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Velence Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete és a Szerkesztőbizottság

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 
Baptista Általános Iskola tornatermébe (Kis u.1.)

Tisztelettel várjuk a Lakosságot!
Képviselő-testület

Készül a belső tér kiegyenlítő betonozása a folyosó
térben.

Jó ütemben folytatódik a
Velencei-tó Kapujának építése.

Az építkezésen készült fényképes 
beszámolónkat  a 2. oldalon találja.
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Velencei-tó Kapuja 

Folynak a födémvakolás előkészítő munkálatai. Kikötő jelzőfény kábelezési munkái

Készül a belső tér kiegyenlítő
betonozása a burkolat alá.

A tető pvc szigetelés munkái 
folynak.

Elkészült a szervízút alapozása, a burkolat következik.

Megkezdődtek a belső vakolási 
munkák.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A homokos strand rétegelt felületének anyagbeszállítási
munkái folynak.



2013. DECEMBER

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

VELENCEI HÍRADÓ 3

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
november 18. 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, Szávai
Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp
Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentés elfogadását követően a III. negyedévi beszámolót
tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület. Korábbi testü-
leti döntés értelmében megtörtént a Velence Gyógyszertár
Kft. belső ellenőrzése. Az ellenőrzési jelentés szerint a Kft.
gazdálkodása jó, ugyanakkor egyes szabályszerűséget ja-
vító pénzügyi, számviteli intézkedések bevezetése, újra-
gondolása szükséges, ezért a Képviselő-testület intézke-
dési terv elkészítéséről döntött.

Mivel a vonatkozó jogszabály szerint éves belső ellen-
őri tervet kell készíteni a tárgyévet követő évre vonatko-
zóan, a Képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri
Hivatal és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervet.  

A 2006. évi XCVIII. törvénynek való megfelelés érde-
kében módosítani kellett a „Velence Gyógyszertár” Kft.
társasági szerződését az önkormányzatot illető üzletrész
felosztására és átruházására tekintettel. A Velencei Gyógy-
szertár Kft-ben a személyi jogos gyógyszerész tulajdonré-
sze 25 %. A fent meghivatkozott törvényi előírás azonban
úgy szól, hogy ennek a tulajdonrésznek a 25 %-ot meg kell
haladnia. Szakértői vélemény készült az üzletrész piaci ér-
tékének meghatározására. Ennek figyelembevételével a
Képviselő-testület 191.000.- Ft-ban állapította meg az
1 %-os üzletrész piaci értékét. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Velence
Város 2014. évi gyermekétkeztetése” tárgyú közbeszerzési
eljárás lebonyolításával megbízza a Fábry & Társa
Ügyvédi Irodát. Ugyanezen témakörhöz kapcsolódóan a
Testület elfogadta a Gyermekétkeztetés közbeszerzési el-
járás részvételi felhívást, majd döntött a közbeszerzési
eljárásban részt vevő Bíráló Bizottság elnökének és tagja-
inak személyét illetően. 

Juhász Ferencné és Lengyel Szabolcs emléktábla elhe-
lyezési kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Közös-
ségi Ház falára, szüleik, a tanító Lengyel házaspár emlé-
kére. A Képviselő-testület azt az álláspontot fogadta el,
hogy jelen formában nem támogatja emléktábla kihelye-
zését a Közösségi Házra, viszont szükségesnek tartja a
vitathatatlan érdemek elismerésének, a megemlékezés for-
májának és módjának feltételrendszerét kidogozni. 

HHíírrlleevvééll
Sinka Istvánné és társai megkeresték az önkormányza-

tot azzal, hogy üzletüket megvételre ajánlják. 
Mivel a megkeresésben nem különül el egyértelműen a

vételre történő felajánlás, illetve az elővételi jog gyakor-
lására való felhívás, valamint a pénzügyi és területfejlesz-
tési előkészítés nem biztosított, a Képviselő-testület úgy
határozott, hogy nem tesz vételi ajánlatot az üzletre. A Tes-
tületi döntés ugyanakkor rendelkezik arról, hogy a vételi
ajánlat elutasítása nem azonos az elővételi jog gyakorlá-
sáról történő lemondással, jogszerű dokumentáció birto-
kában a Képviselő-testület ismét napirendre tűzi a kérdést. 

A nyílt ülés végén a képviselők állásfoglalást igénylő
személyi ügy miatt zárt ülésen folytatták a munkát. 

Szelei Andrea
aljegyző

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. 

November hónapban a polgárőrség tagjai 12 napon át,
360 órában voltak szolgálatban a város közbiztonságának
védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármes-
teri Hivatal 2013. december 23. napjától 2014. január
5. napjáig téli igazgatási szünetet tart.
Első ügyfélfogadási nap: 2014. január 6. (hétfő) 
Halotti anyakönyvezés ügyében az alábbi napokon
tartunk telefonos ügyeletet:

2013. december 21.       2013. december 27.
2014. január 2.               2014. január 3.
Ügyeleti telefonszám: 06-30-217-0834

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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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

314
658
399
131

1803
190
95
63

3653

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. november

Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Sóskút
Hejőkeresztúr
Dunaújváros
Telki
Szabadegyháza
Dunaföldvár
Dunakeszi
Moha
Besnyő
Fehérvárcsurgó
Tárnok
Tordas
Gyúró
Mór
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Fót
Pusztavám
Sárosd
Százhalombatta
Miskolc
Ercsi
Aba
Iváncsa 
Adony
Balatonalmádi
Ráckeresztúr
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Bodajk
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Enying
Csetény
Tápiószentmárton
Tatabánya
Gesztely
Megyaszó
Jászberény
Békéscsaba
Orosháza
Szalkszentmárton 
Kiskőrös
Simontornya
Pettend
Csór
Iszkaszentgyörgy
Zámoly
Csákvár
Alcsútdoboz 
Úrhida
Kőszárhegy
Veszprém 
Siófok
Összesen:
Mindöszesen:

63
1
3

12
4
1
2

12
2
1
1
1
4
1
7

140
63

2
166

55
4

540
546

83
153

1
6
3
1
2
2

19
2
2
1
1
5

68
3
3
1
3

11
97

8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
4
1
1
1
5
2
1
2
1
2

2145
5798

Tájékoztató a 
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

Az ellátási igényeknek megfelelően a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
decemberben, az alábbi időpontokban is a lakosság rendelkezésére áll: 

december 7. szombat – keddi munkarend szerint; 
december 21. szombat – pénteki munkarend szerint; 
december 23. és 30. hétfőn, valamint 31. kedden. 

Az ezeken a napokon működő szakrendelésekről tájékoztatást, illetve
előjegyzést a Rendelőintézet Recepciója ad a 22/589-515 telefonszámon.

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

Októberben Dr. Orosz Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos szakren-
delését – angliai és ausztriai tanulmányútjáról visszatérve – kedden délelőt-
tönként 9:00 – 12:00 óra között újra indítottuk. 

Az előzetes szakmai egyeztetések alapján Dr. Székely Iván főorvos
csütörtöki gasztroenterológiai szakrendelése 2014 januárjában újra indul.

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

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

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

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

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

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104

Bejelentéskor a mentésirányítás egységes szakmai elvek alapján dönt a
riasztandó sürgősségi egységet illetően (háziorvosi ügyeleti szolgálat, kiemelt
mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). 

