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VViirráággooss  VVeelleennccee
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk 

virágosításában május 11-én, szombaton 8 órára a virágágyásokhoz.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk Velence város Lakosait 

a Kastélyparkba, a május 1-jei (szerdai) 

majálisra
A PROGRAM:

9.00 órától - FŐZŐVERSENY (amelyre várjuk családok, utcaközösségek,
civilszervezetek, baráti társaságok jelentkezését.)

- Kispályás foci bajnokság

- Helytörténeti kiállítás a házasságkötő teremben 
- Kirakodóvásár

A SZÍNPADON:
10.00 órától - Polgármesteri köszöntő

- Velencei Meseliget Óvoda óvodásainak,
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános  Iskola tanulóinak, 
- Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon tanulói 

Mainas csoportjának,
- Velencei-tavi Rózsa Nyugdíjas Klub Rózsa Tánckarának műsora

Kb.11:30-tól   - Kákics együttes műsora
12.00      - A főzőverseny értékelése a zsűri sátrában
13.00 - Főzőverseny eredményhirdetése után a kispályás labdarúgótorna eredményhirdetése 

a színpadon          
15:00 órától   - Sierra Zenekar műsora  

17.00 órától   - Velence – Gárdony bajnoki labdarúgó mérkőzés

Várunk minden kedves vendéget a színvonalas műsorainkra és a kirakodó- és kézműves vásárra!
A színpadi műsorok mellett MIKKAMAKKA játszóház, Levendula játszóház, arcfestés.
Népi játszótér: kosárhinta, ugráló vár. Kürtős kalács, büfé, édességvásár

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

majálisra
A

főzőversenyre
jelentkezni lehet
április 26-ig

20/9425-759 
telefonszámon.

Várjuk jelentkezésüket!

FOCI!
Nevezési 
díj nincs!

Nevezni lehet
május 1-jén

8.30-tól a
helyszínen

A PROGRAM:

A SZÍNPADON:
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
március 13. napján rendkívüli ülést tartott a Polgármes-
teri Hivatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében két
nagy értékű ingatlan került rá az értékesítési listára. Ezekre
az ingatlanokra tavaly májusában három értékbecslés ké-
szült. Az értékesítéshez – helyi szabályozás szerint –
három hónapnál nem régebbi értékbecslés szükséges, ezért
a Képviselő-testület elfogadta azt a határozatot, miszerint
az önkormányzati tulajdonban lévő 4471/10 hrsz-ú
(Velence, Béke utca) és az 585/26 hrsz-ú (Velence, Eve-
zős út melletti terület) ingatlanok értékbecslésének aktu-
alizálására a korábbi értékbecslést készítő szakértőket
felkéri.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy fejlesztési célra hi-
telt vegyenek fel az önkormányzatok. Ha van ilyen szán-
déka bármelyik önkormányzatnak, akkor ezt március 15-ig
kell a Magyar Államkincstár felé jelezni. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jelenleg nem
kíván élni hitelfelvétellel, a 2013. március 15-ig határidős
bejelentést nem terjeszti elő.

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy a
„Velencei-tó Kapuja építés 4/10/Velence” (TED azonosító:
2012/S 136-226801) tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési
eljárás tekintetében javasolja, hogy a Bíráló Bizottság a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet meghaladó mértékű
ajánlatok tekintetében is tegyen javaslatot az ajánlatok ér-
vényességére és az eljárás eredményességére.

***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
március 18. napján tartotta munkaterv szerinti soron kö-
vetkező ülését a Kastély házasságkötő termében.

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

HHíírrlleevvééll

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2013. május 6-án (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. május 13-án  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./  Előző évben támogatásban részesült civil szerve-
zetek beszámolója
Előadó: civil szervezetek vezetői

3./  Velence Plus Kft. beszámolója a 2012. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4./  Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
hasznú Nonprofit Kft., valamint a Gyógyszertár
Kft. beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: dr. Ferencz Péter ügyvezető

5./  Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel 
kapcsolatos tájékoztatás a 2012-es évről
Előadó: Török Ágnes intézményvezető
Kerékgyártó Szilvia szociális ügyintéző

7./  Egyebek
- ÁSZ Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása
- Nyári szezonra felkészülés komplex áttekintése
-TDM szervezet beszámolója a nyári 
felkészülésről

***
A napirendeket követően, közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, 
tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Képviselő-testületi ülés a Rendőrkapitány éves be-
számolójával kezdődött. Dr. Sági János Rendőrkapitány úr
részletes írásbeli beszámolót készített az elmúlt év bűn-
ügyi helyzetéről, szóban azokat a tényelemeket emelte ki,
melyek közvetlenül befolyásolják a lakosság biztonság-
érzetét. 

Elmondta, hogy előzetes letartóztatásban van egy ózdi
illetékességű személy, aki 51 rendbeli betörés és vagyon
elleni erőszakkal elkövetett lopás bűncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható. Még mindig érkez-
nek feljelentések, hiszen ahogy érkeznek hétvégére a
nyaralóingatlanok tulajdonosai, úgy veszik észre az eset-
leges betöréseket. Sajnálatos eset, hogy 2012. decemberé-
ben emberölés történt Velencén. Az elkövetőt elfogták és
előzetes letartóztatásban van.

A közlekedési helyzet vonatkozásában elmondható,
hogy javult a közlekedésbiztonság helyzete, a személyi sé-
rüléssel nem járó balesetek száma is csökkent. Az EFOTT
rendezvénnyel kapcsolatban megállapításra került, hogy a
rendezvény terjedelméhez, az idelátogatók számához ké-
pest nem volt kiemelkedő a bűncselekmények száma, mely
rendkívüli eredmény. Vízbefulladás 2012-ben nem történt.
A beszámolóval együtt bemutatkozott Kocsis Katalin
rendőr zászlós, aki a körzeti megbízotti feladatokat látja el
településünkön. A körzeti megbízott fogadóórát is tart a
Polgármesteri Hivatalban, ezek pontos időpontjai a Velen-
cei Híradóban olvashatóak. 

A Képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság
vezetőjének Velence Város 2012. évi bűnügyi – közbiz-
tonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta, egyide-
jűleg az elmúlt évben nyújtott segítő közreműködését
megköszönte. 

A következő napirend keretében Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető 2012. évi beszámolóját tárgyalta a Képvi-
selő-testület. A Könyvtárvezető kiemelte a Könyvklub mű-
ködését, mely 4 éve működik. A színháztól, a zenétől
kezdve mindenféle kultúrával kapcsolatos témáról szok-
tak beszélni. Arról is, hogy ki mit írt, ki mit olvasott, mit
ajánl. Az író-olvasótalálkozó tiszteletdíjas rendezvény,
ezért ez nagyban befolyásolja azt, kit tudnak meghívni. Az
olvasói igényeket veszik figyelembe. Az idén valószínű
egy gyermekkönyv írót hívnak meg. A Megyei Könyvtár
kapja erre a célra a pénzt és leosztja a könyvtáraknak. Ta-
valy erre a célra 60.000,- Ft-ot kaptak, ebből lehetett gaz-
dálkodni. Az idén még nem ismert, hogy mennyit kapnak
erre a célra. A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót
azzal, hogy a Könyvtár működése évek óta színvonalas
közművelődési tevékenységet folytat. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a hatályos
közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
fejlesztés hiányában éves közbeszerzési terv 2013. évre
vonatkozóan nem készül.

A Képviselő-testület név szerinti szavazással döntött
arról, hogy a velencei 1202/1 hrsz-ú (Szél utca), 817 m2

nagyságú, beépítetlen, közműves lakótelket bruttó
11.200.000,- Ft vételáron eladja. Elfogadásra került az a
polgármesteri javaslat, miszerint az Önkormányzat tagja
kíván lenni a Fejér Megyei Védelmi Bizottság által létre-
hozott Katasztrófa Alap jogutódjaként meghatározott
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyző Társulás-
nak. A tagsággal kapcsolatban a Képviselő-testület vállalja
a tagokra háruló tagdíjfizetési kötelezettséget, mely 2013.
évre 20,-Ft/fő mértékű. 

A helyi vagyongazdálkodási rendelet szabályozza, hogy
milyen módon lehet önkormányzati telket értékesíteni. 

A 4471/10 hrsz-ú (Velence, Béke utca) és 585/26 hrsz-
ú (Velence, Evezős út melletti terület) telkeknek az érté-
kesítési szándékáról a Képviselő-testület már korábban
döntött. Az eladáshoz elkészült ingatlanforgalmi szakértői
vélemények birtokában, azok összegzését követően a Kép-
viselő-testület a velencei 4471/10 hrsz-ú, 3.3548 ha terü-
letű földrészlet irányár minimumát nettó 603.850.000,-
Ft-ban, a velencei 585/26 hrsz-ú, 6.4065 ha területű föld-
részlet irányár minimumát nettó 512.520.000,- Ft-ban
állapította meg.

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát,
melynek napirendje a METAL HOLDING ZRt. felszámo-
lási ügye volt. 

***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
április 5. és 8. napján rendkívüli ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban.

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

A rendkívüli ülések fő napirendje a „Velencei-tó Ka-
puja” projekt építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
való döntés volt. 

A Képviselő-testület – elfogadva a Bíráló Bizottság ja-
vaslatát, illetőleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köz-
beszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítványa
birtokában –, a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyil-
vánította, és az eljárás nyerteseként a Z-Pannon Kft.-
ZÁÉV Építőipari Zrt. (8800 Nagykanizsa, Vác utca 6. és
8900 Zalaegerszeg. Millennium köz 1.) közös ajánlattevőt
megállapította. 

Szelei Andrea
aljegyző



2013. ÁPRILIS

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

VELENCEI HÍRADÓ4

Velencei-tó Kapuja 

Jelentős döntést hozott 2013. április 8-án Képviselő-
testületünk, amikor a Velencei-tó Kapuja építésének foly-
tatására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította. 

Az értékelés és a javaslat alapján a bírálati szempont
szerinti összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta
a Z-Pannon Kft. és ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlat-
tevő.

A második összességében legkedvezőbb ajánlatot
a FEHÉRÉP Kft. nyújtotta be. Mindez azt jelenti,
hogy megkezdődhetett a szerződéskötés előkészítése és
reményeink szerint hamarosan ismét építő munkásokat
láthatunk az érintett munkaterületeken. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Megszűnt...

Április 10-én tartotta utolsó közgyűlését a Velence III.
Beruházó Víziközmű Társulat.

2005. nyarán kezdődött az az óriási szervező munka,
aminek eredményeképpen ősszel megalakulhatott a Tár-
sulat. Az Európai Úniós beruházás az egész tó környékén
zajlott, Velencén 2330 ingatlant érintett a csatornahálózat
kiépítése.

A velencefürdői és Bence-hegyi lakosok figyelemmel
kísérték az építkezést. Sok kényelmetlenséget elviseltünk,
sok port nyeltünk, de a csatornázás kényelmesebbé tette
életünket, növelte ingatlanaink értékét és – nem utolsó sor-
ban – a Velencei-tó vízminőségét javította. A fúrt kutak
vizét már locsolásra is alkalmatlannak találta a vízügyi
hatóság, mostanra a talajvíz is szépen tisztul.

Ezek után következett az utcák helyreállítása. Több
utca, aminek nem volt szilárd burkolata, most vált szfalto-
zott, száraz úttá. 

A harmadik komoly szervező-meggyőző munka a
csatornára való rákötéseket szorgalmazta. Nagy volt az iz-
galom, hogy határidőre tudjuk-e produkálni az EU által
elvárt 95 %-os rákötési arányt. „Rásegített” erre a talajter-
helési díj emelkedése is, így ezt az feladatot is teljesíteni
tudtuk. (Újra felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy a
csapadékvíznek a csatornába történő vezetése súlyos bün-
tetést vonhat maga után a DRV részéről. Próbáljuk meg
inkább okosan felhasználni a remek és ingyenes esővizet
locsolásra.) 

Elérkezett tehát a Társulat megszüntetésének ideje.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve megmaradt
pénzkészletünket a megmaradt feladatokkal együtt átad-
tuk az Önkormányzatnak. Kintlevőségeinket az Önkor-
mányzat fogja behajtani, az utcáink karbantartását pedig a
szavatossági idő lejárta után is elvégzi.

