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Folytatódik 

a Velencei-tó Kapuja építése 

VELENCE SE labdarúgó csapata 
KUPAGYŐZTES és BAJNOKCSAPAT!

Sajtótájékozató 
a Velencei-tó Kapuja projekt 

folytatásásról

A  június 6-án megtartott, a Velencei-tó Kapuja pro-
jekt befejező szakaszát ismertető sajtótájékoztatót
Oláhné Surányi Ágnes polgármester asszony vezette
be az alábbi gondolatokkal:

„Mostanában sok jó hírt lehet olvasni Velencei-tó
környéki turisztikai fejlesztésekről, többek között a
Gárdonyt és Velencét is érintő kerékpárút közelgő
megvalósulásáról, a Gárdonyi Géza emlékévről, a bor-
turizmus fontosságának növekedéséről, a tókörnyé-
ki települések sajátos, egyre vonzóbb programkíná-
latáról. 

Számomra a legjobb hír, hogy folytatódik és tíz
hónap alatt megvalósul a Velencei-tó Kapuja pro-
jekt, a Velencei tavi térség legnagyobb turisztikai
fejlesztése. Aláírtuk a vállalkozási szerződést a
nyertes kivitelezővel, a Z-Pannon KFT  és ZÁÉV
ZRT   konzorciummal és megkezdődött munkaterület
átadása is.

Mint Önök előtt ismert, 2011. októberében Önkor-
mányzatunk a kivitelezői szerződés felmondására
kényszerült, és ismeretlen tettes ellen több bűncselek-
mény gyanúja miatt feljelentést tett. Ez év májusában
a rendőrség a nyomozást lezárta. Határozatuk szerint
az Önkormányzat nem érintett, a kivitelező ellen pedig
vádemelési javaslattal éltek. A mai sajtótájékoz-
tatónkon a jövőről szeretnénk megosztani önökkel a
gondolatainkat.”

Az eseményt a következő szavakkal zárta a pol-
gármester asszony: 

„Higgyenek nekünk – akik magunk előtt látjuk
a már kész, homokos, szabad strandot, a sétányokat, a
megújult kikötőt, a befagyott tavon korcsolyázókat –,
hogy a Velencei-tó környékékének egyik legmeg-
határozóbb beruházása a Velencei-tó Kapuja projekt,
amely a turizmus fejlődésének motorjává válhat
Velencén. Szeretnék együttműködést ajánlani minden-
kinek, aki szívén viseli Velence és a Velencei-tó térsé-
gének sorsát. A megvalósulást megakadályozni már
nem lehet, nehezíteni lehetne, de ez messzemenőleg
nem szolgálja sem Velence városának, sem a tó
környékének érdekeit. 

Végül még egy gondolat: tudjuk mindannyian, hogy
a beruházás kellemetlenségekkel is jár, ezért szeretném
a türelmüket kérni  még tíz hónapig.”

Csabina Zoltán projektmenedzser, Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester, Peresztegi Imre a ZÁÉV ZRT vezérigazgatója
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Velencei-tó Kapuja 

Vélhetően nincs olyan velencei lakos vagy nyaraló-
tulajdonos, aki ne hallott volna a Velencei-tó Kapuja pro-
jektről. Mivel azonban a beruházás a korábbi kivitelező
csődje miatt több mint másfél évig elakadt, érdemes
feleleveníteni, mi is épül a tó északkeleti partvidékén. 

Elöljáróban talán annyit, hogy a Velencei-tó Kapuja
uniós projekt a velencei-tavi térség legnagyobb, kiemelt
turisztikai fejlesztése. 

A projekt eredeti pályázati dokumentáció szerinti
összköltségvetése 1.645 milliárd Ft. Ez az összeg termé-
szetesen az eltelt időszak árváltozásai, illetve a kényszerű
leállás és az abból fakadó többletköltségek miatt mára szá-
mottevően magasabb, ami az önkormányzat saját erő
igényét növeli. Az Európai Unió és a magyar állam által
nyújtott támogatás 1,2 milliárd Ft.

Városunk történetének legnagyobb beruházása Velence
jövőjének hosszú távú megalapozása érdekében történik.
Mert nem lehet kérdéses, hogy a város boldogulásának
záloga az, hogyan és milyen szinten lesz képes bekap-
csolódni a tó környékét érintő, átfogó turisztikai fejlesz-

tésbe. A tóparti települések külön-külön, de együttesen is
megfogalmazott célja, hogy a Velencei-tó térsége csat-
lakozzon végre Magyarország legkedveltebb turisztikai
célpontjaihoz, amelyhez minden adottsággal rendelkezik.
Ennek elengedhetetlen feltétele a ma még erősen „retró”
jellegű, a 60-as, 70-es évek színvonalát és igényeit tükröző
nyaralóövezeti kép leváltása, az eddigiekben a rövid nyári
időszakra korlátozódó turisztikai szezon egész évre
történő meghosszabbítása. 

A fenti koncepció jegyében valósultak meg vagy van-
nak folyamatban igen jelentős turisztikai fejlesztések
lényegében valamennyi Velencei-tó környéki településen,
valamint a Vértes térségében. Velence Város Önkormány-
zata, mint beruházó, a Velencei-tó Kapuja projekt meg-
valósításával szándékozik a tó turisztikai vonzerejének
nagyléptékű fokozásához hozzájárulni. 

A projekt keretében, mintegy 20 hektár területen
számos, akár önmagában is működőképes turisztikai at-
trakciót és egy, akár új városközpontként is felfogható,
többfunkciós közösségi teret hozunk létre. 
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A Velencei-tavi térség legnagyobb turisztikai fejlesztése 
valósul meg városunkban

Tíz hónap múlva testet ölt a Velencei-tó Kapuja
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Felhívás

A Velencei-tó Kapuja projekt építése kapcsán a
kivitelező konzorcium lehetőséget nyújt precíz, magas
színvonalú és gyors munkavégzésben gyakorlott helyi
vállalkozók számára az építkezésben való részvételre.

Jelentkezni lehet az alábbi email címen:

Sulák László területi igazgató

sulak.laszlo@zaev.hu

Lezárultak a Velencei-tó Kapuja 
projekttel 

kapcsolatos rendőrségi nyomozások

Egyértelműen kiderült, hogy semmiféle felelősség nem
terheli Velence Város Önkormányzat képviselő testületét,
polgármesterét, jegyzőét és más köztisztviselőit a projekt-
tel kapcsolatban. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztálya a Velencei-tó kapuja projekttel össze-
függésben több, köztük neve elhallgatását kérő magán-
személy feljelentése alapján indított nyomozást az ügyben,
majd  2013. május 22-én kelt határozatával, a hűtlen
kezelés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt
indított nyomozást bűncselekmény hiányában megszün-
tette. A határozat ellen panasznak nincs helye.

Ugyanakkor az ügyészség – sajtóban is megjelent –
tájékoztatása értelmében a Velence Város Önkormányzata
által, csalás és más bűncselekmények miatt tett feljelen-
tésével kapcsolatban a nyomozás lezárult, a kivitelező
törvényes képviselőjét gyanúsítottként hallgatta ki, és az
ügyben a nyomozóhatóság az ügyészség felé vádemelési
javaslattal él.

L. Simon László 
a beruházásról

A Velencei-tó Kapuja elnevezésű, korábban leállt ve-
lencei beruházásról L. Simon László, a térség ország-
gyűlési képviselője kedden újságíróknak azt mondta, a
munkát be kell fejezni, mert mindenkinek ez a közös
érdeke. A tóparti tervek között szerepel az is, hogy a
beton partvonalat több helyen természetközeli megoldá-
sokkal váltsák ki.

2013. június 5.
Fejér Megyei Hírlap  

Lássuk, mik is ezek a fő elemek:
Részben már megtörtént és a közeli napokban foly-

tatódik a közművek felújítása, kialakítása.
Befejező szakaszához ért a kikötő összképének javítá-

sa új kikötő-épülettel, az eddiginél sokkal vonzóbb és
barátságosabb környezettel.

Befejeződik a már megkezdett kikötői sétány és a
kikötői híd építése.

Kiépül a Velencei-tó Kapuja létesítményeit a termál-
fürdővel összekötő sétány, valamint az új játszótér.

Teljesen átalakul a velencei szabad strand, a fejlesztés
egyik leglátványosabban megújuló eleme. A jövő év
tavaszára elkészül az ország egyik legszebb, legkelleme-
sebb, család- és gyermekbarát strandja, ahol továbbra sem
kell belépődíjat fizetni. A strand víz felőli része homokos,
lidós jellegű lesz, miután a partfalat részlegesen elbontjuk.
A parttól távolabb gondozott pázsit várja vendégeinket. 

Megépül a parkosított rendezvénytér, ahol az már meg-
szokott, szabadtéri városi rendezvényeink mellett újabb
közönségvonzó rendezvények egész sorát tervezzük.
A teret szökőkút és szép park ékesíti.

Megújulnak a sportpályák is: fél tucat szabadtéri sport-
pálya várja a sportkedvelőket. 