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szükség, a
diszpécserszolgálat ebben is a bejelentő rendelkezésére áll.

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető 
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A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:  07.00-19.00

Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:06-22/589-515

A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő-péntek:  08.00-20.00     szombat: 08.00-14.00  hétvégi ügyeleti rendszerben.

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

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



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

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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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

A Helytörténeti Egyesület hírei

2013 május 1-jén tudtunk először be-
mutatni darabokat Szórády András hagya-
tékából, amit az örökösök Velence város
önkormányzatának adományoztak. A gazdag
néprajzi gyűjteményt Egyesületünk kezeli. Az első kiál-
lításon nagyon nagy volt az érdeklődés, de ugyanakkor
kiderült az is, hogy a régi paraszti szerszámok, eszközök
használata ma már nem csak a fiatalok előtt ismeretlen.
Gránitz Gáspár egyesületi tagunk már akkor felajánlotta,
hogy az újságban hónapról hónapra bemutat a Szórády
hagyatékból egy-egy darabot. Első alkalommal most a ló
zablát mutatja be.

Ló zabla 
A ló zabla, a lovak fordításának segédeszköze. Miután rögzítették az eszközt – a két szabad karikás végénél –

a hajtószár végéhez, a zablát a ló szájába helyezték . A hozzá rögzített hajtószárak meghúzásával (jobb vagy bal oldali)
közölte a lóval a hajtó, a kanyarodás, vagy fordulás irányát, vagy mindkét oldali visszahúzásával parancsolt állj-t
a lónak.

zines fűnyíró, fűkasza, sövényvágó esetében engedjük le
az üzemanyagot, a gyújtógyertya kábelét húzzuk le. Az
ásót, kapát, gereblyét, metszőollót, tisztítás után kenjük be
vékonyan zsírral vagy olajjal. A kerti csap, öntözőrend-
szerünk fagytalanításáról se feledkezzünk el. Vízügyi
szakemberek még a vízóra-akna fedelének téli takarását is
javasolják, ami több hónapos távollét – pl. nyaralók – ese-
tén indokolt lehet.  

A tartósan hideg beállta előtt gondoskodjunk a madár-
etetők kihelyezéséről, s a későbbiek során madaraink téli
táplálásáról is.

Ha munkánk során elfáradtunk, a lakásba lépve kelle-
mes felüdülést jelenthetnek a virágzó cserepesek. A no-
vemberi név- és születésnapok, és a közelgő karácsony
vitathatatlanul legnépszerűbb cserepes virágai a ciklámen
és a mikulásvirág. Mind a két növény híres arról, hogy
nem megfelelő bánásmód esetén két három nap alatt el
lehet pusztítani őket. Nagyjából azonos hőmérsékleti
igényük miatt (15-16°C) könnyen társíthatók. Akár nagy-
virágú, akár mini ciklámenről van szó megfelelő gondo-
zás mellett éveken át díszíthet. Több éves növényeink is
vannak. 

A növény gumóján szerencsés esetben több „gyerek”
fejlődik, melyek önállósulva másik cserépbe ültetve
tovább szaporíthatók. Semmi esetre sem tegyük az ablakba
a radiátor fölé, vagy talpfűtéses nappaliba közvetlenül a
padlóra. Tehetjük világos helyen lévő asztalra vagy
asztalkára; oda ahol közvetlen napsugárzás nem éri.
Vízigényes növény, viszont a pangó vizet nem szereti, el-
rothad. Kerüljük a túlöntözést!

Az év hátralévő napjaiban „lázas” készülődést és békés
ünnepeket kívánok!

Huszti Mihály
egyesületi tag

Október elején három fagyos reggel 
jelentős károkat okozott a zöldségeskertben. „Letakarí-
totta” a paradicsomot, a paprikát, az uborkát. Nem kímélte
a másodvetéseket sem. Az egynyári virágok szintén ál-
dozattá váltak. Helyükre a gondos gazda árvácskát, kerti
krizantémot, vagy más évelőt ültetett. Több helyen sor
került a kert elmunkálására – szántására, ásásra – és szer-
ves trágya vagy komposzt bedolgozására, így biztosítva a
talajerő fenntartását. 

Időközben a fák levelei lehullottak. A falevelek el-
távolításához kaphatók a lomb szívásához és fújásához
csodamasinák – bár sokszor fáradságos vele dolgozni –
még mindig a legjobb szerszám a gereblye vagy lomb-
seprű. A lomb felhasználható évelők takarásához és kiváló
komposztanyag is. A szép és hosszú ősz engedte a kinti
munkák elvégzését. 

Mielőtt a szerszámainkat téli nyugovóra küldenénk,
alaposan takarítsuk meg őket (ők a mi segítőink)! A ben-
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Óvodai nevelésünk egyik fontos feladata a gyermekek
testi, lelki égészségének megőrzése az egyéni sajátos-
ságok és igények figyelembevételével. Ezt a szemléletet
alapul véve pályázott és csatlakozott intézményünk, az or-
szágos „Gondolkodj Egészségesen! Program” napon való
részvételre.

November 29-e a kiscsoportokban a „Gondolkodj
Egészségesen! Program” által javasolt tematika szerint
zajlott. A reggeli játékidőben a gyerekekkel elkészítettük
gyümölcssalátánkat, különböző gyümölcsfigurákat. Sok
dolgos kis kéz segített a gyümölcsök hámozásában, aprí-
tásában. Munkálkodás közben a felaprított gyümölcsök-
ből egy-egy érdekes figura is született. 

A nap közös meséléssel folytatódott: az Égig érő me-
sefa című mesét hallgatták meg a gyerekek, majd a mesére
építve változatos programok következtek. Különböző
mozgásos drámajátékok (mesefa növekedésének, év-
szakonkénti változásának érzékeltetése), közös alkotó
játék (mesefa részeinek megrajzolása, majd ezekből a fa
közös létrehozása) és zeneterápiás játék (szabad mozgás
zenére, közös zenélés – hanghatások létrehozása hang-
szerekkel) követték egymást a gyerekek örömteli, aktív
részvételével.

A délelőtti levegőzés előtt a kicsik jóízűen elfogyasz-
tották a közösen elkészített gyümölcssalátát. A nap tema-
tikája a délutáni játékokban is megjelent (meséhez
kapcsolódó közös rajz készítése, a „mi mesénk” kitalá-
lása).

A változatos programokkal tarkított nap végén a gye-
rekek az élmények mellett a program szervezőinek aján-
dékát: egy-egy „Egészségzsákot” is hazavihettek! 

Örülünk és köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a
komplex tevékenykedésnek!