A Társulat működése során sokszor elhangzott, hogy
kérjük, hogy az úthibákat jelentsék be a műszaki osztály

munkatársának, Törjék Zoltánnak a 22/589-405-ös tele-
fonszámon. Ugyancsak itt kell bejelenti, ha a csatornatető
alól rossz szagot észlelünk, ez ugyanis már csak meghibá-
sodás esetén fordulhat elő. 

A szervezőknek, segítőknek, a Küldötteknek, a bizott-
ságok vezetőinek és tagjainak, akik a megalakulás óta
segítették a Társulatot munkájukkal, odafigyelésükkel,
tanácsaikkal, szeretném ezt megköszönni. Kérem őket,
hogy ezt az önzetlen közéleti szerepet a jövőben is
vállalják fel, hiszen városunknak nagy szüksége van a
közösségért tenni akaró emberekre. 

Somhegyi Béláné
az Intézőbizottság elnöke

Köszönet a szervezőknek

2005. nyarától napjainkig közel félszáz utcabizalmi
– társulatot szervező hölgyek és urak – működtek közre
hatékonyan abban, hogy ma már azt mondhassuk, hogy
településünkön szinte teljes a szennyvízhálózat. 

Azok, akik részt vettek személyesen is ebben a szervező
munkában, rengetek időt, energiát és meggyőző erőt fordí-
tottak a közös érdekünk megvalósítására. Mindezt tették
önzetlenül, időnként polgártársainktól köszönet helyett
kellemetlen szavakat kapva, máskor pedig segítő kezet
nyújtva egy-egy emberi probléma megoldásához. A szer-
vezők, az Intéző Bizottság, a Felügyelő Bizottság tagjai
részt vállaltak jelzéseikkel a műszaki megvalósítás során.
A mai napig nagyon sokan közülük lakókörnyezetük
szószólójaként, szinte napi kapcsolatban állnak önkor-
mányzatunkkal.

Mindannyiunk nevében köszönöm munkájukat. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önko-
rmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.786.393 eFt-ban
aa) működési bevételét 1.124.351 eFt-ban

- közhatalmi bevétele 1.210 eFt
- intézményi működési bevétel       487.652 eFt
-helyi adók 226.600 eFt      
- átengedett központi adók               20.000 eFt
- sajátos működési bevétel 2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek 27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.    22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám. 335.786 eFt

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

ac) támogatások 283.393 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támogat.  283.393 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.786.393 eFt-ban
ba) működési kiadások 740.697 eFt-ban

- személyi juttatások 185.967 eFt
- munkaadót terhelő járulékok         51.108 eFt
- dologi jellegű kiadás 383.668 eFt
- egyéb működési célú támogatások 103.782 eFt
- tartalék
kötött felhasználású                         11.172 eFt
szabad felhasználású                        5.000 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.762.303 eFt-ban
- felújítási kiadások 8.257 eFt
- beruházási kiadások 1.653.610 eFt
ebből:EU forrásból megv.          1.298.578 eFt

- egyéb felhalmozási kiadás 453.436 eFt
ebből: 

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

bc) támogatások 283.393 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás       283.393 eFt

c) finanszírozási kiadás: 160.000 eFt
összegben állapítja meg.

d) költségvetési hiányát                           160.000 eFt-ban
d.a.) működési költségvetési többlete 383.655 eFt-ban
d.b.) felhalmozási költségvet.hiányát   543.655 eFt-ban 

e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 
160.000 eFt-ban

e.a.) a d.) pontból a felhalmozási hiány belső 
finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradvány 

160.000 eFt-ban   

3 §. Az Önkormányzat „R” 2. melléklet helyébe a jelen
rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Önkormányzat „R” 3. melléklet helyébe a jelen
rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Önkormányzat „R” 7. melléklet helyébe a jelen
rendelet 7. melléklete lép.

6. § Az Önkormányzat „R” 9. melléklet helyébe a jelen
rendelet 9. melléklete lép.

7. § Az Önkormányzat „R” 10. melléklet helyébe a jelen
rendelet 10. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2013. március 28.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.28.) 
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Megkezdődött a felkészülés 
a nyári szezonra

A téli időjárást követően a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói, a közfoglalkoztatottak közreműködésével meg-
kezdték a köztéri padok, szemetes edények, valamint a
játszóterek felújítását. 

Megrendelésre került a Millenniumi park és Lépcső-
sétány megrongált díszvilágításának javítása, hasonlóan az
utca névtáblákkal és beköszönő táblákkal együtt. Az
utcaburkolatokon jól láthatóak a kátyúzási munkákat
megelőző felmérések felfestett jelei, melyet hamarosan a
burkolat javítási munkák követnek. Elkészült a Tópart utca
felvágott úttestének gépi rendezése, mely némileg javította
a közlekedés lehetőségeit. Kiemelten fontos jelenleg a

Béke utcai vízelvezető árok tisztítása, valamint a SPA előt-
ti gyalogos aluljáró járdaszakasz alatti vízelvezetés
megoldása. 

Megtörtént a Szakorvosi Rendelőintézet és a Liget
Iskola melletti, épületet veszélyeztető fák gallyazása. 

A közeljövőben várható a Kastélyparkban a hiányzó jár-
daszakaszok megépítése, a tópart felöli terasz felújítása.
Természetesen mindezek mellett gondos-kodunk arról,
hogy az intézményeink működéséhez szükséges műszaki
feltételek biztosítva legyenek. 

Kérem segítségüket abban, hogy a meglévő értékeinket,
a felújított eszközeinket ne érje kár. Próbáljuk közösen
megvédeni és óvni környezetünket és értékeinket.

Törjék Zoltán
műszaki ügyintéző

Adóalap kiszámításának változása

Az iparűzési adóalapja a helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. (továbbiakban Htv.) 39.§ (1) bekezdése alapján számo-
landó. Változás, hogy meghatározott összeghatárok esetén
már csak sávosan csökkentheti a nettó árbevételt az eladott
áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások ér-
téke. Ennek részletezettsége megtalálható a hivatkozott
jogszabályban. A helyi szabályozás továbbra sem mente-
sít adóalapot, vagy adó összeget a megfizetés alól, az ipar-
űzési adót a kiszámított adóalap minden forintja után meg
kell fizetni. 

Az adóalap egyszerűsített meghatározása

A Htv. 2013.01.01. nappal hatályos módosítása az adóalap
egyszerűsített meghatározási módjait kibővítette és beve-
zette a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó
(KIVA) és a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó (KATA) adóalapjának egyszerűsített
megállapítási módját.

Az iparűzési adóval kapcsolatos minden egyéb részletes
információ és eljárásrendi kötelezettség megtalálható a
Htv. 35.§ - 42.§ alatt. Az adókötelezettséget érintő vál-
tozásokat az adóhatóságnak mindig be kell jelenteni,
általános szabály szerint a változást követő 15 napon
belül.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok, változás-beje-
lentő nyomtatvány, illetve az iparűzési adó számlaszáma
továbbra is megtalálható hivatalos honlapunkon, a
www.velence.hu címen, az intézmények menü, letölthető
nyomtatványok almenüpontban. 

NYOMTATVÁNYCSOMAG AUTOMATIKUS KIKÜL-
DÉSÉRE NEM KERÜL SOR, ANNAK BESZERZÉSÉ-
RŐL AZ ÖNBEVALLÁS SZABÁLYAI ALAPJÁN,
KÉREM AZ ADÓALANY GONDOSKODNI SZÍVES-
KEDJEN!
A fent megjelölt elérhetőségen kívül nyomtatvány és csekk
rendelkezésre áll az adóirodában is. 

Adóiroda

IPARŰZÉSI ADÓ VÁLTOZÁS!
Adómérték változás 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2012.(XI.30.) számú rendeletével módosította „A helyi adók-
ról” szóló 7/2011.(IV.01.) számú rendeletét. A 2013. január 1. naptól hatályos módosítás értelmében 2013. adóévtől az
iparűzési adó mértéke 2%- ra változott.  Az adómérték változás a 2012. évi adóévet, valamint a 2011. adóévi
bevallásban megállapított 2013. I. félévi előleg összeget nem érinti! Tehát a 2012. évi elszámolásakor (2013. május
31-ig) még 1,6%- os adótétellel kell megállapítani az adót, 2013. I. félévi előlegként pedig azon összeget kell megfizetni,
mely a korábbi bevallásban megállapításra került, annak átszámítására nincs szükség. 
A 2013. II. félévi előleget azonban már a 2%- os adótétellel kell megállapítani. Ennek menete a következő:

(2012. évi adóalap x 2%) – 2013. I. félévi előleg = 2013. II. félévi előleg
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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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2013. március 16-án
Molnár Szabolcs – Ponyiczki Edit

2013. április 6-án
házasságkötésük 25 éves évfordulóján esküjüket

megerősítették:
Pethe János – Horváth Edit

Gratulálunk !
Szabó Lászlóné, Egri Andorné anyakönyvvezetők

Csapadékvíz elvezetés Velencén

A Meteorológia Szolgálat távlati előrejelzése alapján az
év további részében is jellemző lesz a korábbiakhoz ha-
sonló, szélsőséges, csapadékos időjárás, mely komoly
károkat okozhat az ingatlanokban. 

Velence belterületén sok helyen tapasztalhatjuk, hogy
az ingatlan tulajdonosai betemetik a vízelvezető árokrend-
szereket, illetve nem gondozzák azt rendszeresen, ez által
megakadályozzák csapadékvíz szabályozott elvezetését,
mellyel veszélyeztetik más tulajdonát. 

A fentebb leírtak alapján kérünk minden ingatlan  tu-
lajdonost arra, hogy az ingatlana előtti vízelvezető rend-
szert  és az átereszeket rendszeres időközönként tisztítsa
ki, és folyamatosan gondozza. A közterület-felügyelők a
jövőben ellenőrizni fogják a vízelvezető rendszereket, és
jogszabályi hivatkozás alapján kötelezhetik az ingatlan tu-
lajdonosokat a vízelvezető árok gondozására, helyreál-
lítására.  

Törjék Zoltán
műszaki ügyintéző

Elfogásban segítettek 
a velencei polgárőrök

2013. április 30-án a Fő utcai buszmegálló rongálását
egy helyi lakos vette észre, aki azonnal telefonált a Velen-
cei Polgárőrség vezetőjének. A hívást azonnali intézkedés
követte –  értesítettem két polgárőr társamat, hogy azonnal
menjenek a helyszínre. 

Ők menet közben tájékoztatták a rendőröket is. A gyors
és hatékony polgárőri beavatkozás eredménye elfogás lett.
A két polgárőr az éjszaka folyamán, este 23.00 órától 01.15
óráig, a helyszínelők megérkezéséig biztosította a
helyszínt. A szakszerű intézkedéssel valószínűsíthetően
egy nagyobb, köztulajdonban keletkezett kárt akadályoz-
tak meg polgárőreink. 

Ható János
Polgárőrség vezetője

2013. március 27.

Fotó: Somhegyi Béla VELENCEI FOTÓTÁR
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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.

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

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

Pavilonsor 
Erika Csemege Szabolcsi út 1.

„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen Gábor u. 3. 
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. 
Dancsó Pince Boróka u. 3. 
Pelenka Futár
Csokonai u. 54.
Édes Velence Cukrászda
Fõ u. 68. 
Walzer Étterem
Nadapi u. 30. 
Zilaj Bringa Vásártér u. 46. 
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be-
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46. 
Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

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

.

Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52. 

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

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.

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

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

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezér-
lések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14. 
Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65.

ERDEX Kft. (Kertészet)
Úttörõ u. 36. 
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

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

Játékokra 10%

5.000,– Ft felett 5%

Minden héten más akció!
5%
1.000,– Ft felett 10%
10%

Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

20% kedvezmény a ját-
szóház árából,  5% ked-
vezmény a megvásárolt
játék árából 
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
Minden termékre 10%

1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10%, 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%

100% árengedmény minden
termékre, minden 100.
velencei kártyatulajdonos
vevõ részére
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

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

Minden hónapban más-más
kedvezmény, a Velencei
Híradóban megjelenõ 
hirdetés szerint!
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

Gégészeti 
eszközbeszerzés

A Velencei Szakorvosi Rendelőinté-
zet Fül-orr-gégészeti szakrendelésén az
utóbbi időben egyre nagyobb számban lá-
tunk el gyermekeket. A gyermekek vizs-
gálatát nagymértékben megkönnyítené a
rendelőben rendelkezésre álló korszerű
vizsgálóeszköz, az un. „laringo-farin-
goszkóp” bővítése egy 70 fokos nézés-
irányú modullal. Ez a modul könnyebbé,

gyorsabbá és egyszerűbbé tenné a gyermekek fül-orr-gégészeti vizsgálatát,
különösen a torok és a hangszálak látótérbe hozását.

