Még egyszer szeretettel gratulálunk az ünnepelteknek.

Szerkesztőség

Megújulás

Örömmel számolhatok be a kedves velencei lakosok-
nak a temetői keresztről. 

Az 1900-as évek elején állított kereszt az idők folyamán
sok minden viszontagságon ment keresztül. A hívek
nagylelkű adományából,  Richter Ferenc kőfaragó mester
felújította.

A megszépült keresztet november 2-án áldottuk meg
nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkész úrral.

A Jóisten áldja meg mindazokat akik segítettek, hogy
ezt a szép keresztet megmenthessük az enyészettől.

Csaba atya 



2013. NOVEMBER

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

VELENCEI HÍRADÓ 25

„1743 – 2013”  – 270 éves 
a velencei reformátusok  temploma

A Reformáció Havának országos programja keretében,
október 27-én, kőtemplomunk építésének 270. évfordulóján
ünnepi, hálaadó istentiszteletet volt a velencei református
templomban. Az ünnepi istentisztelet keretében keresztelte
meg a lelkipásztor a közelmúltban 99 esztendős korában el-
hunyt, áldott emlékű vitéz dr. Pajor János egykori pres-
biterünk, gondnokunk dédunokáját, István Andrást. A szülők,
nagyszülők, s a német keresztszülők örömében osztozhatott
a velencei reformátusok egész közössége. A lelkész keresz-
telési Igéje ez volt: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
(Róma 8:31) 

Ezt követően a lelkipásztor a 84. zsoltárt idézte: „Mily
szerelmetesek a Te hajlékaid, Seregeknek Ura! Kívánkozik,
sőt emésztődik az én lelkem az Úrnak tornácai után; szívem
és testem ujjonganak az élő Isten felé…” Részletesen is-
mertette az immár 270 éves templom építésének, folytonos
felújításainak történetét, a templombelső tartozékainak létre-
jöttét, s a lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek áldozatos
küzdelmét a kezdetektől máig a templom megtartásáért,
amely mindmáig a velencei reformátusok lelki hajléka. 

A Velencei Református Egyházközség létére vonatkozó
első írásos adatunk 1686-ból származik, amikor is Veres-
egyházi István volt az eklézsia papja. 1714-től kezdődően a
falunak már folyamatosan volt református papja. Kicsiny
gyülekezet lehetett itt, s egy régebbi, szerény épületben (1714
körül épült) gyakorolták hitüket. Élni akarásukat és hitüket
jelzi, hogy valamennyire megerősödve és megszaporod-
va 1743-ban, a „csendes ellenreformáció” időszakában új
templomot tudtak építeni. Ez a templom mindmáig a velen-
cei reformátusok lelki otthona. A paraszt-barokk stílusú,
egyszerűségében szép templom mintegy 250 ülőhellyel ren-
delkezik. 

A templom 1743 óta többször is átalakulásra került (pl.
Hollósi Filep Ádám lelkészsége idején 1798-ban), hisz ere-
detileg nem engedélyeztek hozzá tornyot, s csak nádfedél
kerülhetett rá. A fatorony helyére 1807-ben épít kőtornyot a
gyülekezet.

Legrégebbi úrvacsorai klenódiumaink is a templomépítés
utáni időszakból, 1746-ból származnak. A Gyülekezet
történetét eddig legalaposabban Biczó Pál egykori pátkai
lelkész, majd az ő munkáját kiegészítve vitéz dr. Pajor János
jogász, volt gondnokunk dolgozta fel megjelent könyvecs-
kéjében. 

Pápai Szabó György imádkozott székely-magyar testvé-
reinkért, az ugyanezen a napon, a Székelyföldön megtartott
nagy menetelés résztvevőiért, a székely szabadság- és au-
tonómiatörekvések mielőbbi megvalósulásáért. 

Megemlékezett a 270 évvel ezelőtti templomépítő lelki-
pásztorokról, gondnokokról, azokról a velencei emberekről,
presbiterekről, elöljárókról, akik hitükben és létükben any-
nyiszor fenyegetve (Vármegye, Helytartótanács, Habsburg
udvar) az üldöztetés évszázadaiban is a legfontosabbnak tar-
tották a Lelki Ház, az Úr Hajlékának megépítését. Az Úr-
ban volt bizodalmuk, aki meg is segítette őket. Tudták: „Ha
az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők!”
(Zsolt 127:1)  

Pápai Szabó György lelkipásztor a hívekkel megtelt ősi
templomban ünnepi beszédét így fejezte be: „Az Úr áldása
legyen a 270. születésnapját ünneplő templomunkon. Áldot-

tak legyenek az ősök, akik emelték, áldottak, akik meg-
őrizték, gondozták a történelem vészterhes évszázadaiban,
évtizedeiben, akik megtöltötték padsorait Isten Igéjére éhe-
sen, szomjúhozva az igazságot, s akik itt hirdették az Igét a
vigasztalásra szoruló népnek. S legyenek áldottak, akiket
életük oly sok fontos pillanata (keresztelés, konfirmáció,
házasságkötés, házassági évforduló, temetési búcsúztatás és
gyászistentisztelet) kötött és köt ezen ősi falakhoz. Áldott
legyen a ma gyülekezete, s Isten adjon élő hitet az ember-
szívekbe, hogy méltó sáfárai legyünk a 270 éves ősi velen-
cei Isten Házának, a kálvinista ősök drága örökségének. Soli
Deo gloria!”