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus, Katica csoport

GGoonnddoollkkooddjj      eeggéésszzssééggeesseenn……
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„A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt.
A második legalkalmasabb időpont most van.” kínai közmondás

A Velencei Meseliget Óvoda nevelőtestülete és óvodásai is mindig megkeresik a legalkalmasabb
időpontot évente, ami ebben az évben november 18-19-én volt, ugyanis támogatónktól ekkor
kaptunk 15 db tuját, (amit ezúton is köszönünk) melyet elültettünk az óvodásokkal. Minden
csoport az általa kiválasztott helyre ültette a tujáját (csoport neve a növényen), amit ezután ők
gondoznak, ápolnak. Sajnos a száraz nyár folyamán több növényünk (fa, tuja) kipusztult (hiába
ápoltuk), így nagyon örültünk a segítségnek,  ezáltal pótolhattuk, bővíthettük a zöldfelületet. A természet ápolására,
környezetünk szépítése mindig nagyon fontos volt számunkra. Óvodánk Zöld Óvoda, így kiemelt feladata a fák, növé-
nyek ültetése, védelme, azoknak ápolása, melynek minden évszakban igyekszünk megfelelni. „Ha a jövő évről akarsz
gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”

kínai közmondás
Serhókné Varjas Edit 

óvodavezető

A diószüretet
nem lehet elég
korán elkezde-
ni. Ezért nagyon
örültünk annak
a meghívásnak,
amit a csopor-
tunk egyik kislá-
nyának szüleitől
kaptunk.

A gyerekek már izgatottan várták ezt a napot.  Amikor
odaértünk, a szülők segítségével, hosszú bottal levertük a
diót és a már előkészített kosarakkal, kisvödrökkel elkez-
dődött a lehullott diók gyűjtése. A gyerekek találgattak:
ki tud többet gyűjteni? Kinek a kosarába fér majd több?
Munka közben az őszről szóló dalokat énekeltünk, a dióról

De jó      a dió!
mondókákat mondtunk. A legjobb az volt, hogy mindenki
együtt tevékenykedett, közösen dolgoztunk. A diószüret
szertartása még jobb közösségé kovácsolta a Piros alma
nagycsoportot. A dióverés élménye napokig lázban tartotta
a kis óvodásokat, beszélgettek róla, néhányan le is raj-
zolták az átélt élményt. Elalváskor több napon keresztül a
mesék témája a dióverés volt. A mondókák, dalok, versek,
amiket tanultunk sokáig népszerűek voltak, sűrűn felem-
legették őket.

Végezetül megbeszéltük, hogy a termést száraz, szel-
lős helyen tároljuk, mivel száradásra van szüksége, és így
finomabbnál finomabb ételeket, süteményeket tudunk
majd belőle készíteni. Ezt tettük mi is, egy borongós no-
vemberi délelőtt. Köszönjük szépen a kedves meghívást!

Ander Beáta
óvodapedagógus, Piros alma csoport
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MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN
„ Száz liba egy sorban…”

Az óvodában a tevékenységek igen széleskörűek, szí-
nesek, változóak. Az ismeretszerzés kibővül a hagyomá-
nyokkal való megismerkedéssel. Kiváló alkalom volt erre
a Márton napi megemlékezés, ami egybeesett a Maci cso-
portban a nyílt nappal. E jeles napon röviden – az óvodás-
korú gyermek fejlettségének megfelelően – szó esett
Mártonról, a katonáról, a püspökké avatásról, és arról, ho-
gyan került kapcsolatba a libákkal. Játszottunk libás játé-
kokat, mondogattunk libás mondókákat, verseket, éneket.
Készíthettek liba bábot, amit hazavihettek a gyermekek. A
nagyobbak (középsősök) „libaetetés” közben gyakorol-
hattak, ismerkedhettek a matematikai műveletekkel. Szám-
lálgathattak (annyi szem kukorica, ahányat a dobókocka
mutatott), összehasonlítottak (melyik liba evett többet),
megfeleltetéssel ismerkedtek (amennyi kukorica, annyi
karika rajz a lapon). Mindeközben csipesz használatával
(kukorica fogása) fejleszthették a kéz finommozgását,
játszva, szinte észrevétlenül. 

A nyílt napon a szülő bepillantást nyerhet a hétközna-
pok tevékenységeibe, és figyelemmel kísérheti gyermeke
fejlődését, aktivitását, ügyességét. A nyílt nappal nem ért
véget a Márton nap, egész héten „libás hangulatban” vol-
tunk. Most szeretnénk köszönetet mondani Dorogi E. szü-
leinek, akik lehetővé tették számunkra, hogy a mézes-
kalács tésztából libát készíthessünk. Az egész folyamat-
ban a gyermekek aktívan részt vehettek. Ők nyújtották a
tésztát, majd libaformával kiszaggatták, kidíszítették, majd
figyelemmel kísérhették, hogy megsült-e már. Óriási él-
mény volt számukra. A héten a mese is az „okos és szem-
füles” libákról szólt, akik a ravaszdi rókát megakadá-
lyozták a „libacomb evő” tettében. Aztán sort kerítettünk

– rövid, előzetes ismeret után – a libatollal való rajzolásra,
írásra. Ezt a tevékenységet is örömmel, érdeklődve végez-
ték, volt olyan gyermek, akinél igazi elmélyülést okozott.
Úgy érzem ezen a héten sok ismerettel, élménnyel, öröm-
mel lettek gazdagabbak, s reményeink szerint a szülőknek
is kedves emlékké vált a nyílt napon látottak. 

Még egyszer köszönöm minden szülőnek és óvodai
dolgozónak, akik segítettek abban, hogy ez a kedves ha-
gyományra való megemlékezés ilyen jól és tartalmasra
sikeredett.

Pencs Tamásné óvodapedagógus
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„A karácsony a szeretet, és ádvent 
a várakozás megszentelése.”

Pilinszky János

Advent, már a neve is erre a várakozásra utal, a latin
„Adventus”, ami azt jelenti: eljövetel, megérkezés. Az
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus szü-
letésére való várakozás, felkészülés, időszaka. Tágabb ér-
telemben a reményteli várakozás, a Karácsonyra való lelki
felkészülés ideje. Az Advent 4 hétig tart, a december 25-e
előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Időpontja évről évre
változik, Szent András napjához (december 1.) legköze-
lebb eső vasárnapon ünnepeljük. 

Óvodánkban hagyomány, hogy a Karácsony-várás idő-
szakát „Adventi játszódélután”-nal kezdjük. Közösen a
szülőkkel barkácsolunk karácsonyi díszeket, a már ünnepi
díszbe öltöztetett óvodában. Ebben az évben „lámpásokat”
is készítettünk kis üvegekből, melyeket gyermekeink
szüleikkel és az óvodapedagógusokkal karácsonyi díszbe
öltöztettek. 

A játszódélutánunk zárásaként az óvoda udvarán a szü-
lőkkel együtt adventi „koncertet” adtunk az óvodásaink-
nak (a dalok szövegét a falra vetítve, ezzel is segítve a
közös éneklést). A gyermekeink és volt óvodásaink csengő
hangja csilingelt, amikor számukra is ismerős dalokat éne-
keltünk. 

A „koncert„ alatt a kicsik kezében a lámpások az ud-
varon világítottak, mint a kis csillagok. Az éneklés végén
az óvoda  karácsonyváró díszvilágítása is köszöntötte a
jelenlévőket. 

Békés, karácsonyváró, adventi napokat kíván a Velen-
cei Meseliget Óvoda nevelőtestülete!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető
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Béke         Hit     Szeretet   Remény

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. 
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett
hallani amint beszélgetnek.
Azt mondta az első: 
– Én vagyok a BÉKE. De az emberek nem képesek élet-
ben tartani. 
Azt hiszem el fogok aludni... 
Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc em-
lékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. 