Mivel Rendelőintézetünk egészségbiztosítási finanszírozása 
műszerfejlesztésre nem fordítható, ezért 

kérjük a térségünkben működő vállalkozásokat és az itt
élő magánszemélyeket, hogy az eszközbeszerzésben

legyenek segítségünkre.

A LUT (német) gyártmányú laringo-faringoszkóp 70 fokos
nézésirányú modulja 700.000,-Ft-ba kerül. A Velencéért Közalapítvány 

11736082-20054104 számú számlájára lehet támogatói befizetéseket
tenni „gégészeti eszközfejlesztés” megjelöléssel.

Támogatóinknak a Rendelőintézetünk Fül-orr-gégészeti szakrendelője mel-
lett elhelyezett tablón, névszerinti megjelöléssel is szeretnénk majd köszönetet
mondani.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

366
656
421
78

1614
194
103
94

3526

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. március

Budapest
Érd
Budaörs
Diósd
Páty
Perbál
Dunaújváros
Kisapostag
Szabadegyháza
Besnyő
Adony
Kulcs
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Galgaguta
Mályi
Jászberény
Sárbogárd
Simontornya
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Bodajk
Mór
Csákvár
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Tác
Aba
Dég
Lajoskomárom
Úrhida
Nádasdladány
Jenő
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Bakonyszentlászló
Siófok
Ságvár
Összesen:
Mindöszesen:

98
7
1
2
1
2
3
1
1

20
3
4

56
46

133
38
26

483
458
74

182
1
1
1
1
3
1

64
3
1
1

17
20
50
6
1
1
5
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1

1831
5357

RReennddeellőőiinnttéézzeett ii   ffeejj lleesszzttééss

Boldog
Anyák

Napját!



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 diabelológia
(Endokrinológia, anyagcsere és
diabelológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Progtológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Csecsemő-és
gyemekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

Dr. Szemenyei Tamás

09.00-12.00
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
Dr. Kádár Attila

14.00-17.00

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállai Miklós

16.00-20.00
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. Orosz Gábor

09.00-14.00
Átmenetileg

szünetel

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
sebészet, proktológia

sztóma-gondozás

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Átmenetileg
szünetel
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Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Harsányi Edit
Átmenetileg

szünetel
Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai allergo-
lógia és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

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. Czikaljó 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

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

06.30-08.30 06.30-08.30

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

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: 
Velence, Zichyújfalu, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap. Az otthoni szakápolás célja, hogy a

beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést 
nyújtanak. A nappali ellátás szolgáltatás  feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, 
neurológiai betegségekben. Az infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van 

lehetőség. Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.
BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK NEM BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK
Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek 
kardiológia

Fejlődésneurológia

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

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Nagy öröm érte városunkat, egy 221 darabból álló igen
értékes, teljes mezőgazdasági és néprajzi gyűjteményt kap-
tunk ajándékba. Megtiszteltetés Egyesületünk számára, hogy
Velence Város Polgármesteri Hivatala az értékes gyűjte-
ményt a Velencei Helytörténeti Egyesület kezelésébe adta.

Az ajándékozók: Dr. Magyar Józsefné, született Pajor
Zsuzsanna, és testvére, ifjabb Pajor János.

Nagybátyjuk, Szórády András, egy fél életen át gyűjtött,
muzeális értékű gyűjteményt hagyott az ajándékozókra, amit
az örökösök teljes egészében Velence Városnak ajándékoz-
tak. Megtehették volna, hogy részletekben értékesítik, de ők
ragaszkodtak hozzá, hogy egyben maradjon, hiszen így igazi
érték a gyűjtemény.

Ki is volt Szórády András?
Tősgyökeres  velencei, itt született 1928 januárjában.
Édesapja, id. Szórády András, a háború előtt a falu bírája

volt. Nagyon megbecsült, igen tisztelt, jómódú középpa-
rasztként élt Velencén. Munkáját országos szinten is elis-
merték.

Sok állata, szép gazdasága volt, a mintát itt tanulta
Szórády András. 

Szeretett  édesanyja Posvai Julianna volt.
Mike Máriával kötött házassága révén Velencén alapított

családot. Sajnos gyermekük nem született.

Egy testvére volt, Szórády Julianna, aki v. Dr. Pajor János
hitveseként, jó testvér és jó szomszédként segítette idősebb
korában. Szórády Juliska volt az egyik híres velencei előadás
főszereplője, a „Férjhez  megy  a  bíró  lánya” című  szín-
darabban.

VELENCE VÁROSÁÉ LETT A SZÓRÁDY GYŰJTEMÉNY!
Szórády András a Földmunkát Gépesítő Vállaltnál dol-

gozott, majd a Kápolnásnyéki MGTSZ-ben volt anyagbe-
szerző. Nagyon  olvasott és a világban tájékozott ember volt.

Mindenkin segítő em-
berként ismerték. Nagyon
szerette  testvére gyerme-
keit, későbbi örököseit és
felesége családját.

Idősebb korában kezd-
te – édesapja  mezőgazda-
ság-szeretetét felidézve –
a gyűjtést. Eleinte a már
nem használatos eszkö-
zöket gyűjtötte, később
tudatosan kereste a régi
használati tárgyakat, esz-
közöket. A nagyméretű
eszközökről (pl. nádkasza
vagy szekér) kicsinyített
maketteket készített, melyek a gyűjtemény részei. Ezért
tudjuk most megmutatni gyermekeinknek, milyen is volt a
nádkasza, hogyan  használták.

Minden, a ház körül használatos tárgyat gyűjtött; vasa-
lókat, mozsarakat, vajköpülőket. Külön sarokban találtuk a
kenyérsütés eszközeit. Van itt rokka, tiloló, petróleumlámpa.
A földműveléssel kapcsolatos eszközök szinte  hiánytalanok;
pl. cukorrépa-ásó, szőlőültető. Legtöbb az  állattartáshoz
szükséges, speciális célszerszám, a bika vezetőtől a silómet-
szőig minden. Keze nyomát őrzik az  aprólékos pontosság-
gal lekezelt, megóvott, különleges ló zablák, lőcsök és
szerszámok. Nem utolsó sorban a  halászattal  és  a  nádfel-
dolgozással kapcsolatos szerszámok, amelyek használata
létkérdés volt  valamikor Velencén.

Köszönjük András bácsi értékes gyűjtőmunkáját!

Köszönjük az  örökösök adományát, akik méltó emléket
állítottak nagybátyjuknak azzal, hogy Velence Városnak
ajándékozták a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményt, és
szüleiknek, hogy ilyen gyermekeket neveltek, akik ezen
örökségüket valamennyi velenceinek ajándékozták.

Mi, utódok, nem felejtjük el, ki is volt Szórády András és
a Pajor testvérek!

Galambos Györgyné elnök
Velencei Helytörténeti  Egyesület

Kedves Velenceiek!

Egyesületünk május 1-jén, a majális ideje alatt a
Kastély Házzasságkötő termében kiállításon mutatja
be a Szórády hagyaték sok érdekes darabját. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!



2013. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 13

Tisztelt Dr. Magyar Józsefné! Tisztelt ifj. Pajor János!

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének köszönetét szeretném Önök felé továbbítani. Köszönjük azt a
lehetőséget, hogy néhai Szórády András úr néprajzi-helytörténeti gyűjteményét Önkormányzatunknak ajándékozták és
ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy közkinccsé váljon. 

Velence városának régóta szándéka, hogy lehetőséget teremtsen a helyi értékek, néprajzi és helytörténeti értékek be-
mutatására. Véleményünk szerint a Velencei-tóhoz és Velencéhez kötődő gyűjtemény segítheti a helyben élő gyermekek
és felnőttek lakóhelyükhöz és múltjukhoz való kötődését. Segíthet abban, hogy a hozzánk érkező látogatók, az idegen-
forgalom csalogató pontjává váljon.

Helytörténeti Egyesületünk – mely a gyűjtemény gondozója lesz – garancia arra, hogy az Önkormányzatunkat maga
mögött tudva, együttműködjön a Szent István Király Múzeummal és ezzel részesévé váljon egy szélesebb körnek.

Jelenleg a hagyatékot – leltározást követően – átmenetileg önkormányzati tulajdonban lévő épületbe fogjuk elraktá-
rozni, majd, reméljük hamarosan, olyan méltó helyet tudunk a gyűjteménynek biztosítani, ahol védett módon bárki szá-
mára megtekinthetővé tehető.

Köszönöm, hogy ezt a lehetőséget a városunk számára biztosították.
Velence, 2013. március 11.

Üdvözlettel:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
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Itt a tavasz, rügyeznek a fák, zöldell az
őszi vetés, szorgos kezek munkálják meg a hó és eső áztatta
földet. Eljött a tavaszi ültetések ideje. Ebben a cikkben a leg-
fontosabb balkon-, dézsás-, és egynyári növények ültetéséhez
kívánunk segítséget adni. A Begónia felhasználása sokrétű.
Az álló- és csüngő gumósbegóniát ültethetjük virágtartóba,
balkonládába, dézsába félárnyékos, árnyékos helyre. Rend-
szeresen tápoldatozzuk, tartsuk nedvesen, de a pangó vizet
kerüljük. Az egynyári begóniát (szőlővirágot) biztonsággal
ültethetjük a temetőbe is. Bidens - Balkon aranya: virág-
tartóba, balkon-ládába napos, világos helyre ültethető.
Nagyon víz és tápanyagigényes növény. Összeültetéseknél
ezt vegyük figyelembe. Coleus - Díszcsalán: árnyékos,
félárnyékos helyre ládába, virágágyásba ültethető. Több színt
összeültetve mutatós. A Dália számos színváltozata és levél-
formája ismert. Napos, világos helyre ültessük és rendszere-
sen tápoldatozzuk. Földjét ne hagyjuk kiszáradni. A Fukszia
a félárnyékos, árnyékos helyek kedvelt növénye. Meghálálja
a folyamatos tápoldatozást és a nedves körülményeket. A He-
licrysum - Szalmavirág napos, világos helyre balkonládába,
virágtartókba ültethető. Rendszeres tápoldatozást igényel. A
kiszáradást és a pangó vizet mindenképpen kerüljük el. Im-
patiens - Pistike: a New Guinea és a teltvirágú fajta szoba-
növényként is alkalmazható. Félárnyékos, árnyékos helyre
rakjuk. A tűző naptól óvjuk. Egynyári fajtája az egyik leg-
népszerűbb. Számtalan színárnyalata van. Lantana camara
- Sétányrózsa: kedvelt dézsás növény, de ládába is ültet-
hető. Fának is megnevelhető. Világos helyre tegyük. Virágai
a tűző napon a legszebbek. Jól tűri a tápoldatozást, nedvesen
tartást, a visszavágást. Az Oleander - Leandera napos, vilá-
gos helyen fejlődik igazán. Szereti, ha a dézsa alátétjében ál-
landóan ott a tápoldatos víz. Ha kiszárad,leveleit lehullajtja.
Plectranthus - Illatos kakassarkantyú, szúnyogriasztó:
tarka levelével díszítő, erőteljes növekedésű növény. Napos,
világos helyre tegyük és rendszeresen öntözzük. Az Osteo-
spermum - Cseppecskevirág változatos, sokféle színű. Na-
pos fekvésű helyen önmagával, vagy más növénnyel társítva
mutatós. Az első fagyokig virágzik. 

Országunk vitathatatlanul legnépszerűbb virága a Pelar-
gonium, a Muskátli. Álló, félfutó- és futó fajtája ismert. Ve-
gyes virágládák, balkonok és erkélyek, újabban villany-
oszlopok klasszikus dísze. Napos, világos helyre valók. A
rövid ideig tartó kiszáradást is jól tűrik. A Petúnia egynyári
fajtája a különböző más növényfajok elterjedése miatt
veszített népszerűségéből. Felhasználásának módja, virágát-
mérője, színe szerint számtalan fajtája van. Napos, világos
helyre ültessük. A futópetúniák igényesek az ültetőközegre,
a rendszeres tápoldatozásra. Ne hagyjuk kiszáradni!