Megépül a szabad strandot körülfogó nyitott és fedett kor-
zó kávézókkal, fagyizókkal és egyéb vonzó szolgáltatások-
kal. A Velencei-tó északi karéját parti sétány övezi kiülők-
kel, pergolákkal, valóságos díszparki környezetben, renge-
teg újonnan ültetett virággal, virágzó cserjékkel, díszfákkal.

A korzón épül egy új rendezvényterem, így rossz idő-
ben sem maradnak el az egész évre tervezett, valamennyi
korosztályt, de legfőképpen a családokat megcélzó, szín-
vonalas programok. Jövőre már itt tartjuk majd az eskü-
vőket, egyéb jelentősebb civil rendezvényeket is. 

A korzóhoz csatlakozik az üzleteknek, különféle szol-
gáltatóknak helyet adó szolgáltatóház is. 

Régi adósságot pótolva azt szeretnénk, ha élelmiszer-
bolt és bankfiók is lenne sok más mellett az épületben. 

Nos, igazán csak a lényeget összefoglalva, röviden
erről szól a Velencei-tó Kapuja projekt. Ahogy polgár-
mester asszony mondja a címlapon; mi, akik régóta részt
veszünk a projekt megvalósításában, már magunk előtt
látjuk a megvalósuló beruházás eredményének látványát,
és biztosra vesszük, hogy az összkép a velenceiek nagy
többségének is tetszeni fog. Csupán egy szűk év, 10 hónap
türelmet kérünk és Önök is mindannyian tapasztalni
fogják, hogy nem a levegőbe beszélünk.

Posch Ede
Lénia Kft.

Kérjük, hogy a beruházással érintett útszakaszt a
megnövekedett forgalom miatt lehetőség szerint kerüljék
el. Különösen a szülők és a gyerekek figyelmét hívjuk
fel arra, hogy a  területen az építkezés forgalma miatt
megnövekedhet a balesetveszély, főként a kerék-
párosok számára.
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Augusztus 17. szombat, 19:00 óra NEMZETKÖZI NÉPTÁNCEST
Közreműködik három ország táncegyüttese

Augusztus 18. vasárnap 
VELENCE VÁROS SZÜLETÉSNAPI VÍGASSÁGA

18:30 RÁZENE FÚVÓSZENEKAR  MŰSORA
20:00 NÁDOR DÁVID, a TV2 The Voice című énekversenye harmadik helyezettjének műsora
20:35 ABBA SISTERS műsora
21:30 TŰZIJÁTÉK
kb. 21:45 óra SMASH RETRO PARTY

Eső nem akadály! Fedett színpad és nézőtér. A belépés ingyenes!

A Magyarock Dalszínháza bemutatja:
Vizeli Csaba – Másik Lehel

A PÚPOS
musical két részben

2013. július 28. vasárnap, 20:30 óra
Rendező: Bakó Gábor, Vizeli Csaba

A HADART Művészeti Társulás bemutatja:
Philipp István – Bárány Ferenc

VÉRSZIPOLY
vérpezsdítő vámpírmusical két részben 

2013. augusztus 11. vasárnap, 20:30 óra
Rendező: Gieler Csaba

Jegyek kaphatóak 2800 és 2500 Ft-os áron elővételben a velencei Tourinform irodában (telefon: 22/470-302), 
a gárdonyi Tourinform irodában (telefon: 22/570-077), valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. 

Amennyiben a Velencei Nyári Zenés Esték négy előadására egyszerre váltja meg a jegyét, 
az árából előadásonként 500 Ft kedvezményt adunk.

A Sziget Színház bemutatja:
Andrew Lloyd Webber – Tim Rice

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR
rockopera két részben 

2013. augusztus 4. vasárnap, 20:30 óra
Rendező: Pintér Tibor

Az Éless-Szín bemutatja:
Vaszary János

MA ÉJJEL SZABAD VAGYOK
zenés bohózat 3 felvonásban 

2013. július 21. vasárnap, 20:30 óra
Rendező: Éless Béla

Velencei Nyári Zenés Esték 2013.
ÉSZAKI STRAND (rendezvénysátor)
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
május 13-án tartotta munkaterv szerinti soron következő
ülését a Kastély házasságkötő termében.

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, dr.
Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A szokásos kezdő napirendeket követően (két ülés kö-
zötti beszámoló és a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés) Képviselő-testület főleg a 2012.
évi gazdasági tevékenység és a 2013. évi költségvetési ter-
vek, illetve üzleti tervek tekintetében tárgyalta a civil szer-
vezetek beszámolóit, valamint azon gazdasági társaságok
beszámolóit, amelyben tulajdonnal rendelkezik. Így került
sor a Velence Plus Kft, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbe-
teg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Ve-
lencei Gyógyszertár Kft. beszámolójának tárgyalására,
illetve elfogadására. Mindhárom cég eredményes évet zárt.

Tárgyalta és jóváhagyta a civil szervezetek beszámolóit,
a Helytörténeti Egyesületet, Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
tet, TDM Egyesületet kiemelten. 

A HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, il-
letve a gyámügyi tevékenységről szóló hivatali beszámoló
is napirendre került a tárgysorozatban. 

Beszámoló hangzott el a nyári szezonra való felkészü-
lésről és ehhez kötődő problémákról. Több felvetés érke-
zett az elhanyagolt ingatlanok előtti állapotokról, illetve az
intézkedések szükségességéről. 

Benyújtotta a Polgármester a 2013. I. negyedévi pénz-
ügyi teljesítésnek a beszámolóját, illetve a hozzá kap-
csolódó előirányzat felhasználási tervet, melyet a Képvi-
selő-testület elfogadott.

Jóváhagyta az ÁSZ vizsgálatával kapcsolatosan készült
Intézkedési terv végrehajtásának aktuális beszámolóját. 

Elbírálta az Önkormányzat könyvvizsgálói tevékenysé-
gének végzésére kiírt pályázatot, melynek nyertese a
J.É.G. Audit Kft.

Tárgyalt a bérleti díjtartozás kifizetésének átütemezésé-
ről, továbbá a Cserje utcai ingatlanhoz kapcsolódó önkor-
mányzati terület értékesítéséről.

Képviselő-testület döntött a Nadapi Óvodával kapcso-
latos Intézményfenntartói Társulás megszűnéséről a vál-
tozó szabályokra is tekintettel.

HHíírrlleevvééllMEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. július 15-én  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja. Kihelyezett ülés a Meseliget Óvodában: 

Szent Erzsébet tér 1.

Napirend:

1./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

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

3./   Meseliget Óvoda munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

4./   Egyebek
- Augusztus 20.-ai ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben 

ellátott feladatokról      
- A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző 

Bizottságának beszámolója az I. félévi 
pénzforgalom ellenőrzéséről

***
A napirendeket követően, közérdekű témában

lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, 
tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MUNKALEHETŐSÉG

A velencei Polgármesteri Hivatal középfokú végzett-
séggel, gyors- és gépírói ismeretekkel, felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretekkel rendelkező, önálló, precíz
munkavégzésre képes munkatársat keres. Az írásos jelent-
kezéseket 2013. július 8. napjáig a Polgármesteri Hivatal
címére (2481 Velence, Tópart utca 26.) kell megküldeni. 

***

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
gazdasági ügyintézőt keres (államháztartási mérlegképes
könyvelő) napi 4 órában közalkalmazotti jogviszonyban.
Jelentkezés: a megjelenéstől számított két nap.
A kézzel írott, fényképes önéletrajzot kérjük a Humán
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájába: 
2481 Velence, Zárt utca 2. eljutatni.
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Módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát,
majd döntött az igazgatási szünet Velencén alkalmazandó
szabályairól.

Parkolási rendeletet fogadott el a szezonális időszakot
érintő fizető parkolókra tekintettel.

***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
május 27-én rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatal jegyzői irodájában.

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

A napirendek között döntött a VHG Kft. taggyűlésén
az önkormányzati képviseletről. Továbbá döntött két tár-
sulásnak a megváltozott törvényi szabályozás szerinti át-
alakulásáról. Ennek értelmében a HUMÁN Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás, valamint
a Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás eddigi társulási for-
mája 2013. június 30-án megszűnik és az Alapító Ok-
iratokat illető módosító döntésekkel új szabályoknak
megfelelő Társulási Tanács alárendelt szervezeti formát
hozott létre.

Valamennyi napirend soron kívüli tárgyalása az aktua-
litása miatt indokolt volt.

***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
június 4-én rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
tal jegyzői irodájában.

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, dr.
Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

Ugyancsak rendkívüli ülés megtartását indokolta a
„Velencei-tó Kapuja” projekt továbbépítésének aktuális
döntési szükséglete. A Képviselő-testület döntött a pro-
jekthez kötődő Támogatási szerződés soron következő mó-
dosításának kezdeményezéséről. A szerződésmódosítás
lényege, hogy a kivitelezés továbbfolytatása kapcsán
ismertté vált új teljesítési határidőket át kell vezetni a
Támogatási szerződésen.