Azt mondta a második: 
– Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek fölöslegesnek tar-
tanak, nincs értelme tovább égnem... 
A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
– Én a SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább égni. 
Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy mi-
lyen nagy szükségük van rám... 
Ezzel ki is aludt. 

Hirtelen belépett egy gyerek, és mikor meglátta a három
kialudt gyertyát felkiáltott: 
– De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! Elkesere-
désében sírva fakadt. 
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
– Ne félj, amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a
többi gyertyát. Én vagyok a REMÉNY !!!
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő
gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit.

(ismeretlen szerző)

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Kellemes Adventi Ünnepeket!

Légy a BÉKE, a HIT, a SZERETET nagykövete!
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Washington
Amerikai utazásunk első állomása nem más, mint az USA

fővárosa, Washington DC volt. Philadelphiából jó két órás út
után érkeztünk meg az ország keleti partján fekvő városba,
amely napfényben fürdőzve fogadott bennünket.

Az első helyszín, amit megnéztünk a National Air and
Space Museum (Nemzeti Légi és Űrkutatási Múzeum) volt.
Itt a valódi űrrakéta leszálló egységektől a Wright-fivérek
munkásságán át a legmodernebb vadászgépekig sok min-
dent láttunk.

Ezután a Capitolium felé vettük az irányt. Az amerikai
törvényhozás épülete gyönyörű parkkal körülvett területen
fekszik. Egykori anyanyelvi tanárunk férjének köszönhetően
megnézhettük a híres épületet belülről, bepillantást nyerhet-
tünk az ott folyó munkába, beülhettünk néhány percre két
kongresszusi ülésre is. Találkoztunk Dél-Karolina állam
szenátorával, aki olyan jó fej volt, hogy még egy közös képet
is csináltunk vele. A Capitolium kívül-belül lenyűgöző, erőt
sugárzó, gyönyörű épület.

Végül megnéztük a Fehér Házat. Természetesen csak kerí-
tésen kívülről, de így is nagyon izgalmas volt ott állni a világ
egyik leghíresebb és legfontosabb épülete előtt. Washington
DC nagyon szép város, örülök, hogy ott lehettem és már
nem csak hallomásból ismerem.

Nagy Bálint 8/B

New Yorkban…
Az amerikai utazásunk alatt eljutottunk New Yorkba is.

Az érkezés utáni harmadik napon reggel indultunk autóval.
Körülbelül két órát utaztunk, mire távolról megláttuk a fel-
hőkarcolókat. Nem sokkal később megálltunk a kompkikötő
mellett, a Hudson folyó partján. Ott beszálltunk a kompba,
és tizenöt perc alatt értünk Manhattan részére. A hajózás
alatt egészen közelről láttuk a Szabadság-szobrot. 

A Times Square-re metróval jutottunk el. Nagyon nagy a
metróhálózat, így negyed óra alatt értünk oda. Kiérve a
metróállomásról, megláttuk a hatalmas táblákat, épületeket,
ami mindenkinek hihetetlen volt. 20-30 méterre volt tőlünk
a Hard Rock Cafe, ahol ebédeltünk, emellett hírességek
ruháit, kellékeiket láttuk.  

Ebéd után metróval mentünk a Central Parkhoz. A Cent-
ral Park egy óriási terület Manhattan közepén, sok állattal
és növénnyel. Ott bementünk egy Apple Store-ba is, ami
hatalmas volt.  A Central Park után busszal mentünk az Em-
pire State Building-ig. Ott sok ellenőrzés után eljutottunk a
liftig. Furcsa lehet, de 86 emeletet mentünk, viszont meg-
érte. Mikor kiértünk a szabadba, beláttuk az egész várost.
Nagyon szép volt, mindenki nagyon élvezte. A felhőkarcoló
után a metróig sétálni kellett. Séta közben sok mindent lát-
tunk, mint például a Brodway utcáját és hozzá a háromszög
alakú épületet. 

A metróval aztán visszamentünk a kikötőhöz, a komppal
pedig az autóhoz. New York egy gyönyörű város, mindenki
nagyon élvezte az ottlétet!

Balogh Anita 7/A

Az iskolában
Péntek reggel, első dallasi reggelünkön nem város-

nézésre, hanem iskolába mentünk. Mindenki a saját osztá-
lyába ment, én az ötödikben töltöttem e különleges napot.
Egy Georga nevű lány vezetett körbe. Nagyon érdekes,
ahogy tanulnak. Nem kell testnevelés óra előtt ruhát cserél-
niük, sem váltó cipőt szüneteknél, mivel itt óráról órára men-
nek, nincsenek is szünetek. Tízórai szünet sincs, óra elején
előveszik az uzsijukat és esznek, közben folyik tovább a
tanítási óra. Nincs ebédlőjük, hanem a tornateremben
megveszik az ebédet, és az osztályban fogyasztják el. Az el-
sőben nyomtatott betűvel írnak, ezért ötödikben tanulnak
meg írottan írni. Náluk második nyelv a spanyol. 

Ötödikben nem a tanár megy a gyerekekhez, hanem
fordítva. Az osztálynak legtöbb órája az osztályfőnökkel
van. Minden órán kaptunk táblafilcet, hogy írhatunk a padra,
csak töröljük le. 

Délután a gyerekek a kövön ülve várják szüleiket, s
amikor ott vannak értük, hangos bemondón szólítják őket,
hogy mehetnek haza. 

Nekem ez a nap nagyon tetszett! Az órákon próbáltam
minél aktívabban részt venni. Kedvenc tanórám a tesi volt,
mert sokat futottunk :)

Csere Zsanett 5/A

Nagy Utazás… Dallas
A New Yorkban és Washigtonban tett elképesztő városlá-

togatások után a 4. napon Dallasba repültünk. 3,5 órás repü-
lőúttal mögöttünk, érkeztünk meg Dallasba, ahol már várt
bennünket Miss Anne Presley. Én a velencei nyári táborban
ismertem meg őt, és örültem, hogy ő is emlékezett rám!
Érkezésünk napján elhelyezkedett mindenki egy-egy család-
nál McKinney-ben, ahol a hátralévő napokat töltöttük.

Pénteken egy napot töltöttünk az iskolában az amerikai
gyerekekkel. Miss Anne osztályában, egy teljes fal hirdeti,
hogy ő nálunk járt Velencén. Bemutattuk kis hazánkat és
persze Velencét és az iskolánkat. Nagyon tetszett, hogy az
órákon a gyerekek nem izgulnak és biztatják egymást! 

Délután jött az első meglepetés (a sokadik után…): irány
egy igazi hoki meccs! A jégpályán az Allen America csapa-
tának szurkoltunk, és győztek! Fantasztikus volt élőben látni
ezt is! Igaz, a jégkorongot csak akkor láttuk, ha gól volt!

Szombaton várost néztünk, vásárolgattunk, majd jött a
következő nagy durranás: irány egy amerikai foci stadion,
hát ilyet meg aztán biztos nem láttunk! Csapatok: Texas
Christian University és a West Virginia. Rengeteg néző,

Élmény a négyzeten, avagy  Zöldligetes diákok Amerikában II.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Iskolánk lány tornászai számára november közepén in-
dult az idei verseny szezon. A fővárosban 14. alkalommal
megrendezésre kerülő Réthy Sándor országos tornaverse-
nyen számos budapesti és vidéki csapat képviseltette magát.