Huszti Mihály
egyesületi tag

Újra itt a VIRÁGOSÍTÁS!
Véget ért a hosszúra nyúlt hideg, zord tél. Lassan

elkezdjük takarítani az utcafrontot és a belső kerteket.  A
természetet nem lehet becsapni, a kora tavaszi virágok,
cserjék már szirmot bontanak. A szebbnél szebb tavaszi
virágok érzik, hogy mégis csak itt a tavasz, fellélegez-
hetünk ebből a mély álomból, a hosszú télből és itt van a
sok-sok munka ideje. Rohamosan közeleg a virágosítási
idő és szaporodnak a munkák és a feladatok.

Az idei évben május 11-én szombaton reggel 8
órától kezdődik a nagy virágosítás a parkokban és a
közterületeken. Várunk mindenkit, aki szeretne részt
venni a város szépítésében.

Az utcavirágosításhoz május 8-án, szerdán a számo-
zott utcákban kezdjük, 9-én csütörtökön az ófalusi részen,
10-én pénteken az újtelepi részen osztjuk szét a virág-
palántákat. Szeretnénk felkérni az utcabizalmiakat, hogy
úgy, mint az előző években, írják össze, hogy az utcájuk-
ban hány házhoz kell virágpalánta (természetesen amit az
utcafronton ültetnek el). Az utcabizalmiakat még előtte
meghívjuk egy közös megbeszélésre, ahova, ha már
tudják, hozhatják, hogy mennyi virágpalánta kell.

10 tő virágzó palántát osztunk szét házanként. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb és újabb utcák

jelentkeznek virágültetésre, és csatlakoznak a Virágos
Velencéért mozgalomhoz.

Kedves Velenceiek!
Kérünk mindenkit, hogy csak az kérjen palántát, aki a

nyár folyamán gondozni, locsolni is fogja a virágokat.
Segítsünk egymásnak ebben, fogjunk össze, ne nézzük el,
ha a szomszéd előtt, az utcán hervadoznak a növények. Ha
elutazunk szabadságra, kérjük meg a szomszédunkat, vagy
ha a nyaralók hét közben nincsenek itt, egy-egy kanna
vízzel segítsük ki egymást, hiszen az ő előttük díszlő virá-
gok nekünk is nyílnak, minket is gyönyörködtetnek, a mi
utcánkat díszítik.

Nagyon fontos, hogy a gyerekeket is vonjuk be a
növények ültetésének és ápolásának munkájába. Nem csak
a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel való közös munka
örömét, hanem a természet, a virágok megbecsülését, sze-
retetét is átadhatjuk így nekik.

Benkő Istvánné szervező, képviselő

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Aki már járt fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban az
Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokon,
az már biztosan feljegyezte naptárába az idei rendez-
vény idejét: május 31-től június 2-ig, vagyis június első
hétvégéje. Aki még soha nem volt ezen a felejthetetlen
virágünnepen, annak felhívjuk a figyelmét, hogy Huszti
Mihály egyesületi tagunk, aki hónapról hónapra okos
tanácsaival segíti lapunk olvasót, szintén a kiállítók
között szerepel.



2013. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 15

TURIZMUS

2013. március 31-én befejeződött a VTTDME számos
turisztikai fejlesztést tartalmazó projektje, melynek célja
az volt, hogy Velence és térsége, a Velencei-tavi turizmus
szereplői egységes arculattal és marketingstratégiával je-
lenjenek meg a turisztikai piacon.

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 2010. decem-
ber 10-én kezdte el a „Velencei-tó Turizmusáért Egyesület,
mint helyi TDM szervezet megalakulásának támogatása”
elnevezésű, KDOP-2.2.1/A-2009-0009 azonosító számú
projekt megvalósítását, melyre 47.304.566,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert „Helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szervezetek támogatása”elnevezésű pályá-
zata keretében. 

A projekt megvalósítása során kívül-belül felújításra
került a velencei Tourinform iroda.

Új Velencei-tavi turisztikai ernyőmárka logo és arcu-
lat készült, amely meghatározza a TDM szervezet által lét-
rehozott megjelenések vizuális elemeit. 

Az egyesület angol és német nyelvi szakmai képzése-
ket szervezett a turisztikai tag-szolgáltatói és munkatársai
számára. A tagság 2011. év nyarán belföldi szakmai ta-
nulmányúton (Balaton térsége), ősszel pedig Ausztriában,
a Wörthi-tó térségében külföldi szakmai tanulmányút
során szerezhetett tapasztalatokat más desztinációk mun-
kájából. 

A projekt keretében az új arculatnak megfelelő dizájn-
nal és online szolgáltatásokkal jött létre a desztináció tu-
risztikai honlapja, a velenceturizmus.hu, amely 2012.
júliusában került fel a világhálóra. 

Mobil installáció készült (roll-up, molino, strandzászló,
megállító tábla, mobil pult stb.), melyeket az Egyesület
rendezvények és kitelepülések során használ. A projekt
keretében a TDM szervezet szakmai tanulmányokat is
készített (pl. fejlesztésekre, versenyképességre, pozicio-
nálásra vonatkozóan) és egy vendégelégedettséget mérő
kutatásra is sor került. A projekt támogatásával hét helyi
turisztikai kiadványt készítettünk: Velencei-tavi vendég-
váró (programok, szolgáltatások), Találkozzunk a Velen-
cei-tónál! (invitatív), Velencei-tavi turisztikai kalauz
(szálláshelyek, vendéglátóhelyek), Kerékpáros kiadvány,
Víz-tér, Kultúr-tér, helyi turisztikai térkép.

A turisztikai információs táblarendszer keretében
kétoldalas információs tábla/látványtérkép került kihe-

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

VVeelleenncceeii--ttóó TTuurriizzmmuussááéérrtt  TTDDMM
EEggyyeessüülleett  hhíírreeii

lyezésre Velence 13 pontján és útbaigazító táblák (nyi-
lak) irányítják a figyelmet turisztikai objektumok felé. In-
formációs terminált (touch info) helyeztünk ki a város
két pontján (gyalogos vasúti aluljáró, posta).

A velencei helyi TDM szervezet tagsága az egyesület
2009-es alapítása óta 52 tagra bővült. A tagok együttmű-
ködése, a velencei Önkormányzat támogatása, illetve a
helyi TDM szervezet szakmai partnereinek – elsősorban a
gárdonyi helyi TDM szervezet – együttműködő és építő hoz-
záállása is hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához.

A TDM pályázat megvalósításával, a turizmusban ér-
dekelt szereplők összefogásával egy kulturált és korszerű
információs fogadó bázis jött létre, amely jó kiindulási
alap Velence Város és térsége természeti és kulturális ér-
tékeinek bemutatására. Ezekre a fejlesztésekre biztonság-
gal lehet a jövőben tovább építkezni, fejleszteni annak
érdekében, hogy a Velencei-tó térsége az ország vonzó és
jelentős desztinációja legyen, mely nem csak a nyári sze-
zonban, hanem egész évben fogadja és szolgáltatásaival,
attrakcióival több napos tartózkodásra csábítja a belföldi és
a külföldi vendégeket. 

A projekt záró eseményen (2013. március 29.) a megje-
lent vendégeket L. Simon László Országgyűlési Képviselő
köszöntötte és méltatta a gárdonyi és velencei TDM szer-
vezetek munkáját a Velencei-tó turizmusának fejlesztése
érdekében. Bodrogai László KDRMI igazgató hozzászólá-
sában kihangsúlyozta a Velencei-tó mint fogadó terület fon-
tosságát a régión belül és kifejezésre juttatta, hogy minden
rendelkezésre álló eszközzel segíti a térség turizmusát.
Arday Ágnes TDM Menedzser bemutatta a velencei pro-
jekt megvalósításának lépéseit, Somossy Eszter a Velencei-
tó Térségi TDM (a két helyi szervezet közös vállalkozása)
ügyvezetője a jelenleg folyamatban lévő, az egész tó térsé-
gét érintő közös projekt fejlesztéseiről adott tájékoztatást.
Dr. Hinek Mátyás a Kodolányi főiskola docense összefog-
lalta a két év folyamán négy alkalommal elvégzett ven-
dégelégedettségi felmérésekből levonható tapasztalatokat.

Az eseményt Oláhné Surányi Ágnes polgármester asz-
szony hozzászólása zárta, aki hangsúlyozta a turizmusban
érdekelt szolgáltatók összefogásának szükségességét és tá-
mogatta az egységes arculattal és marketingstratégiával
való megjelenést a Velencei-tó turizmusának sikeressége
érdekében. Arday Ágnes TDM menedzser
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„Húsvét napi kertész vagyok,
kislányokat locsolgatok.
A kölnitől felfrissülnek,
illatától megszépülnek.
Hímes tojást, tudom, kapok,
boldog húsvétot kívánok!”

A gyerekekkel már délelőtt sok
dalt énekeltünk, verset, mondókát
mondtunk a húsvéti nyusziról, a ta-
vaszról. Minden gyermek megfest-
hette a várva várt nyulat. Öröm és a
várakozás izgalmával telt el az egész
nap. Délután a szülőkkel együtt ké-
szülődtek a gyerekek a Piros alma csoportba, hogy a „meg-
lepetés vendég” (Rosta Géza előadóművész) műsorát
meghallgathassák. 

A gitár hangja, a hangszerek és a fergeteges jókedvet
adó műsor a kicsiket meglepte. Volt, aki az elején kicsit
félve bújt az anyai ölbe, de később már vendégünkkel
együtt próbálta énekelni az ismert dalokat. Az egész óvoda
zengett s kicsik-nagyok egyaránt teli tüdővel fújták az „én
elmentem a vásárba…” kezdetű dalt. A végén kipirult arc-
cal ment vissza minden gyerek a saját csoportjába húsvétra
„barkácsolni”. Vágott az olló, sercent a papír s végül min-
den gyerek kezében ott lapult egy-egy húsvéti szalvéta-
tartó, ajándékdoboz, ablakdísz. 

A kicsik is ügyesen próbálgatták a „rakoncátlan” ollót
megszelídíteni. Vidám hangulatban szorgoskodtak szülők s gyerekek egyaránt. A nap végén „nyuszi lesre” mentünk,

melynek meg is lett az eredménye s így az óvodából ki
csokival kikenve vagy fáradtan pityeregve igyekezett ha-
zafelé. Húsvéti játszóházunk idén bezárt, de jövőre újra
mindenkit vár!

Bencsik Éva
óvodapedagógus, Maci csoport

Húsvétváró barkácsdélután 
a Meseliget Óvodában!
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„Ez a nap a népnek szabadságot adott,
mi sem felejtjük el ezt a dicső napot!”

Donászy Magda
Március 15-e a magyarok legna-

gyobb nemzeti ünnepe. Több, mint 150
évvel ezelőtt 1848. március 15-én, a
haza szabadságáért, függetlenségéért
mozdult meg egy nemzet. Az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc emlé-
kére lobogózzuk fel házainkat és tűzzük
ki a kokárdát. Az ünnep előtti napok-

ban szorgos gyermekkezek nemzeti színű zászlót, kokárdát festettek, csákót haj-
tottak, termet díszítettek. Kossuth nótákat énekeltünk a „tábortűznél”, harcba is
indultunk a zúgó szél, a gonosz ellenség ellen, ahogy egykor a bátor katonák tet-
ték. Verseket, meséket hallgattunk a szabadságharcról. Az óvodai ünnepen a
gyerekek ünneplő ruhába öltözve, kokárdával a szívük felett, verssel, dallal,
tánccal emlékeztek a hős honvédekről, ünnepelték meg ezt a dicső napot, a ma-
gyar nép legszebb ünnepét.

Kovács Károlyné óvodapedagógus
Csipet-csapat csoport

Március 15. az Óvodában
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Összefogás, egység, közösség
„Régi fényképek, régi korok,
Hagyomány, ünnepek, játékok, szokások.
Régi családok, régi titkok,
Becsület, tisztelet, türelem, barátok.
Évek és évtizedek alatt,
Rádöbbenünk, hogy egyre kevesebb maradt.
Mit őseink nekünk tanítottak,
Valahol az életünkből el-elkoptak.
Közös játék, meghitt gondolat,
Zengő énekszó, tánc, önfeledt játék, szeretet.
Ez jelent igazi értéket,
Melyet pénzért megvenni soha nem lehet!”