Ezen döntést alapozta meg a projekt folytatására kiírt
és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesé-
vel, a Z-Pannon Kft. - ZÁÉV Zrt. konzorciummal kötendő
Vállalkozási szerződés. A közbeszerzési tanácsadó jogi
iroda által elkészített szerződés megegyezik az ajánlati fel-

hívásban közölt szerződés-tervezettel, illetve a nyertes
ajánlati dokumentációban foglaltakkal. A szerződés alá-
írását követően kerül sor a munkaterület átadására. A bő-
vebb tájékoztatást külön cikk tartalmazza.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2013. május 4-én
Szücs János – Ódor Mária

Takács Gergely – Szőcs Melinda

2013. május 11-én
Csécsi Tibor – Szeles Melinda

2013. május 18-án
Koszti András Zoltán – Szegedi Mónika

Pénzes László Lajos – Koszti Andrea Éva
Michel László – Schlitt Nadine

2013. május 25-én
Papp Krisztián – Nyágai Hajnalka Zsanett

Gratulálunk!
Egri Andorné, Szabó Lászlóné, 
Balogh Erika anyakönyvezetők

Folytatódik a felkészülés 
a nyári szezonra

Május hónapban további munkákat végeztünk el a tele-
pülésünkön. Így például elkészült:

- A kastély épület lábazati részének javítása, vakolása
- A kastély épület 2 db homlokzati ablakán zsalugáter

javítás és csere
- A Milleniumi parkba felkerültek az összetört és ellopott
lámpaburák helyett az ujjak

- Befejeződtek a kátyúzási munkák
- Zuzalékos útjavítást végeztünk a Nadapi úton és a 

Szabolcsi út melletti párhuzamos úton
- A településen található hidak, korlátok és egyéb műtár-

gyak festése befejeződött
- A Tópart utcai szolgálati lakás nyílászárói védőráccsal
lettek ellátva, a hozzátartozó telek és lakás rendezve lett,
belső helyiségében riasztó rendszer kerül kiépítésre

- A Cseppház kerítésének felújítása megtörtént.

Műszaki Osztály
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 23. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módo-
sítja:
(2) Rendkívüli ülés meghívóját a javasolt napirend szere-

peltetésével – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat –
a Képviselő-testület ülését megelőző napon kell kéz-
besíteni. A rendkívüli ülés napirendje tárgyalásának –
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem felté-
tele az előzetes bizottsági vélemény.

2. § (1) Rendelet  23. §-a kiegészül a (3) bekezdéssel, az
alábbi tartalommal:
(3) Amennyiben az előterjesztés sürgőssége vagy kiemelt

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2011.(X.25.)

önkormányzati rendelet módosításáról 
jelentősége indokolja, a Képviselő-testület az értesí-
tés időkorlátozása nélkül távközlési úton vagy szóban
összehívható. 

3 § (1) Rendelet  48. §-a kiegészül a (4) bekezdéssel, az
alábbi tartalommal:
(4) A polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói
jogok közül a szabadság engedélyezésének, valamint a
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások en-
gedélyezésének gyakorlója a jegyző.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013. május 31.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:
Elnöke: Serhók György
Tagok: Benkő Istvánné, Martinovszky József

Szávai Jánosné, Uj Roland Gyula
Galambos György,    Gránitz Gáspár Istvánné
Martinovszkyné Tóth Veronika

Szociális Bizottság:
Elnöke: Martinovszky József

Tagok: Benkő Istvánné, Szávai Jánosné
Török Ágnes, Pósa Józsefné

Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
Elnöke: Dr. Sirák Andrásné
Tagok: Martinovszky József, Serhók György

9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

A képviselő-testület bizottságainak személyi összetételéről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rende-
li el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Velence Város
Polgármesteri Hivatalával (továbbiakban: Hivatal) köz-
szolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre
és a polgármesterre.

2.§ A Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. július 22.
napjától – 2013. augusztus 25. napjáig terjedő időszakra

nyári igazgatási szünetet, 2013. december 23. napjától –
2014. január 5. napjáig téli igazgatási szünetet tart.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és
2014. január 6. napján hatályát veszíti. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013. május 31.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) be-
kezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva Velence Város parkolási rendszerére
vonatkozóan a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§  (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Velence Város
közigazgatási területén az 1. mellékletben felsorolt, „Vá-
rakozási övezet” KRESZ táblával és a fizető parkolásra
utaló, kiegészítő táblával megjelölt létesítményi parkoló-
helyekre. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti
gépjárműre kivéve: 

a) a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművekre, 
b) a figyelmeztető jelzést (sárga villogót) használó kom-

munális járművekre, 
c) Sürgősségi betegellátást végző orvosok gépjárműve-

ire, amennyiben a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 41.§ (9) bekezdésében meghatározott
várakozási engedéllyel rendelkeznek, és az engedélyt
az első szélvédő mögött teljes terjedelmében jól lát-
hatóan kihelyezik.

2.§ (1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott terüle-
tekhez tartozó létesítményi fizető parkolóhelyeken, a hely-
színen megváltott parkolójeggyel lehet várakozni, sze-
zonálisan minden év május 01-től október 15-ig naponta
8.00 és 18. 00.óra között. A szezonális időszakon kívül va-
lamint szezonális időszak alatt 18.00-tól következő nap
7.00-ig parkolási díj nélkül használhatóak parkolók
(2) A megváltott parkolójegyet a jármű első szélvédőjén
belül, de kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell
elhelyezni.

3.§ (1) A parkolási díj mértéke egységes minden az 1. mel-
lékletben felsorolt létesítményi parkolóhelyeken és parko-
lókban.
(2) A parkoló díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

E rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013. május 31.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
a parkolási rendszerről

1. melléklet a 11/2013. (V.31.) önkormányzati 
rendelethez

–   Tóbíró-köz strandhoz tartozó parkoló illetve Strand utca

–   Cserje utcában található strandhoz tartozó parkoló 
és a Cserje utca

2. melléklet a 11/2013. (V.31.) önkormányzati 
rendelethez

A parkolójegy a következő adatokat tartalmazza:

– üzemeltető megnevezése,
– üzemeltető adószáma,
– SZJ-szám,
– dátum,
– sorszám,
– parkoló megnevezése,
– a parkolás megkezdésének időpontja,
– az érvényesség időpontja,
– parkolójegy ára,
– ÁFA-tartalom.

A parkolási díjak:

személygépkocsi, 
három vagy négykerekű motorkerékpár, 
három vagy négykerekű 
segédmotoros kerékpár

autóbusz, vontató, tehergépjármű

kétkerekű motorkerékpár, 
kétkerekű segédmotoros kerékpár

Napijegy váltás esetén 
a parkolási díjak:

személygépkocsi, 
három vagy négykerekű motorkerékpár, 
három vagy négykerekű 
segédmotoros kerékpár

autóbusz, vontató, tehergépjármű

kétkerekű motorkerékpár, 
kétkerekű segédmotoros kerékpár

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

400,- Ft/óra

800,- Ft/óra

200,- Ft/óra

980,- Ft/nap

4500,- Ft/nap

540,- Ft/nap



2013. JÚNIUS

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

VELENCEI HÍRADÓ 9

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
törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami min-
dannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehet-
séges, 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!



VVIIRRÁÁGGOOSSÍÍTTÁÁSS
22001133

Fotók: 
VELENCEI FOTÓTÁR

További képek Velence város
honlapján találhatók:

www.velence.hu 
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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

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 16 állandó fővel rendelkezik, akik
társadalmi munkában végzik az éjszakai és nappali szol-
gálatokat. 

Velence Város területén szolgálati gépkocsival az ön-
kormányzati rendezvényeken, valamint a hétköznapok és
hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szolgálatot éjjel
is és nappal is. A város közigazgatási területén keresztül
menő országos illetve egyéb rendezvényeken is biztosítjuk
részvételünkkel a biztonságot (pl. kerékpár verseny, futó
verseny biztosítás stb.). 

A polgárőrség május hónapban változatlan létszámmal,
több szolgálati idővel végezte munkáját, ami magában
foglalja a 24 napi szolgálatot, ezen belül 533 óra tár-
sadalmi munkát.

Ható János
Polgárőrség elnök

Virágos Velencéért!
Az elöző évek hagyományai szerint, nálunk a május a

virágosítás hónapja. 
Az idei évben május 8-án, 9-én és 10-én az utca virá-

gosítással kezdődött el a nagy munka. Ugyanúgy, mint az
előző években, tíz tő várágzó palántát kaptak azok a lakók
és nyaralók, akik az utcabizalmiaknál jelentkeztek. 

Szeretnénk megköszönni az utcabizalmiak szervező
munkáját, és a palánták szétosztását. Ezzel is nagyban hoz-
zájárultak a virágosítási és városszépítési mozgalom sike-
réhez. 

Május 11-én 8-órától benépesültek a parkok, közterek a
virágot ültető gyerekekkel és felnőtekkel. Nagyon jó érzés
ilyenkor végigmenni az utcán, és látni az óvodást, az
iskolást, a nyugdíjast, a sok szülőt és a város lakóit, hogy
egy emberként szépítik a várost. 

Sajnos az idén nem volt kegyes hozzánk az időjárás,
mert esőben kellett elültetni a sok virágpalántát. Szeret-
nénk megköszönni mindenkinek, aki az eső ellenére is jött
és ültetett, hogy parkjaink szép, virágosak legyenek.