Velence csapata (12 fővel) két korcsoportban kiírt
versenyben volt érdekelt. Az alsós tanulók között (I-II. ko-
rcsoport) kiemelkedő versenyzéssel sikerült az ezüstérmet
megszereznünk, a 16 induló csapatból! A csapat tagjai: 
Popelka Liliána, Lukács Ajsa, Márta Rebeka, Zsengellér
Nóra, Papp Gréta, Vas Eszter Panna, Ható Hanna, Bicskei
Szabina. A 100 indulót felvonultató egyéni összetett
versenyben Vas Eszter Panna mindösszesen 5 századra
maradt el a győztes mögött, így második lett!

A felsősök versenyében, jelentősen megfiatalított csa-
patunk (négy 5. osztályos versenyző), a vidéki csapatok
versenyében 6. helyen, míg az összes indulót tekintve 9.
helyen zárt (16 induló csapat). Kovács Dominika, Kiss
Csenge, Papp Gréta, Kovács Luca, Vas Eszter Panna,
Bátonyi Anna. Gratulálunk az elért eredményekhez, további
szép sikereket kívánunk a következő decemberi versenyen!

Írta és a felkészítő tanár: Varga Attila

14. Réthy Sándor 
országos tornaversenyen

közöttük mi is, pom-pomosok, zenekar és persze a csapa-
tok. Leírhatatlan élmény volt ez kis csapatunknak!

Vasárnap egy „rockos” Istentiszteleten vettük részt, a

helyi Baptista Gyülekezetben. Sok szeretettel fogadtak itt is
bennünket.

Délután már a visszaútra kellett koncentrálnunk, mivel
letelt ez a meglepetésekkel tele váratlan utazásunk. Csodála-
tos napokat töltöttünk el kedves emberek társaságában.
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodának!
Visszavágyom ebbe a csodálatos országba, melyből ez a
falat is nagy volt! Zilaj Bálint Rudolf  5/a.
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Iskolánkban hagyományosan rendezzük meg évről évre
az alsó tagozatosok számára a vers- és prózamondó
versenyt. Az idei tanévben a Diákönkormányzat javas-
latára a felsősök is rendeztek ilyen versengést. 

Szép számú előadóművész van intézményünkben. 

Az alábbiakban a dobogós helyezéseket láthatják.

FELSŐ TAGOZAT 

5-6. osztály: 7-8. osztály:
I.    Oláh Csenge I.    Kovács Luca
II. Karácsony Tamara II.  Pintér Fanni
III. Kovács Ivett III. Pollák György

Köszönjük szépen tanulóinknak, hogy ilyen nagy szám-
ban vettek részt a versenyen, a szülőknek, hogy segítették
gyermekeiket, a zsűritagoknak, hogy – ha nehezen is, de –
döntést hoztak, valamint a sok kollégának, aki a szerve-
zésben és a megrendezésben működött közre.

Nagy Edit
pedagógus

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

Kirándulás a Parlamentbe
November 13-án kirándulni mentünk Budapestre az

osztállyal. Nagyon jó volt. Először vonattal utaztunk, majd
metróval a Kossuth térig.  

A  Parlamentben nagyon kedves idegenvezető fogadott
bennünket. Megtekintettük a koronázási ékszereket, meg-
tudtuk, hogy 42 kg aranyat használtak fel az épület díszí-
téséhez. Az őrségváltást is láttuk.

Utána a Néprajzi Múzeumban kézműveskedtünk, egy
zsebmalmot készítettünk. Ezután a magyar népviseleteket
tekintettük meg.

A vonaton hazafelé fá-
radtan zenét hallgattunk.
Otthon örömmel meséltem
el szüleimnek élményeimet.

Zsengellér Zoltán 
és Vass Eszter Panna 

5. b osztály

Vers- és prózamondó 
verseny

VERSMONDÁS

1. osztály:
I.    Bartos Bora
II.   Pollner Péter
III. Csoma Lilla

Különdíj: Vorák Kitti

2. osztály:
I.    Bánfalvi Bendegúz
II.   Szondi Bálint
III. Nagy Mátrai Botond

Különdíj: Domak Zoltán

3. osztály:
I.    Vámos Ivett
II.   Túri Máté
III. Koszti Olivér

4. osztály:
I.    Bátonyi Gergely
II. Kiss Virág
III. Bacsa Johanna

MESEMONDÁS

1. osztály 
I.    Földvári Fanni
II.   Nagy-Ludassy Katica
III.  Németh Anna

2. osztály
I.    Kiss Olivér
II.   Mihályi Bálint
III. Rácz Manó

3. osztály:
I.    Nemes János Barnabás
II. Godó Cintia
III. Varga Bence

4. osztály:
I.    Veliczky Márton
II.  Görgicze Karolina
III. Hajgató Lázár
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A hagyományokhoz híven ebben az évben is megren-
deztük  iskolánkban a Márton napot. 

A programot közös énekkel kezdtük, melyet Virág néni
gitárkísérete tett színesebbé. Ezután a 3.c osztályosok
adták elő A rátóti csikótojás című népmesét. A tanító nénik
kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket, ki-ki
választhatott kedve szerint. A tornateremben a népszerű
akadálypálya tette próbára a vállalkozókat.   

A mulatozáshoz nem hiányozhatott a táncház, a liba-
zsíros kenyér és a finom tea. Jövőre veletek ugyanitt!

Karácsonyné Kéki Andrea
pedagógus

Márton
nap

Az 1.a osztályból Sass Molli édesanyja, Szabó Nóra
készítette és ajánlotta fel ezt a szép adventi koszorút
a Zöld iskolarésznek. Már most kiállítottuk az aulában, és
nemsokára körülállva, énekelve, hétről-hétre eggyel több
gyertyával: EGYÜTT VÁRJUK A KARÁCSONYT!
Mi is kívánunk Mindenkinek áldott, békés Ünnepeket!

A Zöld Iskola tanulói és pedagógusai

További képek és 
információk 
iskolánk honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon. 

Érdemes 
gyakran 
odaklikkelni!

Összeállította: Nagy Edit pedagógus

A Baptista Szeretetszolgálat 
immár 10. alkalommal hirdeti meg a 

cipősdoboz akciót, melyhez iskolánk ebben az
évben is csatlakozott. 

A dobozokat december 18-ig lehet leadni 
az osztályfőnököknek.
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

A téliesre fordult időben a meleg, barátságos klub-
szobában jóízű beszélgetéssel, tervezgetéssel, készülődés-
sel teltek klubnapjaink. Az év végi ünnepekre, Mikulásra,
Karácsonyra várva ajándékokat készítettünk, csoma-
goltunk. 

A Helytörténeti Egyesület az idén is közös adventi
gyertyagyújtásra várja a város lakóit. Ennek egyik
helyszíne a ragyogó karácsonyi díszbe öltöztetett
Közösségi Ház lesz december 14-én este 5 órakor. A
díszítést klubtagjaink nagy lelkesedéssel készítették el;
ágakat, díszeket, szalagokat hoztak, létrára álltak. Szorgos

munkájuk eredményét, amelyért hálás köszönet, nap mint
nap megcsodálhatjuk az Iskola utcában. 