A szülőfórum portálján márciusban a Komárom-Eszter-
gom-Fejér megye óvodáinak versenyében, internetes sza-
vazáson első helyezést ért el Meseliget Óvodánk, nagy
versenyben. Nyereményünk a Buborék együttes 150.000
Ft értékű énekes, zenés produkciója, amit a május 17-én
tartandó Családi napunkon láthatunk és hallhatunk.
„A lendület, az akarat, az önbizalom viszi az embert, a
gyermeket előre.„ Teleki Pál

A lendület kezdetben hiányzott, azonban a szelíd és
ráhangoló bíztatás szárnyakat adott és a közös összefogás
eredményét a Családi napunkon májusban a Buborék
együttes koncertjén élvezhetjük. Intézményünk dolgozóit,
a szülőket, hozzátartozókat, barátokat, az önkormányzat
dolgozóit és mindenkit, aki segítette szavazatával a szülő-
fórum portálon, hogy a márciusi nyertes lehessen óvodánk
az akarat, az örömszerzés, a szeretet vezényelte. A díját-
adó alkalmával már egy kis előzetest is kaptunk az együt-
testől, hiszen minden csoport kapott ajándékba egy CD-t
melyen az együttes számai találhatók. 

Köszönjük támogatásukat!
Serhókné Varjas Edit

óvodavezető

Akartuk, Összefogtunk, Sikerült
Az óvodánk március hónapban megnyerte a szulofo-

rum.hu portál által szervezett internetes szavazást, elnyer-
tük a „HÓNAP OVIJA Komárom-Fejér megye” címet és
a vele járó nyeremény koncertet a Buborék együttestől.
A program kulcsa: az összefogás, a szeretet, a vidám-
ság, lelkesedés a gyerekekért és Önmagunkért!

Már a február hónapban is szavaztunk a portálon. Már-
ciusban is szóltak, hogy folytatódik a játék, egy koncert a
tét, de nem vettük igazán komolyan. Persze mindenki sza-
vazgatott, de amikor a hónap közepén kiderült, hogy a má-
sodikak vagyunk és van esély, akkor indult be a roham.
Szavaztak a szülők minden létező e-mail címükről, moz-
gósítva lettek a nagymamák és nagypapák, az óvoda dol-
gozói is nyomták a gombokat. Az ovi folyosóján egymást
figyelmeztettük a napi szavazatok elküldésére, a boltban
minden nap érdeklődtek az aktuális állásról. Most együtt
örülhetünk: Sikerült!

Április 11-én az ó-falusi óvodában egy ünnepség kere-
tében Edit néni átvehette az oklevelet a szervező portál és
az együttes képviselőitől.  A gyerekek mind tisztában vol-
tak a közösen elért győzelemmel, hogy mit kapnak, és
hogyan jutottak hozzá. Kórusban mondták: „mert szavaz-
tunk!” A Pillangó csoportosok egy kedves tavasz-hívogató
műsorral leptek meg bennünket, mely még több mosolyt
csalt az egyébként is boldog arcokra.

Köszönjük mindenkinek, aki akár csak egy szavazat be-
küldésével segítette, hogy összefogásunk eredményeként a
Családi napon még színesebb programmal lephessük meg
a gyerekeinket!

Martinovszkyné Tóth Veronika
Szülői Munkaközösség elnöke
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Ismét eltelt egy újabb tanév a jégen, de közel sem olyan
hangulatban, mint az a címben is olvasható.  Sőt, nagyon
is vidám és kellemes hangulatban teltek a hétfői, s
csütörtöki korcsolya edzések. Rendhagyó módon, az
utolsó alkalom most is nyilvános volt a hozzátartozók
számára, hogy ők is bepillantást nyerjenek az edzés folya-
mataiba. Az első alkalmak szárnypróbálgatásai után, hi-
hetetlen fejlődésen ment keresztül a gyerekek korcsolya
tudása. 

A gyerekek játékos gyakorlatok és mozgásformák útján
ismerkedtek meg a jéggel. Azon kívül, hogy az egyik
legélvezetesebb sportnak tartjuk a téli sportok közül,
rengeteg pozitív hatása sem elhanyagolható, főleg az óvo-
dás korú gyermekeknél. Az életre szóló élmények mellett
különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a gye-
rekeknek a sportolás által. Javítja a mozgáskoordinációt, a
koncentrációs képességet, magabiztosságot ad, fejlődnek a
szociális és kommunikációs képességeik. Aki kiskorában
tanult korcsolyázni, ezáltal a későbbiekben sokkal köny-
nyebben sajátít el más sportokat és eredményesebb is
azokban. Nem csak a korcsolya edzés, hanem a velejáró
mindennapos tevékenységek is nagyon sok mindenre taní-
tották meg a gyerekeket és adtak lehetőséget ezeknek a
gyakorlására. Az utazás során gyakorolhatták a tömegköz-
lekedéssel járó szabályokat, az öltözés során a türelemnek,
az együttműködésnek és az önállóságnak volt nagy sze-
repe. A rengeteg fejlődés, nem csak a hétfői, csütörtöki ko-
rcsolyázásnál látszódott, hanem a csoportszoba falain belül
is. A gyerekek türelmesebbek, jobban odafigyelnek
egymásra és a mozgásuk sokkal rendezettebb lett.

A korcsolyázni járó gyerekek nagyon jól érezték
magukat a tanfolyam alatt. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy az utolsó óra után is eljött a következő hétfő és
meglepődve (kicsit talán le is törve) tapasztalták, hogy már
idén nem megyünk többet. Több gyereket is kiválasztot-
tak az edzők, akik hoki suliba mehettek és egy későbbi
válogatás során beválogatták őket a "super mini" csapatba.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az edzőknek Judit
néninek, Szabi bácsinak, Csaba bácsinak, Attila bácsinak
és István bácsinak ezeket a csodálatos hétfői és csütörtöki
délelőttöket. 

Gránitz Judit és Vácziné Kardos Edina 
óvodapedagógusok, Süni csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Jeges hangulat
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

Innováció és környezettudatosság a velencei Zöldliget Általán s Iskolába
Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0183 

2013.03.25.

PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL 

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában „Innováció és környezettudatosság a velencei 

Zöldliget Általános Iskolában” címmel 2013. március 25-én projekt indult. 

A program az Új Széchenyi Terv TÁMOP - 3.1.4-12/2 pályázat keretében valósul meg.  

A projekt céljai: 

 az iskola pedagógiai-módszertani megújulása, 

 a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi 

tanár továbbképzések megvalósításával 

 a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés 

elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének 

érdekében, 

 a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek megvalósítása, 

 a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást 

megalapozó programok alkalmazása az iskolában 

 az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai 

identitás kialakulásához 

 a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-

oktatási feladatok megvalósításában, 

 digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek 

készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény 

viselkedésbe épülését. 

 a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a 

szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás 

hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.  

Innováció és környezettudatosság a velencei Zöldliget Általános Iskolában

Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0183 

�  a projekt elszámolható költsége: 89.844.799 Ft. A támogatás mértéke 100%

A projekt várható befejezése: 2015. márcus 24.
Projektgazda: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 2481 Velence, Kis u. 1.
Projektmenedzser: Czuppon István, igazgató
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden régi és új 

diákunkat, pedagógusunkat 
a velencei

Zöldliget Általános Iskola

20. születésnapján,
2013. május 3-án, pénteken!

Délelőtt: ☺ ünnepi műsorok
Délután: ☺ játékos szabadfoglalkozás
18 órától: ☺ régi diákok találkája, 

koncertje. 
Aki bizonyítványával igazolja, hogy iskolánk 
tanulója volt, meglepetésben részesül!

☺ Magna Cum Laude koncert
☺ Lasershow

Mindenkit szeretettel várunk 
az esti programokra!

Népdalos siker

Véget ért a Fejér Megyei Népzenei és Népdaléneklési
Verseny 2012/2013. évi programsorozata. Hat előválogató
után Sárkeresztúr volt a befogadója a közel 400 résztve-
vős záróeseménynek. Színvonalas, nívós, kellemes, izgal-
mas volt a verseny és családias hangulat jellemezte az
egész napot, azt a napot, melyen 30 évvel ezelőtt elhunyt
Pesovár Ferenc néprajzkutató.

A zsűribe Vakler Anna népdalénekest, népzene-peda-
gógust, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárát,
Maczkó Mária népdalénekest, népzene-pedagógust, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárát, Birinyi József
népzenekutatót, a KÓTA elnökségi tagját, a Hungaricum
Szövetség elnökét, Varró János népzenészt, népzene-pe-
dagógust, a székesfehérvári Hermann László Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és AMI tanárát, valamint Németh
István népzenegyűjtőt, a Zenetudományi Intézet munka-
társát kérték fel. Délelőtt és délután is színes koncertet néz-
hettek végig, így a nap végén 84 produkciót kellett
minősíteniük.

Papp János István a Zöldliget Általános Iskola 6.b osz-
tályos tanulója kiemelt arany díjat kapott, valamint a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei tanszéké-
ről érkezett hallgatók meghívták a Sebő Klub 2013. má-
jusi táncházába, vendégszereplésre.

Gratulálunk!
A versenyről bővebben a FejérMMK honlapján a Hírek

rovatban olvashatnak.
Stillné Szabó Zoé

tanár

Körzeti mezei futóverseny
A tavasz első futóversenyére Agárdon, a

Parkerdőben került sor. A kedvezőtlen időjárás
ellenére szép számmal gyűltek össze a futást
kedvelő lányok és fiúk.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték: 
Urschler Máté 4. hely, Józsa Krisztián 5. hely,
Halász Dávid 6. hely, Dézsi Róbert 14. hely, Vass
Krisztián 20. hely.
Csapatban a 2. helyen végeztek a fiúk.
Erdélyi Niké 9. hely, Kovács Luca 15. hely,
Bátonyi Anna 12. hely.
Kaszab Ákos 8. hely, Peller Bendegúz 9. hely,
Sípos Lázár 13. hely, Bakos Adrián 18. hely,
Fésű Gábor 21. hely.
Oláh Csenge 2. hely, Bőhm Dzsenifer 7. hely,
Göncöl Patrik 19. hely, Szakács Bence 4. hely,
Horváth Ferenc 5. hely.

Gratulálunk az elért eredményekhez!
Varga Attila, tanár
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Fordított világ
Óriási előkészületek után, két táborra szakítva az iskola diákseregét, megtörtént a pályázó diákigazgatók közötti

választás. Az eredmény nagyon is egyértelmű volt, mégis a két fél és csapata együtt dolgozva szervezte és bonyolította
április 5-én, pénteken a már hagyományosan megrendezett fordított napot iskolánkban.

Ők, a szervezők verejtékezve, de felelősségük teljes tudatában, becsülettel végig dolgozták, ezt a napot. Izgalmas, min-
denkit foglalkoztató, élményekben gazdag programokkal színesítették a fél órás óraközi szüneteket. Öttusát, diákolimpiát
hoztak össze kicsiknek és nagyoknak. Akik nem versenyeztek, azok a szurkolásban lelték örömüket és veszítették hang-
jukat. Zenei kvíz és wanted (arcrészlet felismerés) hozta lázba az osztályokat, vajon ki tudja előbb és pontosabban meg-
fejteni a feladott rejtvényeket? Megtaláltuk azt is, kiben van benne az „X”. Igaz, ez nem volt egyszerű, hiszen igazán
tehetséges fellépők közül kellett választani. Óralátogatások, ahol a tanárok vették át most a diákok szerepét, s fordítva.

Nagyot alakított most az idén is ez a csapat. Köszönjük nekik a munkát mindannyiunk nevében! S reméljük ők is jól
érezték magukat, nemcsak a fáradtság maradt meg bennük. Az apróságaink pedig önfeledten ugrándozhattak a Zöld
iskolában, ahol ugráló vár és trambulin segítette jókedvüket felszínre törni.
Ilyet máskor is csinálunk!!! DÖK

Az iskola vezetése, elöl a két igazgató-jelölttel

A Zsűri

A legnagyobb X

Vezetőségi
kupak-
tanács

Rohanj!