Most már az a dolgunk, hogy ezt a sok munkát meg-
becsüljük, és egész nyáron jó gazda módjára vigyázzunk
arra, hogy tiszta és ápolt legyen környezetünk.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

A fehérvárcsurgói Károlyi Kastély május 31. és június 2.
között 9. alkalommal adott otthont az Európai Dísz-
növény és Kertművészeti Napoknak. A csodálatos
virágvásárt sok velencei – köztük a Rózsa Nyugdíjas
Klub is – felkereste. Az olvasóinkat havonta okos kerté-
szeti tanácsokkal segítő Huszti Mihály kertészete szintén
kiállított. Gratulálunk gyönyörű, színponpás virágaihoz! 

A VELENCEI 
FOTÓTÁR HÍREI

Az elmúlt évben sokszor jelent meg 
Híradónkban a Helytörténeti Egyesület 
felhívása. Köszönjük mindenkinek, aki átengedte régi
vagy új képeit, dokumentumait archiválni Egyesületünk
részére. 

Örömmel számolunk most be arról, hogy sok kedves,
fotózni szerető velencei lakos és nyaraló egy-egy fontos
városi eseményre már fényképezőgéppel érkezik és a
felvételeiből szívesen ad a Velencei Fotótár archívuma
számára. Ahogy a virágosításról szóló fotós oldal alá-
írásából is láthatják, olyan sokan fotóztak – az esős idő
ellenére –, hogy felsorolni sem tudjuk a neveket. 
Köszönet mindenkinek, aki szívügyének érzi a város
hétköznapjainak és ünnepeinek megörökítését, és ezzel
gazdagítja a Fotótárat. 



GGyyeerreekknnaapp  

OOrrbbáánn--nnaapp

22001133

Fotók: Kővári Éva, 
Somhegyi Béla,
Tóth Gáspár Dániel

További képek Velence város honlapján találhatók:
www.velence.hu 
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Közel két évtizede szervezek kisebb-nagyobb rendez-
vényeket és írok is róluk. Számtalanszor megfogadtam,
hogy időjárásról többet nem írok, nem hivatkozom rá. De
az időjárás megkerülhetetlen, még akkor is, ha tudjuk:
nincs orvosság ellene.

Mindezt csak azért hozom szóba, mert egy átvonuló
gyors vihar és a leszakadó. meglehetősen nagy mennyi-
ségű eső az idei, sorrendben 30. vagyis jubileumi Orbán-
napi hegyünnep szépen induló eseménysorozatát igencsak
kerékbe törte. A gyerekes szülők hamarjában hazaindultak
és a délután lassan újra erőt gyűjtő felhők is sokakat ri-
asztottak el a rendezvény látogatásától, míg este a Baj-
nokok Ligája döntőjének tévéközvetítése csökkentette a
mulatni hajlandók számát. Így is több ezer ember fordult
meg a nap folyamán, elgondolkodtató, hogy hányan lettek
volna a hegyen, ha minden a legkedvezőbben alakul.

Aki viszont eljött vélhetően nem csalódott. A gyerek-
nappal is közös Orbán-napon közel félszáz árus, számtalan
gyerekprogram, sokféle finomság és nívós műsor fogadta
a résztvevőket. A Velencén eddig még nem szereplő
Szeleburdi Meseszínház színészei és bohócai magukkal
ragadták a lelkes kicsiket. Czédulás Felícia és Fehér
Sándor énekműsora nagyobb figyelmet érdemelt volna,
de hát jött az eső, és vele ment a közönség. 

A szinte már velencei Ujflucher Buam nevű fúvós
együttes sramlizenéje ezúttal is sokaknak okozott örömöt.
A borrendek felvonulása és színpadi ceremóniájuk
látványossága különlegesség volt a kívülállók számára is.

Vérprofi előadók szórakoztatták a cigányzene és magyar
nóta kedvelőit. Látó Imre és zenekara jobbnál jobb nótákat
adott elő az igencsak hűvösödő estében még kitartó
közönségnek. A záró programban az igen kiváló Nagy
Zoltán pop, rock és mulatós dalai pedig táncra perdítették
a fiatalokat. S, hogy el ne felejtsem, az alig több mint tíz
fokos „meleg” éjszakában az utolsó szám alatt már
zuhogott az eső.

Nagyon bízom benne, hogy a jubileumi Orbán-napi
hegyünnep mégsem a kellemetlen időjárás miatt lesz em-
lékezetes. A rendezvény valamennyi munkatársa ugyanis
sokszor emberfeletti munkát végzett azért, hogy minden a
helyén legyen.

És ott is volt.
Máté G. Péter 

Harmincadszor is
Orbán-nap

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Velence Város Képviselő-testülete 2011-ben új rendelet-
ben szabályozta a helyi kitüntetések, díjak adományozá-
sának rendjét.
Az alábbiakban röviden ismertetésre kerülnek a közel-
jövőben aktuálissá váló kitüntetések a hozzájuk tartozó
javaslattételi határidőkkel.

Velence Rózsája Díj adományozása
Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes
személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért,
szépítéséért, közterületi vagy általános összképének ja-
vításáért kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek
eredményekét a település külső megjelenése számottevően
javult.
A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A díj
átadása a „Babák Rózsakertje”ünnepségen történik.

Díszpolgári Cím
A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismert-
séggel rendelkező, velencei kötődésű élő személy kap-
hatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyar-
országon és külföldön általános elismerésre ad alapot.
A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A
Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi ün-
nepségen történik.

Velencéért Oklevél
A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevé-
kenykedő személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi
közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érde-
meket szereztek.
A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. 
A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ténylegesen
működő szervezet jelölhető. A Velencéért Oklevél átadása
az október 23. napi városi ünnepségen történik.
Kedves Olvasók! Várjuk az Önök javaslatait!

Szelei Andrea 
aljegyző

KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 196. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „Aki
települési szilárd vagy folyékony hulladékot a köz-
területen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a ki-
jelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést
követ el.” A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer
forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
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és az ebből fakadó, olykor szemet gyönyörködtető futball
– ha pedig ez nem valósulhatott meg –, az ellenfeleinknél
jobb erőnlét.

A Magyar Kupa menetelésnek értékes következménye
az volt, hogy a csapat elődöntőt játszhatott a Sport M
kupában. A kupa történelme 1964 óta íródik, korábban
Szabad Föld-kupa néven került megrendezésre, ez a
sorozat a Magyar Kupa része, amatőr ágának folytatása.
Az elődöntőben a Pécsi Vasutas SK-t 3-1 arányban múlta
felül csapatunk, majd a döntőben, a Bozsik Stadionban a
Martonvásárt győztük le 1-0-ra.

Nos, bajnokságot nyerni mindig különleges öröm, egy
év nehéz munkája fekszik benne, de most már elmond-
hatjuk, hogy amatőr kupát nyerni is hasonlóan jó érzés,
hiszen az ország több ezer amatőr egyesülete közül most
mi emelhettük magasba ezt a trófeát.

A Fejér megyei kupa sorozatában már a legjobb négy
között jár az együttesünk, és feltett szándékunk, hogy a
döntőbe verekedjük magunkat.

Köszönjük a buzdítást szurkolóinknak! Valószínűleg
nincs olyan pontja ennek az országnak, ahová Ők ne
kísértek volna el bennünket, vállalva a leghosszabb utazást
is csapatukért. Ha esett, Ők velünk áztak, ha 35 fok volt
velünk izzadtak, és közben szólt, az előadásmódjában ala-
csony művészeti értéket képviselő, ám annál inkább
őszinte és hangos „Hajrá Velence!” című egysoros ének.

Fontos része volt sikereinknek az edző, a vezetők, és a
közreműködők tevékenysége. Pavlik József felelt a
munkáért, nemcsak edzőnk, szellemi vezérünk és barátunk
is egyben, irányításával az egyesület egyik legsikeresebb
évét zárta fennállása óta. Elég kevés sor áll itt rendel-
kezésre, hogy részletezzük, mi mindent tett ezekért a szép
sikerekért Kiss Tibor elnök, aki az egyesületet összefogja,
utunkat egyengeti a pályán kívül, Kiss Ervin szakosztá-
lyvezető, ha úgy tetszik mindenki „faterja”, aki minden-
ben gondoskodott rólunk. Az összes egyesületnek kívá-
nunk két olyan csapatembert, mint Kiss Benjamin és Gál
Attila, akik… ott segítettek nekünk, ahol csak tudtak.

Nem ünnepelhettünk volna bajnokcsapatot és kupa-
győzelmet támogatóink nélkül. Sokan segítettek ezekben a
sikerekben, akiknek hálás köszönettel tartozunk, lehetetlen
is valamennyiüket felsorolni, noha érdemeik ezt kívánnák,
és talán nem sértődnek meg, ha csak három pártfogónkat
nevesítjük. Köszönjük Velence Város Önkormányzatának,
Dr. Papp Dénes Úrnak és Görgicze Zoltán Úrnak önzetlen
támogatásukat, nélkülük biztos, hogy nem sikerülhetett
volna céljainkat megvalósítani. 

Büszkék lehettek ezekre a sikerekre, mi pedig annak
különösen örülünk, hogy nemcsak „arctalan szponzorok”
voltatok, hanem velünk ünnepeltétek a győzelmeket,
velünk bánkódtatok a vereségek után, szurkolók és család-
tagok is voltatok egyben.