Néhány tagunknak bérlete lévén a színház-látogatást
nem hagyhattuk ki. A budapesti Karinthy Színházban
kitűnő darabot láttunk, az itthon maradóknak kedvcsináló
élménybeszámolót tartottunk.

Tagjaink a fürdő adta lehetőséget, kedvezményt is ki-
használják egy-egy csütörtöki napon. 

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú nyugdíjas klub tagsága december 7-én a
Pázmándi nyugdíjas klub tagsága meghívására „Mikulás
batyu” bálon vettünk részt, nagyon jól éreztük magunkat,
mint mindig, mert nem az első eset, hogy ott vendégeske-
dünk, természetes mi ezt viszonozzuk.

Karácsonyi ünnepséget tartunk a „Civil” házban, nagy
készülődés mellett most is meghitt családias karácsonyi
ünnepségen fogunk részt venni, természetes amit mi ma-
gunk fogunk rendezni, vendégeket fogadni.

A szaloncukrot, amit az Önkormányzattól kaptunk
nagyon köszönjük. 2014. január 10-én „Pótszilvesztert”
tartunk szerényen, de természetes zene mellett.

Minden kedves velencei nyugdíjas társamnak a klub
tagjai nevében nagyon jó egészséget, kellemes Karácsonyt
és Boldog Új Évet kívánunk.

Vén Lászlóné  klubvezető

III. számú Nyugdíjas Klub 

Az elmúlt időszakban Cecére kirándultunk, ahol a téli
hónapokra bevásároltunk zöldségfélékből, piros papriká-
ból és füstölt áruból. A közelben fekvő Ozorán felkészült
idegenvezetővel végig jártuk a várat, majd hazafelé a
hangulatos Tulipán vendéglőben ebédeltünk.

Márton napja alkalmából Budapesten a Vajdahunyad
Várában jártunk, ahol libás ételeket kóstoltunk.

Kihasználva az utolsó őszi napokat halászlét főztünk,
és idén utoljára csülköt sütöttünk a kemencébe. Családias
légkörben nagyon jól éreztük magunkat.

A december hónap a készülődés jegyében telik, klub-
tagjainkkal együtt szeretnénk megünnepelni a karácsonyt.

Ezúton valamennyi nyugdíjas társunknak és minden
kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet Kívánok.

Herczeg Ferencné  klubvezető

Az idei évtől búcsúzva kívánok minden kedves olvasó-
nak, nyugdíjastársamnak kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és nagyon Boldog Új Esztendőt. 

Lukács Sándorné klubvezető
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Turizmus - aktuális

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület tavaszra
két projektben kínál együttműködést a helyi vállalko-
zókkal. Célunk a turisztikai kínálat megismertetése
a térségünkbe érkező látogatókkal, ezáltal a helyi
szolgáltatók (szálláshelyek, vendéglátó egységek, egyéb
turisztikához kapcsolódó szolgáltatások) forgalmának
élénkítése, az együttes fellépéssel a szolgáltatók mar-
keting költségeinek mérséklése.

A Velencei-tavi turisztikai kalauzt (Szolgálta-
tói katalógus) aktualizálva, új köntösbe bújtatva, színes bo-
rítóval, fotókkal és hirdetésekkel bővítve 2014. év tavaszán
kiadjuk. A kiadvány A5 formátumú, 20 oldalas, fekete-
fehér belső oldalakkal és színes borítóval 10 ezer pél-
dányban készül. A szervezés folyamatban van, de még
lehet jelentkezni a kiadványban való megjelenés céljából!
A tervezést december végén lezárjuk, hogy tavasszal már
terjeszteni tudjuk a kiadványt! A Velencei-tó Kapuja épü-
letében,    Turisztikai vásárokon, a Velencei-tó környéki és
az ország egyéb pontján lévő Tourinform irodákban (je-
lenleg az országban 127 Tourinform iroda működik), helyi
és más szolgáltató partnereinknél, kitelepüléseinken kí-
vánjuk az érdeklődőkhöz eljuttatni és feltöltjük a hon-
lapunkra (velenceturizmus.hu) is. Kedvező árainkról szí-
vesen adunk tájékoztatást minden egyesületi vagy nem
egyesületi tag érdeklődőnek!

Új kezdeményezésünkre hívjuk fel partnereink figyel-
mét! Szórólapos reklámanyagok elkészítésében is
együttműködésünket ajánljuk. Két oldalas, színes, tetsző-
leges formátumú (A4, A5, A6) szóróanyag nyomtatására
kínálunk lehetőséget nagy árkedvezménnyel. Több part-
nerünk jelezte már együttműködési szándékát, a szervezés
folyamatban van. Partnereinktől a kész grafikai anyagot
kérjük, a többit mi intézzük. A közreműködésünkkel ké-
szített   szórólapok széleskörű terjesztésében szívesen köz-
reműködünk! A szórólapok megjelenését február végére
tervezzük!

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület tagjai
közül ezúttal a Dáfi Kft.-t mutatjuk be rovatunkban:

A Dáfi Kft. (Ó-Velence Étterem, Hegyalja Vendéglő)
egy éve lépett be egyesületünkbe, azóta aktív közreműködő,
részt vesz eseményeinken, akcióinkban és a rendelkezé-

sünkre álló információs csatornáinkon keresztül mi is tá-
mogatjuk a vállalkozás marketing tevékenységét. 

Domak Attila már több mint 20 éve jelen van Velencén
mint vendéglátós, működteti a velencei Drótszamár Kem-
ping területén lévő Ó-Velence Éttermet, csatlakozott a
Helyi Minősítési Rendszerhez is (4 rózsás). 

Idén novemberben nyitották meg Pázmándon a Hegy-
alja Vendéglőt, új gazdáik, Domak Attila és felesége,
Krisztina, akik 5 gyermekükkel 20 éve élnek a faluban.
A kisvendéglő megvásárlásával régi álmuk teljesült! A nyi-
tás napján az ételeket fél áron szolgálták fel, legalább 200-
an élvezték a finom ízeket és használtak ki a nyitási akciót!
Néhány nap múlva a Katalinoknak rendeztek meglepetés
bált, a zenét a „PÖF” (Pázmándi Öreg Fiúk) zenekar szol-
gáltatta. 

Attila és felesége, Krisztina sok energiát fektettek és
fektetnek a jövőben is az igényes és alkalmanként jó prog-
ramokkal tarkított szórakoztatás és vendéglátás megte-
remtésébe a faluban. A velencei Ó-Velence Étterem télen
nem üzemel, de a Hegyalja Vendéglő egész évben nyitva
tart, és például Mikulás bulit és zenés Szilvesztert majd ja-
nuárban pótszilvesztert, később farsangi bált is rendeznek!
A vendéglőben Étkezési és Erzsébet utalványt, Szép Kár-
tyát elfogadnak, és egész évben a rendezvények minden
típusát igyekeznek a családok, baráti társaságok, cégek és
egyéb összejövetelek résztvevői megelégedésére, megfizet-
hető áron és színvonalasan lebonyolítani. 