Bendegúz Nyelvész
verseny

Osztályunkat, az 1.a osztályt, a Bendegúz
NyelvÉsz versenyen két tanuló képviselte az
iskolai versenyen:  Frantsik Júlia és Gál Lili.
Nagyon ügyesen helytálltak és Julcsi bejutott
a megyei döntőbeyamát képviseli majd! Na-
gyon büszkék vagyunk Rájuk és ezúton is
gratulálunk a rendkívüli teljesítményükhöz!

Baglyasné Szécsi Annamária
tanító
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Torna Diákolimpia 
Országos Döntő Budapest
A 2012/2013as tanév utolsó nagy megmérettetése március 8-án

Budapesten volt. A megyei és országos elődöntő megnyerése után
hatalmas küzdelem várt I-II. korcsoportos csapatunkra az ország leg-
jobbjai között. A tavalyi évben szerzett kiemelkedő 8. hely után, sze-
rettünk volna egy kicsit előrébb lépni… Örömmel mondhatjuk, hogy
ez sikerült. A lányok mind a három szeren tudásuk legjavát nyújtva,
igen magas összpontszámmal a 6. helyen végeztek az ország leg-
jobb 12 csapata között, mindössze 2.5 tized ponttal lemaradva a do-
bogóról! A szerenkénti döntőben gerendán ebben az évben sikerült
mégis az álmunk, Velence csapata országos bajnoki címet szerzett!

Kimondhatatlan öröm ez számunkra, méltó elismerése a 7 éves
kemény munkának, a heti 6-8 órás edzések, hétvégi felkészítő ver-
senyek jutalma. Az egyéni összetett versenyben sem maradtunk
érem nélkül, Vas Eszter Panna kiemelkedő egyéni teljesítménnyel
bronzérmet szerzett (72 egyéni induló!).

A csapat tagjai: 
Kovács Dominika, Zsengellér Nóra, Papp Gréta, Vas Eszter
Panna, Márta Rebeka, Kiss Csenge. Felkészítő tanár: Varga Attila

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a tan-
évben is támogattak bennünket, a lányok szüleinek, akik a biztos
hátteret jelentik számunkra!

Külön köszönet Papp Dénesnek és a Bericap Sc-nek a szép új
melegítőkért!

Varga Attila
tanár

Dobd a kosárba!
Néhány hónapja a Magyar Kosárlabdázók

Országos Szövetségének jóvoltából iskolánk-
ban is elindulhatott a ,,Dobd a kosárba!’’ prog-
ram. A szervezők célja az, hogy minél több kis-
gyerek ismerje, és szeresse meg a kosárlabdát.

Március 28-án Budapesten a programban
résztvevő iskolák csapatai részt vehettek egy
ügyességi feladatokból álló megmérettetésen.
Iskolánkat a tíz legügyesebb gyerek képviselte,
és mondhatom, remekül teljesítettek, méltán le-
hetünk rájuk büszkék.

A nap végén a műsorvezető azt a kérdést tette
fel a gyerekeknek, hogy szeretik-e a kosárlabdát.
Ötszázan kiáltották egyszerre az igenlő választ. 

Lelkesedésből egyelőre nincs hiány. Remé-
lem ez így is marad!

Karácsonyné Kéki Andrea
tanító
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VÍZ VILÁGNAPI VETÉLKEDŐ
Iskolánk 20 éves születésnapja alkalmából meghirdetett, egész tanéven át tartó,

osztályok közötti versenysorozat részeként rendeztük meg idén a felső tagozato-
sok számára a természetismereti vetélkedőt.

A Víz Világnapján külön mérték össze tudásukat az 5-6. és a 7-8. osztályosok.
A feladatok természetesen a vízhez kötődtek. A kisebbeknek erre a napra kellett
az előzetesen kiadott feladatokat beadniuk. A 11 ötödik és hatodik osztályos csa-
pat tagjai vízi mesefigurákkal ismerkedtek, vízi közmondásokat értelmeztek, vízzel
kapcsolatos keresztrejtvényt fejtettek meg, tavirózsát készítettek és fohászt írtak a
vízhez. Az alábbiakban az 5.b osztály „Vízicsikók” csapatának alkotása olvasható.

A hetedik és nyolcadik osztályos csapatoknak március 22-én, pénteken délután
kellett számot adni tudásukról kémia, fizika, biológia és földrajz tantárgyakból.
Minden csapatnak egy-egy feladatlapot kellett megoldania szintén a Víz Világ-
napjához kapcsolódóan. Közben vizes kísérleteket is el kellett végezniük a ter-
mészettudományi szaktanteremben, amit mind a nyolc csapat nagyon élvezett.

A dobogósok a következő csapatok lettek:

A víz fohásza
Piszkos ruhám én levetném,

Tisztábbra, szebbre cserélném.
Segíts ebben, hidd el, fontos,

Víz nélkül az élet bajos.
Növények, állatok emberek,

Emeljétek fel a fejeteket!
Ha nem lennék, mire mennétek?

Egy korty víz nélkül szomjan vesznétek!
Jelen vagyok itt, ott, amott,

Észre sem veszed,
Életed része vagyok!

De ha nem vigyázod, nem óvsz, meghalok,
Mit iszol majd akkor, ha kiapadok?

Szomjas leszel, piszkos és riadt,
Ha fű helyett nem marad más, csak sivatag!

Vigyázz rám, óvj és tisztelj!
Medrembe vegyszert ne spriccelj!
Készleteim nem tartanak örökké,

Hadd legyek mindig a szép Földünkké.
5. és 6. osztály: 
1. hely Érsek Máté

Mákos Dániel
Kecskés András
Papp János

2. hely Eszéki Lili
Kedves Tamara
Habán Lea
Enyedi Bianka
Molnár Anna

2. hely Ratkovics Flóra
Szabó Emese
Somogyi Klaudia
Silhány Cintia
Magyar Antónia

3. hely Erdélyi Niké
Müller Kornélia
Kovács Luca
Szabó Tamara
Zsengellér Anna

7. és 8. osztály:
1. hely Csányi Abigél

Vaskor Luca
Kóti Renáta

2. hely Galyas Krisztina
Heiter Laura
Zimmermann Ádám

2. hely Balázs Bence
Csali Tünde
Látrányi Szeverin

3. hely Józsa Krisztián
Berta Kristóf
Nagy Krisztián

Gratulálunk!  Szigetközi Tímea tanár 

Gratulálunk! Karsai Dénes tanár

JÁTÉKOS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

Hagyományos történelmi iskolai versenyünket idén is
megrendeztük két fordulóban. Ebben az évben is nagy volt
az érdeklődés a felsősök körében a verseny iránt, hiszen
88 tanuló 20 csapattal vett részt a megmérettetésen.

Február 19-én az ötödik és hatodik osztályosok mutat-
hatták meg, hogy mit sajátítottak el a tanórákon. Az ötö-
dikeseknek az őskor, ill. az ókori Kelet valamint Hellász
történelméből kellett felkészülniük, míg a hatodikosoknak
az Árpád-ház időszakából. A gyermekek szerint az érde-
kes, gondolkodtató, játékos feladatokat nagy örömmel
oldották meg ezen a délutánon.

Egy héttel később a hetedik és nyolcadik évfolyamosok
oldhatták meg az érdekes feladatokat. A hetedikesek az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc témaköréből, a
nyolcadikosok pedig a II. világháború történetéből ké-
szültek fel.

A vetélkedőn elért pontszámok beleszámítanak iskolánk
20 éves születésnapja alkalmából meghirdetett LEGEK
SEREGE tantárgyi verseny eredményébe.
A DOBOGÓSOK:  5. osztály

1. hely: Veliczky Péter
Kovács Barna
Szakács Bence
Enyedi Erik

2. hely: Kedves Tamara
Eszéki Lili
Molnár Anna
Fésű Gábor
Demény Martin

3. hely: Oláh Csenge
Papp Eszter
Dobos Alexandra
Habán Lea
Enyedi Bianka

6. osztály
1. hely: Kükedi András

Papp János
Horpácsi-Szabó Zsombor
Érsek Máté
Erőss Áron

2. hely: Erdélyi Niké
Szabó Tamara
Tompa Dzsennifer
Müller Kornélia

3. hely: Kovács Soma
Enyedi Laura
Magyar Antónia
Ratkovics Flóra
Silhány Cintia

7. osztály:
1. hely: Galyas Krisztina

Kis-Jakab Fanni
Ihász Áron
Zimmermann Ádám

2. hely: Zeritis Vasilis
Balázs Bence
Kovács Bence
Pollák György
Látrányi Szeverin

3. hely: Kóti Alexandra
Együd Nikolett
Polgár Nikolett
Kovács Szabolcs
Vass Levente

8. osztály:
1. hely: Berta Kristóf

Nagy Krisztián
Józsa Krisztián
Vass Krisztián

2. hely: Csányi Abigél
Fórizs Fanni
Kóti Renáta
Nagy Klaudia
Stokinger Beatrix

3. hely: Dancsó Bálint
Erős Ferenc
Nagy Levente
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Angol házi szavalóverseny 
a Zöldben, a legkisebbeknek

Március 20-án, szerdán, a Zöld iskola aulájában angol
szavalóverseny volt az első, második osztályos tanulók-
nak! A versenyzőket évfolyamonként értékelte a zsűri.
I. Gajdos Róza 1.a I.  Balikó Flóra 2.a
II. Gál Stella 1.a II.  Szakács Lilla 2.a
III. Nagy Mátrai Botond 1.a        III. Túri Máté 2.c

Bánfalvi Bendegúz 1.a Hérics Zsombor 2.a
Lics Tamás 2.c

Csoportos 1.c

Adonyban, a két tannyelvű iskolák szavalóversenyén is
nagyon szép eredményeket értek el diákjaink, beleértve a
3. és 4. évfolyamos tanulóinkat is.

1. évf. II. Bánfalvi Bendegúz 1.a
2. évf. I. Skultéti-Lampert Anna 2.a

II. Túri Máté 2.c
III. Balikó Flóra 2.a

3. évf. I. Bereczky Bulcsú Norbert 3.c
4. évf. II. Karácsony Tamara 4.a 

Tóthné Benkő Mónika
tanár

Idegen nyelvű szavalóverseny

Iskolánk a második alkalommal vett részt ezen a verse-
nyen Adonyban. A tavalyi szép sikerek után reméltük, hogy
az idén is jó helyezésekkel térünk haza. Ebben nem is kel-
lett csalódnunk, hiszen sok, dobogós helyet szereztünk. 

A versenyzők létszáma erre az évre megsokszorozódott,
és már németül is szavalhattak a jelentkezők. A versek vic-
cesek és szépek voltak, sokan ráadásul igen hosszú verset
választottak.  Biztos vagyok benne, hogy a zsűrinek nagyon
nehéz dolga lehetett. 

Az adonyi tanárok a verseny után szendvicsekkel vártak
minket. Az eredményre félórát kellett várni. Akik nem értek
el helyezést, oklevelet és csokit kaptak. A dobogósok eze-
ken felül angol nyelvű könyvvel is gazdagodhattak.

Remélem jövőre is megrendezik ezt a népszerű versenyt,
és legalább ilyen szép eredménnyel térünk majd haza.

Karácsony Tamara  4.a

A nézők
A zsűri

Érdemes gyakran 
ellátogatni 
az Iskola honlapjára, a

www.zoldligetsuli.hu

oldalra, hiszen a programok 
és a sok színes hír mellett minden 
megtudható itt, ami az iskolában, 
a tanulókkal történik. 

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

A zord március első „békésebb” napját kihasználva, egy
rövid kirándulással egybekötött „Nőnapot” tartottunk, de
rendhagyó módon, férfi tagjainkat is ezen a napon köszön-
töttük!

Januári elhatározásunkhoz híven, Pákozdon felkerestük a
Don-kanyar áldozatainak tiszteletére emelt Kápolnát. A
megszólaltatott harang hangjai mellett, Veiszleimné Irénke
édesapja emlékére, nemzeti színű szalaggal átfont koszorút
helyeztünk el. Klubunk virágait Pájovics Mihály tette az Em-
lékhely feliratos márványlapjára, és felidézte a 70 évvel
ezelőtti tragikus eseményeket. A sok tízezer magyar katona
szenvedésére, áldozatára, a „Robog a vonat” című katonavers
előadásával is emlékeztetett! A megemlékezés után a
Szúnyog-szigetre indultunk, és a hajókikötőnél kellemes tó-
parti sétát tettünk. Kirándulásunkat az Ingókő Étteremben fe-
jeztük be, ahol finom ebéddel vártak bennünket, és itt
köszöntöttük a Nőnap, Férfinap alkalmából klubtagjainkat. 