Mert Velencén hagyományosan jó a közösség…
Köszönettel:

a Velence SE labdarúgói

VELENCE SE,
A KUPAGYŐZTES 

BAJNOKCSAPAT

Hosszú utat tett meg az elmúlt egy esztendőben a ve-
lencei labdarúgó csapat, és az út végén egyesével „pódi-
umra” álltunk és lehajtottuk a fejünket. Nem azért, mert
bármit is szégyellnünk kellene, hanem azért, hogy érmeket
akasszanak a nyakunkba.

A szezon előtt a csapat edzője és jó néhány játékos is
távozott az egyesülettől, amely a 2011/12-es idényben az
ötödik helyen végzett, megnyerte a Fejér megyei kupát,
ezzel a Magyar Kupa főtáblájára jutott.

A 2012/13-as szezonnak tizenkét új játékossal vágott
neki a csapat, így az edzőnek, Pavlik Józsefnek sok
munkája volt, hogy a meglévő játékosokból és az új iga-
zolásokból egy egységes, taktikailag, állóképességben és a
játék minőségben is versenyképes csapatot állítson össze.

A csapat a Magyar Kupában két magasabb osztályú
ellenfelet is legyőzött, és csak az NB I-ben szereplő Diós-
győr FC bizonyult jobbnak, akinek többször nehéz pil-
lanatokat kellett átélnie a kapuja előterében. Az osztály-
különbség ismeretében nem meglepő, hogy olykor hatal-
mas mezőnyfölényben futballozott a DVTK, kapusuknak
azonban többször extrém tornára volt szüksége a velencei
pontrúgásokat követően. A félidei 0-0 után a magasabb
osztállyal járó magasabb képzettség érvényesült, és hamar
0-2-re módosult az állás, melyen az újabb kidolgozott, ám
kihagyott ziccerekkel, és a kihagyott tizenegyessel nem tu-
dott szépíteni a velencei csapat. A végeredmény 0-3 lett. 

Eközben a ROAD MASTERS Megyei I. osztályban
már a tizenegyedik fordulóban jártak a küzdelmek, a tabel-
lát az ötödik forduló óta a Velence SE vezette, és ezt a
pozíciót már nem is engedte át másnak a bajnokság
folyamán. A 2007/08-as szezon után újra bajnokcsapatot
ünnepelhettek a szurkolók Velencén. Az aranyérem
megszerzésének összetevői voltak a Velencén hagyo-
mányosan jó közösség, az erős keret, az elhivatott munka,
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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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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

352
725
417
143

1613
232
104
97

3683

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. május

Budapest
Pomáz
Érd
Budaörs
Perbál
Budakeszi
Gödöllő
Vecsés
Halásztelek
Dunaújváros
Szabadegyháza
Hantos
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Kulcs
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Nyírkarász
Kenderes
Tiszaföldvár
Kétsoprony
Sárbogárd
Sárbogárd Sárszentmiklós
Alap
Simontornya
Székesfehérvár
Kincsesbánya
Bodajk
Zámoly
Csákvár
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Veszprém
Keszthely
Csetény
Győr
Igar - Vámszőlőhegy
Összesen:
Mindöszesen:

118
2
2
1
1
3
1
2
3
4
1
1
2
1
4
8
3
2

53
39

189
34
11

525
387
56

169
5
2
1
1
1
2
1
2

66
1
1
2
6
2

10
74
6
1
1
2
1
2
4
1
1

1818
5501

Szép, rendezett ingatlanok 
2013. június 12.

A Virágos Velence Egyesület minden hónapban „megfigyelő” körúton jár a
városban, keresve a kimagaslóan szép utcafrontokat. Szerencsére van miből
válogatni: igen sok rendezett, csinosított, gondozott ingatlant találtunk. Nem
tudjuk mindegyiket felsorolni, de mindenkinek köszönjük, aki nem sajnálja a
munkát az ingatlana előtti utcaszakasz ápolására sem.

Újra felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szépen gyepesített, egy-két bokorral
vagy örökzölddel beültetett terület is lehet nagyon mutatós, nem csak a virágos
kiskert. Van munka azonban a fűvel is, hiszen az is csak akkor szép, ha rend-
szeresen nyírva, gondozva van.

„Örökzöld” kérésünk, hogy akinek nincs, pótolja a házszámtáblát. Sok szép
előkertet azért nem tudunk megemlíteni az újságban, mert nem tudjuk a házszá-
mot. Pedig sokan vannak, akik elsétálnak egy-egy itt felsorolt ingatlan elé, hogy
megnézzék a szépen gondozott utcai kiskerteket, gyönyörködjenek és ötleteket
gyűjtsenek. Biztatunk is erre mindenkit. Keressük meg a hozzánk közel talál-
ható, kiemelten szép utcafrontokat, tanuljunk egymástól. Egy-egy túlsza-
porodott évelőnket tőosztással megoszthatjuk, elajándékozhatjuk, így egész
nyáron folytathatjuk a „virágosítást”. 

Most ezeket az ingatlanokat emeljük ki a sok szép, rendezett előkert közül:
Felszabadulás u.1., 5., 7.,10/A., 15., 17., 18., 20., 23., 25., 30. Bárczi G. u.1., 3.,  5.,
7., 9.,13. Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon. Hunyadi u. 1.,6., 8.,10., 20.
Radnóti u. 3., 6., 7., 8., 9., 11., 14. Szél u. 6., 6/A., 11.,12. Ősz u. 1., 2., 5., 8.,
10., 11., 16., 26. Tavasz u. 2., 3., 5., 9., 10.,13. Nyár u. 1., 2., 7., 9., 11.,15.
Vihar u. 2. ,5 Tél u. 7. Nap u. 2., 4., 6. Tópart u. 14., 24. Halász u. 6.,17., 18.,
19., 20., 36., 42. Gábor Áron u. 1., 2. Esze T. u. 2.–9. Gerle u. 2., 9., 11., 13.
Ország út 12., 18., 27/B., 31., 33., 36., 37., 38., 40., 42., 44., 50., 54., 64., 68.,
70., 72., 74., 78. Tekergő Étterem Sukorói út 21/A. Csongor u. 2., 2/A., 6.,
12.,16. Panoráma út  9., 12/A., 18., 19., 26/A., 28/A., 30., 35., 47., 55. Orbán
Vendéglő, Enyedi u. 3., 9., 10/A., 17. Fő u. 7., 9., 14., 17., 25., 38., 40., 44., 46.,
48., 50., 54., 61., 61/A., 69., 72., 73., 74., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 96., 101.,
109.,110., 112., 114.,133., 144/A.  Jani Pecsenye, Bethlen u. 8. Bocskai u. 2.,
4/1., 4/2., 4/3. Bocskai ltp. 6., 8/A., 10. Liget u. 1/1., 1/3., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6.,
Dobó u. 7., Solt közi társasház, 5., 5/A., 9., 12., 16.,17., 20., 22., 30.
A rendezett ingatlanok felsorolását a következő lapszámban az újtelepi résszel
folytatjuk. E havi fotónk a Bárczi Gusztáv utcában készült.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke
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A dézsás növények nyáron a szabad
levegőt kedvelik. Viráguk színével, különleges levelükkel fi-
gyelemre méltó foltot varázsolnak a kertbe. Sok dézsás
növény eredeti hazájában haszonnövény. Az AGAPANTHUS
- AFRIKAI SZERELEMVIRÁG május végén, június elején,
hosszú száron hozza hatalmas, kék és fehér virágait. Napos,
esetleg félárnyékos helyre tegyük, teleltetéskor 0-5 °C az
ideális számára. Az AUCUBA - BABÉRSOM sárga pöttyös
levelével díszít. Félárnyékos, árnyékos, védett helyre tegyük.
Vízigényes, de a pangó vizet nem viseli el. Télen szobanö-
vényként is dekoratív. A BOUGANVILLEA - MURVAFÜRT
tavasszal kihajtott levelei szinesednek a Mikulásvirághoz ha-
sonlóan. Pazar, látványos növény, igazi egzotikum. Színei:
rózsaszín, narancssárga, sárga, lazaclila, fehér. Vízigényes,
minden öntözésnél tápoldatozzuk. Átteleltetni világos, hűvös
helyen kell, ilyenkor a levelek lehullanak, ami normális je-
lenség. A CAMELLIA JAPONICA - KAMÉLIA egyszerű
és telt virágai rózsaszín és lila színekben pompáznak. Világos
helyre tegyük, a hőséget nem viseli el. Rendszeresen tápolda-
tozzuk. Szobanövényként is használható, a télikertben hama-
rabb virágzik. A CANNA INDICA - KANNA dézsás és virág-
ágyi növény. Trópusi őshazájának megfelelően világos helyre
való. Nagyon víz-, és tápanyagigényes, ne hagyjuk kiszáradni.
Virágának sokszínűsége, mérete, levélszíne egzotikussá teszi.
Rízómáit fagymentesen tároljuk! A CITRUS - CITROMFÁT
elsősorban nem gazdasági haszna miatt tartjuk, bár egy több
éves, jól termő növény képes biztosítani a család citrom-
igényét. Pici fehér virágai lakást betöltő illatukkal hálálják
meg a szerető gondoskodást. A gyümölcsök képzéséhez sok
vizet igényel. A rövid ideig tartó szárazságot elviselni. Vi-
tathatatlan kedvenc a DATURA - ANGYALTROMBITA.
Számos színváltozata ismert. Napos, világos helyet kíván.
Rendszeresen tápoldatozzuk, az erős visszametszés segíti a
virágképződést. A HIBISCUS - HIBISZKUSZ számtalan
színárnyalatban van. Víz-, és tápanyagigényes növény, soha
ne hagyjuk kiszáradni. Napos, világos helyet ígényel. A fel-
sorolásból nem maradhatnak ki a RODODENDRONOK.
Valószínűleg életre szóló élménnyel gazdagodtak azok a virá-
got szeretők, akik ott voltak a malonyai arborétumban tett
kiránduláson. Meseszerű volt a virágok tömege és a színek
sokasága. A SOLANUM JASMINOIDES - CSÜNGŐJÁZ-
MIN napos, félárnyékos teraszokon kiválóan elviseli az
időjárás változásait. Rendszeres tápoldatozást igényel. A
pangó vizet kerüljük. Színe fehér. Nagyon szép kék színével
hívja fel magára a figyelmet a SOLANUM RANTONNETII
- ENCIÁNFA, melyet napos, világos helyre tegyünk. 