Érdemes kipróbálni!

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



2013. DECEMBER

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

VELENCEI HÍRADÓ20

Öröm számunkra, hogy egyre többen csatlakoznak hoz-
zánk, ezúton is üdvözöljük a visszatérő és az új klubtag-
jainkat! 
November 26-án Mikulásváró előkészületeket tartottunk
adventre készülődve.
Decemberben több színes programunk is lesz: a Mikulás
Ünnepségen kívül karácsonyi receptcsere, karácsonyi
praktikák, sütikóstoló... Minderről a januári lapban szá-
molunk be.
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.

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

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

Nagymamák  és Nagypapák!

A szép környezet, a fejlesztő és gondolkodtató játékesz-
közök mind-mind azt a célt szolgálják, hogy Velencén és
annak környékén élő kisgyerekek szüleikkel együtt játsz-
hassanak egy igazán jót.

A Mikkamakka Játéktár a tél 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.

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”

Elérhetőség: 20/515-1090, 20/257-5887
www.varazskucko.hu Kastély – Velence, Tópart út 52.

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,

A Velencéért Közalapítvány 
Kuratóriuma

(18484229-2-07) ezúton mond köszönetet a személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlóknak.
A 2012. évben 157.406,-Ft összeget az Iskola, Óvoda,
Nyugdíjas Klubok, Polgárőrség, Sportegyesület,
Mentőállomás támogatására használtuk fel. 

Várjuk további felajánlásukat a jövőben is!

Bognár Gyula
Velencéért Közalapítvány 

Kuratórium elnöke
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:
kedd: 08.00 óra péntek, szombat: 18.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra
Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő: 18.00 óra vasárnap: 08.00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek 
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap   9.00 óra

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)

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

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden ér-
dekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:

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

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

Az idő

Furcsa és megfoghatatlan fogalom az idő. Valami,
amiben benne élünk, ami nem áll meg soha. Mindnyájan
érezzük, hogy múlik, mégpedig néha nagyon gyorsan
múlik. Megint elmúlt egy egyházi év és újat kezdünk.

Számunkra az idő jelenti a múltat, a jelent és a jövőt.
A múlt, amit nem lehet visszafordítani és újra játszani.

Ami megtörtént, az megváltoztathatatlan tény marad, akár
jó volt, akár rossz. Mi néha szívesen kijavítanánk valamit
visszamenőleg. Most már látjuk, hogy rossz volt, amit tet-
tünk. De visszajátszás nincs.

Azután jelenti  az idő a jelent, amiben e pillanatot ra-
gadjuk meg. Szent Pál mondja: „ Itt az óra, hogy fölébred-
jünk álmunkból!”  Tehát nem holnap lesz itt az óra, hanem
most van itt. Ezt sokan nem szívesen hallják, pedig így
van. Nekünk azt a percet kell jóra használnunk, amelyben
éppen élünk. Azt ugyanis egyikünk sem tudja, lesz-e még
következő perc.

A jövő általában az időnek a legbizonytalanabb része.
Mi készíthetünk terveket, de mindig hozzá kell tennünk: ha
még kapok rá időt.

Adventünkben, amikor az időről elmélkedünk, pró-
báljuk megbecsülni a mostani pillanatot! Így készülhetünk
arra a boldog állapotra, amikor már nem lesz idő, hanem
mi is belekapcsolódhatunk Isten örök jelenébe.

Csaba atya 
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

José Saramago : Tetőablak
Kate Jacobs : Tű, fonal, Róma

Vince Flynn: Mindhalálig (Világsikerek)
Steven Saylor : A hét csoda

John Le Carré: Törékeny igazság
Tolvaly Ferenc: Benáresz a kapu

Winston S. Churchill: Savrola: forradalom 
Laurániában

Sara Rattaro: Tiéd az életem
Sarah Dunant: A Borgiák bosszúja
Katherine Webb: Az elfelejtett dal
Jackson Galaxy: Pokoli macskák 

Parti Nagy Lajos: Mi történt avagy sem
Philippa Gregory: A folyók asszonya 

(Rokonok háborúja)
Michael Connelly: Kilenc sárkány

Kurt Vonnegut: Gépzongora
Grecsó Krisztián: Pletykaanyu 

(Hangoskönyv)
Szurmay Sándor: Vadászemlékek, 

horgászélmények
Francoise Maitre : Az olívaolaj titkai

Eckhart Tolle: A most hatalma a gyakorlatban
Popper Péter: Mi az élet étterme? 

Vekerdy Tamás : Jól szeretni
Komor Katalin : 33 paleolit sütemény

Margaret Peterson Haddix: Az utolsó kulcs 
Tea Stilton: A jéghercegnő

Fabian Lenk : Hannibál, az elefántok ura 
Kriska György: Bogárnézős vizsgálatok

Kalapos Éva: D.A.C.: egy új élet

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a könyvtár

2013. december 23–tól 2014. január 6-ig
szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: 
december 21. (szombat) 9-13 óráig
Nyitás napja: 2014. január 7. (kedd)

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

valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.

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,   csütörtök: 10.00–17.00,          
szerda:     13.00–17.00,   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 – telefonon vagy e-mailben is van
lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. 
Határidő után visszahozott könyvekre a Könyvtár kése-
delmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztiszt-
viselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsön-
zést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2013.
január 5-től december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-
je után történő beiratkozás díj az éves díj 50 %-a.
Velencei illetőségű:
- önálló keresettel rendelkezők:                                    800,-
- 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak, 
GYED-en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek: 

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

diákoknak (16 év felett):     850,-

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

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

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

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

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

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR

Minden Kedves 
Olvasójának 
békés Karácsonyt 
és boldog Új Évet 
kíván a 
Városi Könyvtár!
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Női torna
19.15 - 20.15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

16.00 órától

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Regélő 
hagyományőrzők

19.00 - 21.00      

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

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 

A Közösségi Ház és a Civilház szívesen adott otthont különböző rendezvényeknek, programoknak. 
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: 

Közösségi Ház: Nagy Szilvia 30/537-4865,   Civilház: Poósz Árpádné 30/572-6954

Természetes mozgás
Etka anyó felismerésével

(kéthetente)
18.00 - 20.00
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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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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:
Bíró Csaba  r. ftzls 

Gárdonyi Rendőrkapitányság
Gárdony Szabadság út 40. 06-22/355 003

Rendészeti Osztály Velence Balatoni út 65. 
06-22/472-062

A fogadóórák helyszíne: Velence, Tópart u. 26. 
(Polgármesteri Hivatal)

Időpontja : január 07. és január 21. 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...

az Európa Parkot!

A velencei vasútállomással szemben, a 7-es út
túloldalán barátságos, árnyékos park kínálkozik pi-
henésre. Közepén, kis medencében, játékos pillanatot
megörökítõ fém szobor hívja fel magára a figyelmet, a
Halas fiú. Alkotója Andrássy Kurta János, nemrég
elhunyt, hosszú életû, (1911-2008) megbecsült szob-
rászmûvészünk volt. Nehéz mûfajban munkálkodott
egész életében: több, mint hatvan köztéri alkotást ho-
zott létre. 