Az 1848-as Forradalom és Szabadságharcról Klubunk-
ban is megemlékeztünk, Duráné Emőke és Váradi Ildikó
előadásában két szép Petőfi verset is hallhattunk. A városi
koszorúzási ünnepségen is részt vettünk, amit a visszatért tél
miatt, csak március 18-án tudtak megtartani. Koszorúnkat
Borbély Tamásné és Kiss András helyezte el. Igaz, a „vál-
tozatosság” kedvéért most az eső szakadt, ezért is külön hálás
köszönet a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános

Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekott-
hona: Malomvári Klára igazgató asszonynak, a felkészítő
tanároknak és a tanulóknak a színvonalas, tartalmas műsorért.
Az ünnepségen a Polgármester asszony átadta a Velencéért
Emlékérmet. Az idei díjazott Sörédi Imre esperes lett, akinek
jó szívvel gratulálunk, és kívánunk nagyon jó egészséget! 

A barátságtalan, hideg idő ellenére a „Húsvéti locsoló-
napot” is megtartottuk a jó meleg klubszobában, mindkét
„fél” megelégedésére. A férfiak nem fukarkodtak a köl-
nivízzel, a vidám locsolóversekkel. Cserébe az asszonyoktól
begyűjthették a sok-sok csoki tojást, csoki nyuszit, festett to-
jást. A legszebb locsolóverset Kiss Andrástól kaptuk! Közös
énekléssel, beszélgetéssel zajló nagyon vidám délutánt töltöt-
tünk együtt! Nagy örömünkre, a régebb óta betegeskedő Südi-
né Juliska is velünk ünnepelt, és egy nagyon szép énekkel
ajándékozott meg bennünket. Az ünnepi délutánon két új
tagot, a velencefürdői városrészen lakó házaspárt is üdvözöl-
hettünk!

A csapadékos, hűvös időjárás miatt, a szabadtéri prog-
ramjainkat óvatosan tervezhetjük, de a klubnapokat a
Közösségi Házban minden szerdán már a nyári időszámítás
szerint, 16.00 órától tartjuk!

Kívánok minden Kedves Olvasónak, Nyugdíjas Társam-
nak, Klubtársaimnak végre igazi tavaszt, szikrázó napsütést,
és nagyon jó egészséget!                          

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága a sok hideg nap után
már nagyon várja a jó időt, hogy programjaink megvalósításra
kerüljenek tekintettel arra, hogy a „Civil Háznál”, ahol a
Klubunk működik, van szép udvar, kemence, szalonnasütő és
ott jó lenne már eltölteni a péntek esti klubnapokat. Egy kis
remény már mutatkozik, hogy lesz jó idő, de már nagyon vár-
juk! Sok dolgunk lenne a kiskertjeinkben is. A rossz idő el-
lenére is mi nagyon jól érezzük magunkat a klubhelyiségben. 

Március 23-án Székesfehérváron az „Életet az Éveknek
Szövetségnél” jótékonysági műsoron vettünk részt, ahol igazi
magyar nótákat hallgattunk, hivatásos néptáncosokat láthat-
tunk. Mondhatom, „kifulladásig” táncoltak, nagyon szépek
voltak, sok – sok tapssal köszöntük meg ezt az előadást is.

Április 12-én „Tavaszköszöntő” ünnepet tartunk a klub-
helyiségben, ahol mindenki jól érezte magát, zenével szóra-
koztatott Molnár István sukorói zenész.

Április 13-án Pázmándra voltunk hivatalosak az ottani
Nyugdíjas Klubba, ahol barátságok köttettek és nagyon jól
éreztük magunkat.

Péntek esti beszélgetéseink is egy-egy jó program, ahol
egymástól jobbnál jobb dolgokat tanulunk. A 2013. évi prog-
ramjainkat is együtt beszéljük meg és valósítjuk meg. Ezekről
a legközelebbi Híradóban fogok írni.

Május 1-től minden pénteken 16.00 órakor kezdődik a
foglalkozásunk. Ha valaki társaságra vágyik, lehet jelentkezni
tagnak, szeretettel várjuk!  Minden kedves Nyugdíjas Társam-
nak és a Kedves Olvasóknak nagyon  jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezető

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



2013. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 27

Nyári nyitva tartás március 1-től:
hétfő: 17.00-18.00 Leendő Ovisok 
kedd: 09.00-12.00 – Játéktár

További szolgáltatásaink:
– Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve kitele-
püléssel akár az otthonotokban is.
– Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges ren-
dezvényen.
– Játékkölcsönzés, vásárlás

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

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

Kedves Gyerekek, Anyukák,
Apukák, Nagymamák és Nagypapák!

Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák és Totyogók!

Március végén már készültünk a Húsvétra és vártuk a
nyuszit, hogy vajon hoz-e nekünk meglepetést. Sajnos a
kellemes tavaszi napsütés elmaradt, de ez nem vette el ked-
vünket a tojáskereséstől. Remélem, mikor ezeket a sorokat
olvassátok már a tavasz is megjött, hisz már mindenki
nagyon várja.

Elkövetkező áprilisi programjaink között szerepel a
tavaszváró készülődés kézműveskedéssel, vendégünk lesz
Doblerné Dr. Magyar Mónika gyógyszerész, aki segítsé-
günkre lesz a házi patika összeállításában és beszélgetünk a
Környezetbarát háztartásról is. Részletes programokat hon-
lapunkon olvashattok.

Mivel most már közel a nyár, ezért várom nyári szabad-
téri program javaslataitokat. Ami biztos, hogy idén is ellá-
togatunk a Jampi lovastanyára, bubifuvózunk a Rózsa-
parkban, dalolva sétahajózunk, vonattal utazunk a Béke-téri
játszótérre és reméljük idén már a Mezítlábas parkba is elju-
tunk. Addig is szeretettel várunk benneteket keddenként
9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban (Tópart út 52.) a ve-
lencei Baba-Mama Klub összejöveteleire. Gyertek el hoz-
zánk, beszélgessünk, ismerkedjünk és érezzük jól magunkat! 

A Baba-Mama Klubról és programjainkról olvashattok
a következő weboldalon: www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne írjatok a következő elérhe-
tőségen:   Málics-Talabér Veronika

06/20/570-5876, vtalaber@vipmail.hu

A BABAKERT CSALÁDI NAPKÖZI
Napközink 2009 szeptembere óta működik Velence köz-

pontjában. Az elmúlt közel 4 évben sok-sok kisgyerek meg-
fordult már nálunk, és a szülők visszajelzései alapján köny-
nyen vették az óvodai „akadályokat” a bölcsis évek után.

A foglalkozásoknak, kirándulásoknak köszönhetően
vidám és kiegyensúlyozott gyerkőcöket adtunk és adunk
haza a szülőknek a nap végén.

Idén bővítettük szolgáltatásainkat is, a gyerekek szá-
mára lehetőséget biztosítottunk az angol nyelv alapjainak
elsajátítására. Emellett új csoportszobát létesítettünk, ahol
egy sóhomokozó is várja a bölcsiseket, aminek nem csak
ők örülnek, hanem a szüleik is.Tervezzük májustól a nap-
közis ellátás mellett játszócsoport indítását is, valamint
az udvari játékaink korszerűsítését.

Közeledik a nyár és ezzel együtt az óvodai szünet is,
ami azt jelenti: vár a Babakert napközi! Idén is, mint az el-
múlt években, vállaljuk óvodások felügyeletét a nyári
szünet alatt. Babakert napközi, ahol nekünk gyerekeknek
áll a világ!  www.babakertnapkozi.hu

Horváthné Heiden Hajnalka és Heiden Szilvia
szakmai vezetők

BBeemmuuttaattkkoozziikk

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Tel.: +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.
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:

kedd: 08.00 óra 
péntek, szombat: 18.00 óra
Húsvét után 19:00-kor kezdődik az esti mise.
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. Tel.: 22/472-149

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

Európa jön Velencére!
Kedves Velenceiek! Már most szervezzük nyárra a pro-

gramokat. Péter és Pál apostolok ünnepén kuriózum kon-
cert lesz a templomban. Egy kis ízelítő, hogy kik is jönnek.

A két előadóművész, Róbert György és Szabó István
koncertjein a régi európai dallamkincs szólal meg a mai
hallgató számára is élvezetes feldolgozásokban. Reper-
toárjuk a korai középkortól a 19. századig terjed, csak
néhány szerzőt kiemelve: Kájoni kódex dallamai, Iglói
kódex, Tinódi Lantos Sebestyén, John Dowland, Fres-
cobaldi, Vivaldi, Telemann, Handel, stb. műveit foglalja
magába. Így a gregorián dallamok, a népi emlékezetben
megőrzött tradicionális énekek, a reneszánsz fantáziák és
táncok, a korai és nagybarokk szonáták és szvitek egyaránt
helyet kapnak.

Róbert György a blockflöte család – szopranino, szop-
rán, alt, tenor, basszus fekvésű – hangszereit szólaltatja
meg, Szabó István lanton és énekkel működik közre.

Műsoraikkal számos sikeres hazai és külföldi koncertet
adtak. Az anyagokból két CD készült „Notae Hungarie
Variae” ill. „ Europica varietas” címen.

Kiss Csaba
plébános

Bemerítés Velencén

Húsvét vasárnapján Jézus Krisztus feltámadását ünne-
pelte a keresztyén világ, amikor is az élet győzedel-
meskedett a halál felett. A velencei Hajnalpír Baptista
gyülekezet testvérisége és vendégeik is megemlékeztek
Urunk feltámadásáról. 

Az ünnepi istentisztelet keretében hat új testvért
merített be Vadon Sándor testvér, aki a helyi gyülekezet
lelkipásztora.

Jó látni, hogy a mai világban is különböző hátterű és
életkorú embereket szólít meg és kegyelme által megment
Istenünk.

A prédikáció alapigéje Máté 28:1-20 terjedő igeszakasz
volt. Vadon testvér a 8. versből az alábbi részt emelte ki:

„…félelemmel és nagy örömmel futnak...”.
Az asszonyok futottak a tanítványokhoz, hogy megvi-

gyék nekik az örömhírt arról, amit az angyaltól hallottak,
mégpedig hogy Jézus Krisztus feltámadt.

Mindannyiunk lelkében felvetődik a kérdés, hogy ki-
csoda Jézus Krisztus, és a lelkünk válaszra vár. Az asszo-
nyok elhitték, amit az angyal mondott nekik. Elindultak a
tanítványokhoz és útközben Jézus jött velük szembe.

Ez vonatkozik minden emberre; aki hallja az Igét és
elindul az Úr felé, az találkozni fog Jézus Krisztussal.

Erről tettek bizonyságot a hitvalló keresztségben része-
sült férfiak, nők és ifjak, akik boldogan vallották meg az
Úr Jézusban megtalált hitüket. 

A bemerítés során minden testvérünk elmondta be-
merítési Igéjét, amelyre lelkipásztorunk válaszolt egy
újabb Igével.

A hitvalló keresztségben részesültekért Vadon Sándor
és Osgyán Mihály gyülekezetvezető testvér imádkozott.

A képen a hátsó sorban balról jobbra az alábbi testvérek
láthatók:
Vadon Sándor lelkipásztor, Kovács Ádám, Osgyán Mihály
gyülekezetvezető.
Az alsó sorban balról jobbra az alábbi testvérek láthatók:
Végh Istvánné (Jolika), Tari Tímea, Bálint Gyöngyi, ifj.
Bartha László, Schneider Richárd.
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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
Márciusban a régi telefonszám is  működik: 

22/375-045

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 Schwaller Mihály 06-30/748-8355
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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VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:

KOCSIS KATALIN r. zászlós      
Telefon: 06/20-500-8010

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

A fogadóórák időpontja:
2013. május 07-én és május 21-én 

15.00 órától 16.00 óráig

Tisztelt Gazdálkodók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a falugazdász ügyfélfogadás
(őstermelői igazolvány ügyintézés) keddenként 12.30-tól
16.00-ig Velence, Tópart u. 52. Kastély - Szabadidő
Központban van. Személyes és földhasználati adatok
szükségesek. Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

INGYENES CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI
TANÁCSADÁS

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermek-
védelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet

ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 

Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden péntek 10.00 –12.00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

06-20/206-3031 TELEFONSZÁMON

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Védekezzünk a csalók, trükkös lopások ellen!