A növények tápoldatozását a folyékony WUXAL SUPER-
rel, vagy vízben jól oldódó VOLLDÜNGER műtrágyák al-
kalmazásával javasoljuk. 

Bízom abban, hogy a legismertebb egynyári, balkon és
dézsás növények ismertetése hasznos volt. Sok sikert és szép
virágokat kívánok!

Huszti Mihály
egyesületi tag

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

SSzzeerreennccssééss  uuttaazzááss

Szomorú, esõs idõre ébredtünk május 12-én, vasárnap,
a szlovákiai Malonyán lévõ híres arborétumba tervezett
tanulmányút napjának reggelén. A Virágos Egyesület tag-
jai elõzõ nap is szakadó esõben álltak a vártán: sok más
lelkes velenceivel együtt virágosították Velence köztereit.
Buszunk elõtt majdnem kétszáz kilométeres út állt.
Beletörõdve a zord idõjárásba, jóízû beszélgetésekkel vidí-
tottuk fel magunkat útközben. Félúton jártunk, amikor a
szerencse ránk mosolygott: a szlovák határ után felsza-
kadozott a felhõzet, kisütött a nap. Ragyogó napsütésben
érkeztünk Malonyára, ahol gyönyörû virágok, csodálatos
színekben pompázó, illatozó rhododendronok fogadtak
minket a példásan ápolt kastélykertben. 

Hazafelé betértünk a majki kamanduli kolostorba, ahol
egykor a kamanduli remeték élték szótlan és magányos
életüket. Útközben még beugrottunk a csákvári cukrász-
dába, ahol jólesõ fagylaltozással és süteményezéssel ün-
nepeltük meg szerencsés utazásunkat.

Méltó környezet hõsi halottainknak

Egyesületünk tagjai rendszeresen ápolják a velencei hõsi
halottak sírjait. Május végén nem elõször végeztünk
kertészeti karbantartó és felújító munkát a temetõben,
hiszen novemberben tisztítottuk meg a terület nagy részét
a lehullott levelektõl, kerti hulladéktól. Most virágosítot-
tunk is, vonzó látványú növényekkel ültettük be a sírokat.
Mindig szívesen dolgozunk együtt, mert a szép ered-
mények elérése mellett az is nagy örömet okoz nekünk,
hogy jó társaságban vagyunk.

A Virágos Velence Egyesület  elnöksége
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„Az egyetlen ember, 
aki valóban megért bennünket, az anya”

Magyarországon 1925 óta ünnepeljük az anyák napját
minden május első vasárnapján.

A Meseliget Óvodában is régi hagyomány már, hogy
ilyenkor minden csoport  felköszönti az édesanyákat, nagy-
mamákat, dédiket, egy kis műsor keretében.

A pillangó (kiscsoport) legtöbb tagjának újdonság volt az
ilyenkor megszokott nyüzsgés, hiszen ők még először
készülhettek erre a szép napra. Természetesen előzetesen
beszéltünk ennek az ünnepnek fontosságáról, jelentőségéről,
szépségéről. Ez után kezdődhetett csak el a lázas munka:
ajándékkészítés, verses-zenés műsor összeállítása, gyakor-
lása, amit minden gyermek nagy szeretettel végzett.

Az idén a Civil-ház adott helyet a rendezvények lebo-
nyolításához, ahol több vendéget fogadhattunk, mint a cso-
portszobáinkban.

Vezető óvónőnk, Edit néni köszöntötte a megjelent
anyukákat, nagymamákat, dédiket, akik nagy érdeklődéssel
és annál nagyobb szeretettel fogadták énekkel bevonuló, ün-
neplő ruhába öltöztetett óvodásainkat, akik meghatottan
mondták el a verseket, énekeket, majd mozogtak egy
gyönyörű dalra. 

A műsor közben, a virágok átadásánál egyre több anyukánál jelentek meg
könnycseppek, ami azt jelentette: ők is meghatódtak csemetéik műsora
láttán. Mi, óvodapedagógusok pedig örülünk, hogy részesei lehettünk e
gyönyörű ünnepnek.

„Az anya, az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a világon. Ő a
tündéri hang, aki jó éjt kíván, aki mesél neked egy vidám nap után.”

Cselkó Béláné
óvodapedagógus,  Pillangó csoport

Anyák Napja 
a Meseliget Óvodában
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„Boldog, boldog, boldog születésnapot...”

A Meseliget óvoda idén is nagyszabású családi nappal
ünnepelte 7. születésnapját. Minden évben izgalommal
szervezzük és várjuk a vidám programokat, amelyek
sok-sok közös élményt adnak a gyermekeknek és szü-
leiknek is. 

A megnyitót hagyományosan egy friss, ébresztő torná-
val kezdtük, amely mindenkit megmozgatott és jó
kedvvel töltött fel. Aztán tapsolhattunk Horváth Gábor
tanár úr apró táncos lábú csapatának is, akik latin ritmusra
ropták a táncot. De a vigadalom akkor fokozódott igazán,
amikor a Buborék együttes fergeteges műsorral lepett
meg bennünket. A közös éneklés és tánc, pezsgő hangu-
latot varázsolt. Az együttes még egy tréfás fellépésre is
meginvitálta az apukákat és anyukákat, a gyerekek leg-
nagyobb örömére.

Vidám-színes forgataggá változott az óvoda udvara.
Igazi „meseligetté” vált. Aki elfáradt a táncban, a büfében
kedvére lakmározhatott a rengeteg finomságból. A bát-
rabbak akadályversenyen próbálhatták ki ügyességüket, a
vállalkozó kedvű gyerekeknek pedig az ügyes kezű
óvónénik egy-kettőre csodálatos mintákat varázsoltak a
mosolygó gyermekarcukra. Az óvoda udvara félelmetes
„pókemberekkel”, bájos „tündérekkel”, vidám „kutyu-
sokkal” és „cicákkal” népesült be. 

Ezen a napon kibővült az óvoda udvara a szemközti
parkkal, ahol a gyerekek népi játékokat próbálhattak ki. A
fák alatt várakozó tűzoltó autó sem állt üresen, kis „tűz-
oltók” nélkül egyszer sem. Az egész évben korcsolyázó
gyermekek ünnepélyes keretek között ilyenkor vehetik át
a Kori-Suli oklevelüket, amelyhez mindannyian meleg
szívvel gratuláltunk. 

Új izgalmakat tartogatott a tombolasorsolás is, ahol
szebbnél-szebb ajándékok leltek gazdára, tapssal és ujjon-
gással kísérve. 

Mikor kellemesen elfáradt és megéhezett a gyerek-
sereg, következett az ízletes bableves, amely Margit néni
és Böbe néni szakácstudományát dicséri. 

A nap utolsó meglepetése, az óriási Meseliget Ovi
szülinapi torta volt, amelyet a gyerekek csodálattal néztek
és kóstoltak. Ez a fantasztikus nap lassan a végéhez köze-
ledett, ám búcsúajándék nélkül senki sem tért haza, mert
minden kicsi vendégünk választhatott egy kabalát. 
„...és kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napunk!”

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus, 

Nyuszi csoport
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Köszönjük:
•  Dr. Papp Dénesnek és Papp Gyöngyinek a népi körhintát és a népi játékokat, amit a Családi napon a honorárium

átvállalásával biztosítottak számunkra.
• Görgicze Zoltánnak és Görgicze Katának a Családi napon felállított asztalokat, sátrakat és dolgozóiknak annak 

felállítását.
• a Meseliget Óvodásaiért Alapítványnak, aki a P. Nagy Ferenc és Kovács József László duó honoráriumát biztosította

a Családi napon.
• Szakács Istvánnak és Szakácsné Erzsikének a Családi napra a leves főzéséhez biztosított üstöket.
• Vorák családnak a családi napon a finom pogácsát és a leveshez tálalt kenyeret.
• A polgárőröknek, Ható Jánosnak, Soós Lászlónak, Varga Zoltánnak a Családi napi rendezvényünk biztosítását. 
• Kovács Károlynak, aki a tűzoltóautót a Családi nap helyszínére hozta és ott a „leendő kis tűzoltókat” patronálta.
• Vass Lajosnak a szállításban, cipekedésben nyújtott segítését.
• Bruck Józsefnek, Sári Kálmánnak és segítőinek a felszerelések szállításában és állításában nyújtott segítségét.
• Mindenkinek, aki a családi napon tombola tárgy felajánlásával, bármi mással akár egy jó szóval, hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez.