A szobor pajkos mozdulata, ahogy a fiú elégedetten
csodálja a fickándozó halat, igen jól illik a környezethez,
a szemközt látható tóhoz és a pazar kilátáshoz. Tavasztól
õszig a medence falaiból víz fakad, az itt játszadozó
gyerekek legnagyobb örömére. A májusi virágosításkor
elsõsorban az óvodások és az iskolások ültetik be friss
palántákkal a park virágágyásait. 

Érdemes erre sétálni, itt üldögélni, hosszan nézelõd-
ni, megcsodálni a naplementét minden évszakban. 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. Tel.: 22/474-383

Gajdos András:               06-20/466-0546 
Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig
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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
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Közeleg a szeretet ünnepe, a karácsony!

Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk 
értékeinkre!

Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a ka-
rácsony. Ebben az időszakban sok időt töltünk utazással,
vásárlással, ajándékok után kutatva. Az ünnepek közeled-
tével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink vé-
delmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként
vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei első-
sorban a bevásárló központok, áruházak, piacok, pénz-
intézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a
nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az
alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás
megelőzése érdekében!

– Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas
helyen tartózkodik, utazik. Ajánlott a válltáskáját
maga előtt tartani!

– Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy
táskája külső zsebeiben! 

– Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitel-
kártyáját, okmányait, mobiltelefonját!

– Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya kö-
zelében!

– Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne hagyja
táskáját a bevásárlókocsiban, vagy a pulton, azt min-
den esetben tartsa magánál!

– ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon
el nagyon körültekintően! Lehetőség szerint válasszon
forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben

üsse be, ha nem áll Ön mögött senki! Ha megkapta a
pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!

– Minden esetben zárja be az autóját, húzza fel az
ablakokat, még ha csak rövid időre is hagyja el a gép-
járművet! Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt,
élelmiszert se hagyjon!

– Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal
a különböző házalókat! Idegeneket ne engedjenek be
az otthonukba, bármilyen indokra hivatkozik is! A be-
járati ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon tartóz-
kodnak! Ne tartson otthonában nagyobb összegű
készpénzt!

– Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!
Bízzanak meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a la-
kást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fon-
tos, hogy lássák a mozgást a lakásban, az udvaron, és
lehetőleg különböző időpontokban! 

Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis be-
következne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen felje-
lentést. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti, de
célszerű az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapi-
tányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtéte-
lekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni
azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott
pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrök
munkáját.

Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük hívja a
107, vagy a 112-es segélyhívó számokat.

Boldog és biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve
Boldog Új Évet kívánunk!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

A HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS  GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
munkatársaiként örülünk, hogy 2013-ban is sok családnak, gyereknek, idős, beteg embernek segíthettünk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás életeket mentett, sok idős, beteg embernek adta vissza a gondtalan, biz-
tonságos élet reményét az otthoni, házi gondoskodás. Igyekeztünk minden hozzánk forduló, bajba jutott család-
nak segítséget, megoldást, tanácsot adni. 

Megköszönjük mindazok segítségét, akik az év folyamán munkánkat adományokkal vagy önkéntes munká-
val, odafigyeléssel segítették. Kérünk mindenkit, hogy érezzük ezt közös feladatnak, figyeljünk mindnyájan a
gyerekek, a családok, az idős emberek problémáira a jövő évben is, ne menjünk el közönyösen az elesett, segít-
ségre szoruló emberek mellett. Ha ilyet látnak, tapasztalnak a környezetükben, hívják fel bizalommal a Család-
segítő Szolgálatot, hogy segíteni tudjunk. 

Így, karácsony környékén különösen fájó lehet a magány, a szegénység, a betegség. Amikor a csillogó kará-
csonyfa fényénél boldogan nézzük gyerekünk, unokánk örömét, gondoljunk az utcánkban, 
a környékünkön lakó idős, magányos emberre, lepjük meg egy barátságos szóval, 
jókívánsággal, egy süteménnyel.
Békés, örömteli Karácsonyt és az Új Évben egészséget, sok derűt, boldog 
órákat kívánnak a  Humán Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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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

ANDY KOZMETIKA VELENCÉN várja minden kedves régi és új vendégét!
A TERMÉSZET PROFESSZIONÁLIS EREJE!

Bejelentkezés:
06-20-230-8125

HARMATA-94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház 

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

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

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

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Sportsérülések, 
izom- és ízületi bántalmak 

hatékony kezelése

Kinesio-tape terápiával, 
akupresszúrával, masszázzsal

www.termeszetgyogyasz-velence.hu

Névre szóló karácsonyi bérletek és
utalványok kaphatók!

Halmai László György 
természetgyógyász

Kápolnásnyék, Bem. u. 26.
Bejelentkezés telefonon: 20/422 33 49

Fotó: Somhegyi Béla 
VELENCEI FOTÓTÁR
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Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

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

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

Csuday István

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

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

Csuday István

Szépségápolás legfelső fokon!
Kozmetika:

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

Fodrászat:
0-200 éves korig

Telefon: 06-30/773-0684

Várjuk szeretettel akár hétvégén is.
Ismerje meg a tökéletes bőr titkát!



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

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
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala

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

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

Nyomdai generálkivitelezés: 
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.

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

Műanyag ajtó, ablak

Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,  párkányok, 
szúnyoghálók, reluxák

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

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

Bogár István

Telefon: 06 30 317 03 90,  06 30 456 41 86

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

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:

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
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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

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

A Walzer Étterem a téli hónapokban
is várja kedves vendégeit!

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

facebook.com/walzerpanzio 

Velencei-tó Nyelviskola
Nyelvtanulás: a Velencei-tó Nyelv-
iskolában   Velencén vagy Gárdonyban
a Nemzedékek Házában.
Tolmácsolást és fordítást, 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
Honlap: www.velencenyelv.hu
Telefon: 06 30 3988515  és   22 474570  

(Nyilvántartási sz.: 00159-2012)

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,
hogy a boltunk kínálatát HERBARIAS

termékekkel bővítettük, gondolva az 
ételallergiásokra, 

paleolit életmódot folytatókra. 

Cukorbetegeknek szénhidrátmentes
édesítők, teljes kiőrlésű lisztek, tészták.
Maglisztek, korpák, pelyhek. Kókusztej, 

mandulatej stb. 
Kimérve kapható:

tökmag, napraforgó, szezámmag, kesudió,
mandula, köles, kusz kusz, bulgur, 

vörös lencse stb.
Zöldség-gyümölcs
termékeink továbbra  
is a megszokott bő
választékban és jó minőségben várják
kedves Vásárlóinkat!

Zöldség Gyümölcs kiskereskedés
Velence, Tópart u. 1. 

Telefon: 06-70/933-0446 Baran László

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

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

MENTSE MEG 
hangfelvételeit, diáit, fényképeit, 

film- és videófelvételeit az enyészettől!

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, hanglemez 
digitalizálása, fényképek szkennelése (negatívról, diáról

vagy papírképről), 8 mm film- és videófelvétel 
digitalizálása, CD vagy DVD készítése 

Régi, színes diái fakulnak, kopnak, vagy
nincs, amin le tudná vetíteni őket?

TV-n vagy számítógépen keresztül könnyen lejátszható
DVD-t csinálunk belőlük! 