Tudomásunkra jutottak a DRV Zrt. jó hírét is sértő trükkös csalások, lopások a működési területünkön! 
Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét, hogy mire ügyeljenek!
A DRV Zrt. munkatársai a vízmérő leolvasásakor, valamint a vízmérők cseréjekor keresik fel szemé-
lyesen a fogyasztási helyeket. Egyéb indokolt esetben az érintett fogyasztót előre értesíti a DRV a
helyszíni munkavégzésről. Munkatársaink nem végeznek bejelentés nélkül vízmintavételezést, illetve
vízminőség ellenőrzést a fogyaztási helyeken, illetve soha nem kérnek a helyszínen készpénzt a
fogyasztási helyen végzett munkáért!

Mielőtt idegent engedünk be a lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni:
Tudunk az érkezéséről? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei főleg akkor jönnek, ha mi

hívtuk őket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükről!
Van nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, el-

lenőrizzük azt!
Fontos: a szolgáltatók szakemberei a helyszínen nem kérnek

készpénzt a munkájukért!
Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és
értékeinkre!
Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy 112-es
számon!

A DRV Zrt. munkatársai:
– fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat;
– soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;
– soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (pl. mellékmérő), illetve ha

előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást 
kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

– egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérőcserét végző munkatársak céges gépjárművei is el 
vannak látva a társaság emblémájával;

– a cégszerű levélben, írásban egyeztetett időpontban/ vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett  
időpontban cserélik a vízmérőket;

– a vízmérő-leolvasást a számlán is jelzett időszakban végzik munkatársaink.

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz 
a DRV INFO Vonal 06 40 240 240 tárcsázásával!
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Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Télen: 14.00 órától
Nyáron: 16.00 órától

Aprócska gyermek-
néptánc iskolásoknak

5-8 éves
18.00-18.45

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Aprócska néptánc 
ovisoknak
(3-5 éves)

16.30 - 17.30

Női torna
19.00-20.00

Baba-mama mozgató
10.00 - 11.00

Hastánc
18.30-19.30                     

Női gerinc 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

Zumba
19.00-20.00 

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

17.00 - 18.00

Mozgásfejlesztő 
torna

17.00 - 18.00

Regélő Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.00 - 17.30

Tánc diákoknak
17.30 - 18.30

2. számú
Nyugdíjas Klub

15.00 órától

Ping-pong
18.00 órától

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesül-
nek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.

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
Tel.: 22/589-400, Fax: 22/472-747  e-mail: hivatal@velence.hu

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
ALJEGYZÕ/Igazgatási csoportvezető
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Balogh Erika 589-425  személyzeti ügyek intézése  
Török Tibor Zoltánné 589-421  átmeneti segély, temetési

segély, lakásfenntartói támoga-
tás, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, térítési díj átvállalása

Kerékgyártó Szilvia 589-408  közgyógyellátás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 
aktív korúak  ellátása, Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat

Szabó Lászlóné 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 OSZTÁLY
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj, telekadó,
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné, Ablonczi Ernõ 589-422

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

szerda: 12.00–15.30-ig
Jegyzõ: szerda: 8.00–15.30-ig
Ügyintézõk: hétfõ, péntek:  8.00–12.00-ig

szerda: 8.00–15.30-ig
Pénztári órák nyitva tartása:
hétfõ:   10.00–12.00-ig,   szerda:  9.00–12.00-ig  13.00–15.00-ig
péntek: 9.00–12.00-ig

...de természetszerûleg munkaidõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ. 

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu

INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:        8.00-16.00
kedd:         nincs ügyfélfogadás
szerda:      8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek:    8.00-13.00

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

Házi segítségnyújtás 
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288    Mobil: 06/30-573-6119

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288     Mobil: 06/30-573-6119

Közösségi ellátás
Közösségi gondozó: Farkas Tímea
Elérhetőség: 06-30-815-2318
Közösségi gondozó: Bán Anikó
Elérhetősége: 06-30-691-1593

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

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

Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 
alapján lehet igénybe venni! 

Telefon: 22/470-288 A tanácsadások ingyenesek! 
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.

NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné  Telefon: 22/472-384
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig Velence, Tópart u. 52.
(Kastély épülete) Házasságkötő terem

Telefon: 22/472-384

2013.  május 1-től változás!

A Nyugdíj és Társadalombiztosítási Szaktanácsadás,
ügyintézés a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat helyiségébe költözik!
2481 Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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Velence, Tópart u. 52. 
Telefon: 472 – 453,  

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

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

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-mail-ben is van lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. Határidő után visszaho-
zott 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 Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvköl-
csönzést 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

KÖNYVÚJDONSÁGOK:

C.J. Sansom : Az uralkodó
Natalija Nyikityina : Hazatérek hozzád

Oravecz Imre : Kaliforniai fürj
Kristina Ohlsson : Elnémítva

Qanta Ahmed : A láthatatlan nők földjén
Francine Rivers : Az írnok: Szilász

Mikszáth Kálmán : A székelyek között
Thomas Steinbeck : Ezüst Lótusz

Lincoln Child : A fáraó átka (Világsikerek)
John Grisham : Bleachers

Audrey Niffenegger : The time traveler’s wife
Victoria Hislop : Életfonal

Kate Morton : Felszáll a köd
Bear Grylls : A farkas útja

Barbara Taylor Bradford : Játszma
Dés Mihály : Pesti barokk

José Rodrigues dos Santos : A végső titok
Joanna Trollope : Sógornők

Scherter Judit : Hősnők és írók
Hermann-Michael Hahn: Milyen csillagkép ez?

Peter Himmelhuber: Metszés mindentudó
Carol Meldrum : Minikötések 30 perc alatt

Szilágyi-Repetics Magdolna : Áron olimpikonnak született
Caroline Lemoine : 15 perc francia

John Gray : A gyermekek az égből jönnek
Baranyi Éva : A nő és a cukorbetegség
Leiner Laura : A Szent Johanna gimi 8.

Richard Atwater : Mr. Popper pingvinjei
Lois Lowry : Az emlékek őre
Telegdi Ágnes : Vizek világa

Bartos Erika : Bogyó és Babóca társasjátéka
Jules Verne : Utazás a Föld középpontja felé

Paulette Bourgeois : Franklin és az ABC
Rainer Köthe : A mikroszkóp és a mikrovilág

VÁROSI KÖNYVTÁR
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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

Budapest XI. kerületi (Karolina út) 
35 m2-es 1,5 szobás, tégla építésű,

egyedi fűtésű lakásunkat eladnánk.
Irányár: 10,9 M Ft.

Telefon: 20/472-8899 Tóth László

Ez az Ön hidetésének helye!
A Velencei Híradóban és 
Velence Város honlapján

a hirdetési lehetőségekről olvashat az újság
37. és 38. oldalán.   

Kőműves munkák
Házak nyaralók felújítása, hideg, meleg burkolatok,

hőszigetelés, térburkolatok, díszburkolatok
kerítések készítése.

Kőműves munka A-Z-ig
Teleki László 06-20-2292474
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VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
Vállalja:

– családi és társasházak, nyaralók stb. teljes körű épületgépészetét
– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését
– WC-k, mosdók, csaptelepek stb. javítását, cseréjét
– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését

Fűtésvezeték hálózat gépi iszap- és üledékmentes 
tisztítása és korrózió védelme!

Fűtőtestek és szelepek javítása, cseréje
MEGÚJULÓ ENERGIÁK!

Napkollektoros rendszerek tervezése, beszerzése és telepítése
HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSE
KÖLTSÉGEINEK  CSÖKKENTÉSE!

Botos László
vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

Telefon: 30/9860-519

Vállalom:
épületek generálkivitelezését, felújítását, bővítését,

kerítések, teraszok, járdák stb. kivitelezését,

hidegburkolást, 
díszkövezést,

udvarok, járdák, parkolók térkövezését,

hőszigetelő rendszerek kivitelezését.

Koller József
kőműves és hidegburkoló mester

Telefon: 20/968-6036
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ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

Mobil: (20) 230-8125
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök:  délután

kedd, péntek:          délelőtt
Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés 
Parafinos kézápolás

Oros Andrea
kozmetikus

Kiss Marianna gyógymasszőr
Bejelentkezés: 30/700-9303

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY

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

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

Válaszfalak, kémények építése
Palatetők javítása, palacsere

Kúpcserepek kenése – Kéménybádog csere
JAVÍTÁSI MUNKÁK IS! Zsadányi Tamás

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

- Egynyári virágpalánták, muskátlik, balkon- 
és dézsás növények széles választéka.

- Virágföld
- Virágládák beültetését vállaljuk
- Újdonságként megtalálja nálunk a 
„Hortus Hungaricus”- díjas Gyökéritatót.

Megszokott ár és minőség!

Velence,
Bekötő út 42.
+36-70/597-85-43 

+36-70/519-76-25

HHuusszzttii Kertészet
Várja kedves

régi és új 
vásárlóit, 

megrendelőit.

www.husztikerteszet.velenceito.info 

Masszázs a Rendelőintézetben, Velence, Balatoni út.
Tunikolt Éva gyógymasszőr
Bejelentkezés: 06/30 823 49 42

Árak:   Részmasszázs   Teljes test
20 perces      1500 Ft 60 perces    3500 Ft
30 perces      2000 Ft

Bérlet: 5 + 1 ingyen vagy 10 + 2 ingyen
Vásároljon szeretteinek ajándékutalványt!

Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával
Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Látogasson el hhoozzzzáánnkk!!
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Ház - Otthon - Lakás
Kulcsrakész lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318

e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, KŐMŰVES,
BURKOLÓ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK
SZAKSZERŰ KIVITELEZÉSE GRANCIÁVAL

Herák Tamás 30/860-3320, 22/336-879

Virágkertészetünkben 
egynyári virágok óriási

választékban

Muskátlik és balkon
növények kedvező áron

kaphatók

Martinovszky Károly
kertészetében az Újtelepen.

Vörösmarty út végén tábla jelzi.
Nyitva tartás: 

H-P-ig: 9-18-ig    Szombat: 9-16-ig
Vasárnap: 9-12-ig.

Telefon: 
06-20/335-5208,    06-20/357-7479
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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)

Csuday István

Csuday István Csuday István

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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20-373-54-72
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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:...................................................................

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:

EBOLTÁS
Ebek kötelező oltása 
május 10. (péntek)

Velencén a Tűzoltószertárnál 
8.00-10.00 óráig,

Újtelepen - Iskola utcában 
11.00-13.00 óráig.

Pótoltás az Önkormányzatnál 
május 15 (szerda) 16.00-18.00 között

Az oltás díja: 
20 kg-ig      3600 Ft
20 kg fölött 3800 Ft

Dr. Horváth Béla
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala

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

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

Nyomdai generálkivitelezés: 
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.

2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174 
E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

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

Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

szekrénysorok, ágyak, hálószoba bútorok, 
fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák 

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362        Tel.: (30) 994-9651

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!

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

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

Fűnyírást,damilozást, ásást, kaszálást,

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

Heiden László
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Házi friss tojás a termelőtől
Velence területén ingyenes szállítással

(kedden és csütörtökön)
Velence, Határ út 22. (hétvégén is)

Megrendelhető: 06-20/9817-338 Uj Roland

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

MENTSE MEG 
hangfelvételeit, hanglemezeit, fényképeit, film-

és videófelvételeit az enyészettõl!
Árlista: (Az árak tartalmazzák az áfát)

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, vagy hanglemez 
digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)                               2 500,-
Fényképek szkennelése (negatívról, diáról vagy papírképrõl)    db/500,-
8 mm film digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)            5 000,-
Videófelvétel digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)       2 500,-
CD (80 perc hang) vagy DVD (90 perc videó)  készítése       db/500,-
Fekete-fehér papírképek nagyítása ILFORD Multigrade RC papírra:
10x15 cm db/220,- 18x24 cm db/720,- 30x40 cm db/1300,-

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

www.facebook.com/VelenceSportegyesület