• Kollégáimnak, akik mindent megtettek azért, hogy a    gyermekeink és vendégeink jól érezzék magukat Családi 
napunkon és emlékezetessé tegyék a Meseliget Óvoda 7. születésnapját és az idei gyermeknapot.

• Martinovszky Károlynak, aki csodaszép margarétákat ajándékozott az óvodánknak.

Orbán-nap a Bence-hegyen
A hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezésre került az

Orbán-nap a Bence-hegyen. A gyerekek már hetek óta izgatottan készültek a
fellépésre. Szerencsére az időjárás kedvezett nekünk, még a nap is kisütött. 

A nyitó program az óvodások műsora volt. Kezdésre a színpad előtti tér
benépesült a kíváncsi nézősereggel. A Piros alma, Csipet-csapat, Katica és a
Szivárvány csoportos gyerekek táncaiban gyönyörködhettek a nézők, akik
lelkesen tapsoltak a kis előadóművészeknek. 

A fellépés izgalma után a gyerekek megtekinthettek egy bábelőadást, majd
újult erővel vetették bele magukat a vásári forgatagba.

Az Orbán-nappal egybekötött gyermeknap tartalmas programokat kínált fel-
nőttnek, gyereknek egyaránt. Köszönjük a fellépő gyerekek és szüleik hoz-
zájárulását a nap sikeréhez!
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Minden gyermek a maga sajátos küldetésével születik a
világra, azért, hogy beragyogja napjainkat, azért, hogy
próbára tegye türelmünket, azért, hogy célt adjon éle-
tünknek és azért, hogy gondoskodjék rólunk. A felnőttek
dolga, hogy ezt sose tévesszék a szemük elől. Ha a szüleik-
től ezt látták, akkor azért, ha pedig nem ezt tapasztalták,
akkor annál inkább.

Az egyik gyermek életének minden eseményéről beszá-
mol a szüleinek, a másik inkább befelé ragyog, de minde-
gyikre igaz: a gyerekek azért látják a varázslatot, mert
keresik. Egy éven át mindennap együtt kerestük a varázs-
latot, és velük együtt hittük, hogy sikerült megtalálnunk. 

Kedves Szülők! 
Most az óvoda kapui, amikor kis időre becsukódnak, és

a varázspálca kizárólag az Önök kezébe kerül. Éljenek
ezzel a lehetőséggel, fessék be mindennap az eget, szá-
molják meg a csillagokat, hogy a gyermekük legyen a leg-
boldogabb ezen a világon!

Kedves Óvodások, kedves Szülők! 
Tisztelt Vendégeink!

Szinte tegnap kezdtük meg a tanév első napját és ma
pedig az évzáró ünnepségre csinosítottuk ki magunkat.
Csak nekem tűnik ez túl gyorsnak? Esetleg más is így van
ezzel? Érzéki csalódás ez a gyorsaság! Mellette itt van a
reális valóság! Megint itt van az évzáró napja, s a nyári
élet kezdete. 

Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta, még ha
rövidnek is tűnik az eltelt idő. Egy éven át mindennap
együtt kerestük a varázslatot, és hiszem, hogy sikerült
megtalálnunk. Az év minden napja emlékezetes volt, ha
másért nem, akkor azért, mert együtt voltunk a gyer-
mekekkel a csodálatos és változatos mindennapokon, a
szülőkkel, az adventi, a húsvéti, a farsangi játszónapon,
a gyermeknappal és az ovi születésnapjával együtt tartott
családi napunkon!

Csiga csoport
Csordás Edmond
Dubis Richard Gyoma
Gábor Csenge
Hadadi Ákos
Ható Flóra
Joanovits Mária
Kovács Márk
Kóródi Kolos
Matus Lukács
Matyi  Tamás Máté
Smolkó Viktor Zoltán

Katica csoport
Kékesi Hermina Hanna

Horgos Szabolcs 
Horváth Szelina
Hunya Leila
Kovács Bálint Attila
Lonkai Zoé Emese
Márhoffer Bence
Martinovszky Liza
Nagy-Ludassy Katica
Németh Anna
Páli Luca
Sass Molli
Serena-Kiss Tibor
Szabó Levente Attila
Szűcs Marcell
Tatai Tamás
Tóth Bálint
Tóth Zsófia

Csipet-csapat csoport
Bodri Sebestyén

Kolozsvári Panna
Kovács Emma Sára
Molnár-Bodó Ajsa
Ötvös Lili
Papp Viktor
Póder Laura Éva
Szabó Anna Eliza
Tánczos András
Balogh Barnabás
Dorgai Lilla
Gáts Bence Levente
Hérics Rebeka
Halmai Csaba

Szivárvány csoport
András Patrik
Berczi Réka
Bodoki Bendegúz
Búza Kincső
Dávid Zsombor
Endrődi Áron
Fésűs Attila Flórián
Hajdu Luca

Dittrich Luca
Erdei István Dávid
Fekete Bence
Gerentsér Ferenc Gergely
György Zília
Heiden Bendegúz
Herpy Klára Luca
Stokinger Nóra
Szenczy Benjamin
Szenczy Domonkos
Tamasovics Jázmin Anna
Török André
Verebi Luca
Vorák Kitti
Wagner Dorka
Majer Roland
Sarf Árpád
Szép Csanád Gyula

Alma csoport 
Sinkovics Hanga

Búcsúznak az óvodától (70 nagycsoportos óvodás) és ősszel iskolások lesznek:
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Kedves Ballagó Óvodások!
Amint az előbb hallottuk Tőletek, elbúcsúztok az óvodától,
hátatokra veszitek a táskát, hiszen ősszel iskolások lesztek.
Sok-sok titok felfedezése vár rátok, új kalandok, új bará-
tok. Ti már tudtok énekelni, verset, mesét mondani.
Illedelmesen beszélni, udvariasan viselkedni. Tudtok
legóból házat, autót, űrhajót építeni, homokba alagutat
ásni, növényeket ültetni, ápolni, hiszen az óvodai, városi

virágosítás során megmutattátok. Ismeritek a közlekedési
szabályokat…Igazi iskolába induló ügyes óvodások vagy-
tok, büszkén engedünk benneteket az iskolába!
…A mesék úgy kezdődnek, hogy egyszer volt, hol nem
volt, és úgy fejeződnek be: boldogan éltek…, aki nem
hiszi, járjon utána...! 
Most én is elköszönök tőletek és azt kívánom, keressétek
és találjátok meg a magatok útján a boldogságotokat, és
gyakran gyertek vissza, meséljetek nekünk, hadd ismerjük
meg a történeteitek többi fejezetét is!” 
Részlet az ünnepi köszöntőből

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Régi szép hagyomány Velencén, hogy egész Velence egy
célért mozdul, hogy Velence szép virágos város legyen.  Ez a
tavasz sem múlhatott el úgy, hogy a parkok, közterületek ne
viruljanak ki, ne kerüljenek ki a szebbnél szebb virágok a
megérdemelt helyükre.  

Az óvodában is őrizzük ezt a szép hagyományt. Óvodai
virágosításunk napján a kis ovisaink mindkét településrészen
egy-egy cserép virággal érkeztek (volt aki még a hozott
virágja  nem egyszerű nevét is tudta), amit az óvoda udvarán
a szorgos kis kezek elültettek. Ki a földet rakta, ki a palántát
ültette, valaki pedig locsolt. Azóta is együtt gondozzuk,
csodáljuk a szirmukat ki-
bontott színesebbnél színe-
sebb virágokat. 

A munkát szombaton az újtelepi óvodarész mögötti virágágyásnál és a kígyóágyás-
nál folytattuk, amikor sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, mert esett az eső azon-
ban jókedvből nem volt hiány. Együtt ültettük a virágokat szülők, gyerekek, óvó nénik
és dajka nénik közösen. (Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segített, s a rossz idő el-
lenére kitartott velünk, így hamar a „kígyó” és a „papucs” ágyásból csodaszép pom-
pázó virágágyás lett, amelyet a Velencére érkező és átutazó emberek megcsodálhatnak.

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

„Én kis kertet 
kerteltem…”

„Iskolába járok ősztől, 
mert már hat éves vagyok.
Hátamra veszem a táskám, 
s indulok, mint a nagyok.”
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Botev- Kupa 
Országos Tornaverseny

Az idei tanévben immár 5. alkalommal került megren-
dezésre a veszprémi Botev Kupa - Sztoján Hanna Emlék-
verseny, amely méltó emléket állít egy fiatalon elhunyt,
tehetséges tornásznak és biztosít versenyzési lehetőséget
az ország minden részéről érkező ifjú tornász-palántáknak.

Az idei megmérettetésen 16 versenyzővel, 3 csapattal
képviseltük iskolánkat, s egyben Velence városát.