A felemelő ünnepség során a Gyülekezet tagjai, fiatalok és
idősek együtt mondták el a rég tanult hitvallást: „Református
magyar vagyok / Amíg élek, az maradok! / Megígérem, meg-
fogadom, / Hogy hitemet holtig vallom! Ámen”  

Kelemen Zsófia átéléssel mondta el Reményik Sándor
„Templom és Iskola” c. ismert versét. Majd a hittanos gyer-
mekek műsora következett: Kovács Kristóf és Luca két régi
imádságot mondtak el, ill. egy részletet az úgynevezett
„Arany ABC”- ből, Papp Gréta és Csere Zsanett  5. osztá-
lyosok a templomba és az iskolába menet mondandó imád-
ságokat. A lelkipásztor Csanádi Imre: „Egy hajdani temp-
lomra” c. versét szavalta. Megemlékezett, illetve köszöntőt
mondott Galambos Mihályné, Juhász Gyula, a Gyülekezet
gondnoka, s Szénási László ny. tahitótfalui lelkipásztor. 

Az ünnepség a Himnusz éneklésével és a lelkipásztor
áldásával fejeződött be. 

Sz. Gy.

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
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Nyáry Krisztián : Így szerettek ők 2.
Agota Kristof : Trilógia

Frei Tamás : 2015
Simon Scarrow : Ifjonti vér

Ruta Sepetys : Árnyalatnyi remény
Tony Parsons : Fiúkból lesznek a férfiak

Irina Muravjova : Az angyal napja
Papp Diána : Kerek perec

Gabi Gleichmann : A halhatatlanság elixírje
Rory Clements : Herceg

Javier Cercas : Szalamiszi katonák
Agatha Christie : Frankfurti utas

Mia March : Meryl Streep filmklub
Leila Meacham : Ördögszekerek
Kevin Powers : Sivatagi madarak
Elizabeth Strout : A Burgess fiúk

Debra Finerman : Mademoiselle Victorine
Matthew Quick : Napos oldal

Lynne Watterson : Csipkekötés
Ulf Lüdeke : Terence Hill: exkluzív életrajz

David F. Vennells : Reiki kezdőknek
Bruno Hespeler : A vadászat kézikönyve

Andrea Bocelli : A csend zenéje
Tea Stilton : Rejtély Párizsban

Mario Pasqualotto : A Medúza-szirt
Ann Aguirre : Helyőrség

Mary Pope Osborne : Indiánok táborában
Rachel R. Russell : Egy zizi naplója 2.

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

A kölcsönzés szabályai 
A kölcsönzési idő:
4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhető egy olvasójegyre.
Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem keresik – tele-
fonon vagy e-mailben is van lehetőség. Kézikönyvek csak helyben
használhatóak. Határidő után visszahozott könyvekre a Könyvtár
késedelmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztisztviselők a Könyv-
tár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést 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

Találkozás Berg Judit
írónővel

Az Őszi Könyvtári Napok keretében az idén
Berg Judit kortárs gyermekkönyvíró volt a
vendégünk, a gyerekek által kedvelt Rumini-
sorozat szerzője.

Megtudhattuk hogyan születtek az esti me-
sékből könyvek, mik is azok a beszélő nevek
és milyen könyveken dolgozik jelenleg is az
írónő. Ezután a gyerekek kérdéseire válaszolt,
majd a találkozó végén dedikálta könyveit.
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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 

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek,

valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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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

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
Dr. Lendvai Anita családjogász 

A jogi és pszichológiai tanácsadásokat előzetes 
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.

Időpontkérés a 22/470-288-as telefonszámon.
A tanácsadások ingyenesek! 
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.

NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné  
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig 
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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
70/ 7745434

Bíró Csaba  r. ftzls 
70/3675841

A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart út 26. (Polgármesteri Hivatal) 

A fogadóórák időpontja:
november 26. és december 10. 15.00-16.00-ig

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 tájba illeszkedõ, nádtetõs házainkat!

Mi az: télen a meleget, nyáron a hideget tartja? Nem
csoda-légkondicionáló, hanem egyik legõsibb tetõfajtánk,
a nádtetõ,  amelynek alapanyaga bõséggel megtalálható
ma is a Velencei-tóban. Régen a szegény emberek ingyen
építõanyaga volt, ma a jó izlésû háztulajdonosok kedvelt
eszköze, amely arra szolgál, hogy házuk egyszerre legyen
a népi hagyományok által megérintett õsi lak, és  mai,
praktikus, korszerû otthon. 

A jól megrakott nádtetõ 30-50 évig is kitart, könnyen
javítható. Jól tömörítve teljesen vízhatlan, még a legheve-
sebb esõt is állja. A csõszök nyári nádkunyhóin, amelyek
jóformán csak tetõbõl állnak, jól látható, hogy milyen lele-
ményesen oldották meg sokezer évig az esõ elleni vé-
dekezést. Matula bácsi kunyhója is nádból van, a balatoni
berekben, a híres Tüskevár címû regényben.

Gyönyörû hangzású, de ma már alig ismert szavak, kife-
jezések kapcsolódnak a nádtetõ készítéséhez: „...a kévéket
fûzfavesszõvel a lécekhez korcolják s a fogasverõvel tel-

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

jesen simára verik. Ha a kévéket nem verik be jól, a tetõ
gerezdes marad...” Így írja le az egyik néprajzi könyv a
szakszerû nádtetõ készítés fortélyait. Vannak még,  akik
jól értik ezeket a régi szavakat, nádtetõért érdemes hoz-
zájuk fordulni.
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Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős
Egyesület, 

Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 

Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: 

minden pénteken 10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELŐZETES

BEJELENTKEZÉS

06-20/562-96-19 TELEFONSZÁMON

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Látni és látszani” országos közlekedésbiztonsági kampány
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság a tavaly Magyarországon először

életre hívott akció sikerét alapul véve idén is útjára indította a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági
kampányát. A kampány célja a közlekedésbiztonság javítása azáltal, hogy felhívja a közlekedők figyelemét a járművekre
vonatkozó világítási szabályok és az éles látás fontosságára.

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett kampányhoz Fejér megyében is csatlakoztak szakszervizek
és optikusok.

Az akció során október 1-jétől december 15-ig a személy-, illetve tehergépkocsik és motorkerékpárok vezetői ingye-
nesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a kampányban részt vevő szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják, il-
letve a kezdeményezéshez csatlakozott optikusok látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal segítik a járművezetőket.
Látni és Látszani Akció Fejér megyében résztvevő szervizek listája:
1. Car - Man Garage Bt. 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 32.
2. SUZUKI-KŐNIG Márkaképviselet 8000 Székesfehérvár, Fiskális utca 32.
3. Ivanics Kft. 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 7.
4. Quality Autószerviz Kft. 2400 Dunaújváros, Béke krt. 1.
5. Szigeti Autóház Kft. 2060 Bicske, Botond tér 13.
Fejér megyében résztvevő optikusok listája:
1. Pannon Optika Kft. 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 13/B
2. BEST OPTIKA 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 4/c.
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ANDY Kozmetika- FLABéLOS!
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

- Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású Hyaluronic
kezelés

- Anti-ageing revitalizáló arckezelés Argán növényi 
őssejtekkel

- Exkluzív arckezelés „örök fiatalság” proteinekkel
- Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés
- Görögdinnyés nyugtató, hidratáló,regeneráló arckezelés
- Tisztító arckezelés
Megérkeztek kozmetikámba a KARAJA Make Up
exkluzív, professzionális olasz luxus sminktermékek!
Extra ajánlatok: Báliszezonra,Karácsonyra: tökéletes,
kényelmes és hosszantartó megjelenést biztosító eredeti
olasz dekorkozmetikumok,valamint minőségi női natur
kozmetikai csomagok parádés áron!!! 

Oros Andrea
kozmetikus

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

ANDY KOZMETIKA VELENCÉN várja minden kedves régi és új vendégét!

A TERMÉSZET PROFESSZIONÁLIS EREJE!

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

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 hullámlemezek, 

zárak, lakatok, festékáruk 
KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Bejelentkezés:
06-20-230-8125

Ősz a tavon

Fotó: Somhegyi Béla
VELENCEI FOTÓTÁR



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

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

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

Ház - Otthon - LakásKulcsrakész 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



2013. NOVEMBER VELENCEI HÍRADÓ 35

FF II ZZ EE TT EE TT TT   HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK

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

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

Halmai László György természetgyógyász
Kápolnásnyék, Bem u. 26.

Bejelentkezés telefonon: 20/422 33 49

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

Ez az Ön hidetésének helye!

A Velencei Híradóban és 
Velence Város honlapján
a hirdetési lehetőségekről 

olvashat 
az újság 33. és 34. oldalán.   
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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

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

A Walzer Étterem a téli hónapokban
is várja kedves vendégeit!

Velence, Nadapi út 30.  Tel.: 474-541  
walzerpanzio.hu  

facebook.com/walzerpanzio 

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:

Velencei-tó Nyelviskola
Nyelvtanulás: a Velencei-tó Nyelviskolában
Gárdonyban a Nemzedékek Házában 
vagy Óvelencén.

Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára
felkészítést is vállalunk, interneten is. 
NYELVEK ÉS SZINTEK:
angol, német: 
kezdő-, újrakezdő-, közép- és haladó szint
spanyol, orosz: kezdő- és középhaladó szint
E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon: 06 30/398-8515  és  22/474-570 
(Nyilvántartási sz.: 00159-2012)