Az I-II. korcsoportosok versenyében (alsó tagozat) két
csapatunk is részt vett. A velencei „b” csapat (amelynek
tagjai közül többen életük első tornaversenyén debütáltak)
a 8. helyet szerezte meg, dicséret illeti őket a helytállá-
sukért. A csapat tagjai: Dombi Vanda, Lukács Ajsa, Ható
Hanna, Popelka Liliána, Piry Zsófia.

A velencei „a” csapat kiválóan tornázva, sokadszor bi-
zonyítva felkészültségét, a második helyen végzett, a hazai
Veszprém csapata mögött!!

A Botev kupák történetében eddig elért legszebb ered-
ményünk a csapat ezüstérem, büszkék lehetünk lányainkra.
A csapattagok: Márta Rebeka, Zsengellér Nóra, Kovács
Dominika, Papp Gréta, Kiss Csenge, Vas Eszter Panna.

A III-IV. korcsoportosoknál (felső tagozat) sikerült végre
teljes csapatlétszámmal versenyeznünk (6 fő), és hatalmas
meglepetést szerezve a 4. helyen végeztünk, ami azért is
értékes számunkra, mert tanítványaink több évvel idősebb
versenyzőkkel mérik össze tudásukat. Az egyéni össze-
tettben Vas Eszter Panna 4. b osztályos tanuló (felsősök
között!) szintén a 4. helyen zárt, ami kimagasló eredmény.

A csapat tagok: Kovács Luca, Erdélyi Niké, Végh
Nikolett, Vas Eszter Panna, Bátonyi Anna, Nagy Johanna.
Felkészítő tanár: Varga Attila
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Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Végre itt a nyár…

Bízunk benne, hogy a kellemes napsütés, a jó levegő,
a szabadság sok-sok energiával tölt majd fel tanulókat és
pedagógusokat egyaránt.

Sok, színes tábor kínál kellemes nyári időtöltést gyer-
mekeink számára.

A szokásos év végi iskolai táborunkat idén Egerbe
szerveztük. Nagyon szép helyre megyünk, s szerencsére
Alapítványunk – több szülő támogatásával -, s egy névte-
len felajánló is segíti diákjainkat ebben az üdülésben.

Azonban ezt követően a sport, az angol nyelv, a játék
és mindenféle szórakozás szerelmeseinek – segítve ezzel a

szülőket is – több lehetőség ajánlja magát. 
Ezekről minden információt elolvashatnak
a www.zoldligetsuli.hu oldalunkon.

Tábor Brigád

Szép munka volt
Iskolánk 20. születésnapján már túl vagyunk. A felnőtté válást megün-

nepelendő nagyon sok mindenki fogott össze. Ezt szeretnénk megkö-
szönni!

87 tanuló és 26 pedagógus több hetes délutánonkénti próbáját Rocken-
bauer Ildikó segítségével.

Velence Város Önkormányzatának, a Baptista Szeretetszolgálatnak, a
Zöldliget Alapítványnak – s rajta keresztül nagyon sok szülői felajánlás-
nak, a Diákönkormányzatnak, a Szülői Szervezetnek az ünnep anyagi tá-
mogatását. Kollégák együttműködését. Na és a jelenlévőknek a felsza-
badult jókedvet. 

Az ünnepről képeket láthatnak honlapunkon, a www.zoldligetsuli.hu-n.

„LEGEK SEREGE”

Az idei tanév elején meghirdet-
tük a „Legek serege” című tanul-
mányi versenyt a felső évfolya-
mos osztályok között. Az az osz-
tály, amelyik a legtöbb versenyen
és a legeredményesebben képvi-
selte magát, a Diákönkományzat-
tól kapott jutalmat, s az iskola
születésnapján tettük mindezt köz-
hírré.

Az idei tanévben az 5.a osz-
tályé lett ez a cím. 

Gratulálunk nekik!
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Az elmúlt hónap kiemelkedő eseménye a Városi Majális
volt. A színes, változatos programot kínáló rendezvényre
tagjaink több mint fele kilátogatott és a főzőversenyre is
beneveztünk. A főszakács: Kvak János és felesége, Erzsike
remek ízletes sertéspörköltet készítettek, de a bogrács körül
néhány férfitagunk is szorgoskodott!

Az elkészült, finom ebédet a zsűrizés után, Weiszlem-
leinné Irénke kézi tarhonyájával tálalva klubtagjainkkal és
kedves vendégeinkkel közösen, jóízűen elfogyasztottuk.
Desszertnek az asszonyok által otthon megsütött, helyben
megtöltött diós, túros, lekváros palacsintát ettünk; a 200
darabnál is több palacsinta gyorsan fogyott a tányérokról.

Bár a zsűri győztest nem hirdetett, a sok finom ételt főző
csoportokat dicsérő szavakkal, emléklappal, virággal jutal-
mazta. Főszakácsunk tőlünk megkapta a köszönetet és a
legnagyobb elismerést, dicséretet, hiszen a bogrács az
utolsó „morzsáig” kiürült. 

A színpadon, az ovisok, iskolások mellett fellépő Rózsa
Tánckar is fergeteges sikert aratott. A nagyközönség előtt
először új jelmezben, szép, új, fellépő ruhában bemutatott
„Kacsatánc”, illetve „Néptánc-csokor” előadását nagy taps
kísérte. Gratulálunk a szép sikerhez és köszönöm a szor-
galmas készülődést, klubunk képviseletét. 

A Majálison kellemes vidám délutánt töltöttünk együtt,
köszönhetően tagjaink önzetlen segítségének. Megköszö-
nöm mindenkinek, akik az előkészítésben, a sátor díszí-
tésében, főzésben, sütésben, tálalásban, rendrakásban részt
vettek; a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Benkőné
Rózsikának, a Németh házaspárnak munkáját és segítségét!

Május 8-án megtartottuk az Anyák napját. Vendégünk a
Polgármester asszony volt. Az édesanyákat a Huszti
kertészet nevelgette, egy-egy cserép angol-muskátlival
ajándékoztuk meg, és Horváth Gyula bácsi kedves meleg
szavakkal köszöntötte az ünnepelteket!  Köszönjük a Pol-
gármester asszonynak, hogy velünk együtt ünnepelt, és
meghallgatta gondjainkat, kéréseinket!

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület Székesfe-
hérváron tartotta a Központi Anyák napi ünnepeket, ahol a
megyei elnök, Rubina Sándor mellett Herczog Edit EU-s
képviselő is köszöntötte az édesanyákat. Klubunkat
Hoppálné Gizike, Nagyné Piroska, Zsolnainé Marika
képviselte a rendezvényen.

A május 11-i virágosítást az eső sem tudta elmosni.
Klubtagjaink is a vállalt feladatot elvégezték és kissé
(nagyon) elázva bár, de elültették a sok száz szebbnél szebb
virágpalántát. Köszönet munkájukért, kitartásukért, Ülte-
tőink: Kiss András, Hoppál Tibor, Hoppál Tiborné, Molnár
Jánosné, Hegyi Balázsné, Kis János, Kisné Kóczán Mária,
Benkő Józsefné, Borbély Tamásné, Horváth Gyula, Kvak
Jánosné, Nagyné Piroska és unkája, Lengyel Ferenc, Sinka
Józsefné, Zsolnai Józsefné, Vogel Erik és felesége, Lukács
Sándorné, Bicskei Józsefné.

Májusban még vendégül láttunk két budapesti előadó-
művészt, Veiczi Irma, alias Cila mama és Vásárhelyi

Prodán Miklós nótaénekest. Saját vers felolvasásával, is-
mert, kedvelt dalok előadásával szórakoztattak bennünket.
A hangulatos délutánt közös énekléssel fejeztük be.

Kedves olvasók! Igaz, hogy tavasz sem volt igazán, de
már a nyár is beköszönt, az iskolaév is véget ér. Kívánok
mindenkinek nagyon jó egészséget, kellemes nyári napokat,
a diákoknak nagyon jó bizonyítványt, kellemes vakációt!

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. Számú Nyugdíjas Klub tagjai részt vettek a Május
1-jei főzőversenyen, kitűnő szakácsnőink készítették a ha-
lászlevet, ami nagyon finomra sikerült. A klubbon belül is
volt „zsűrizés”, mindenki megelégedésére egy halászlé
elké-szítése kötődik a Velencei tóhoz, illetve hagyományá-
hoz. A főzőversenyen részt vevők mind kitettek magukért,
finomabbnál finomabb ételeket készítettek, kóstolgathattuk,
dicsérhettük, minden „szakács” kitűnőre vizsgázott.

Anyák napi ünnepséget nem tartottunk 2013 évben.
Gondolom és tudom, hogy minden nagymama és édesanya
családja körében lett köszöntve, mivel ez családi ünnep. A
kis óvodások és iskolások természetes, hogy közösen
köszöntötték az édesanyákat, műsorral és nagy szeretettel.

Május 3-án a katolikus templomban gyászmisén vettünk
részt, ahol volt klubtársunkra emlékeztünk.

A következő pénteki  klubest elmaradt, mivel az ugyan-
erre a napra tervezett, a Virágos Egyesület kirándulásán
több klubtagunk is részt vett.

Május hónap eseménydús programokkal várt bennün-
ket. Most is, mint minden évben, Orbán napi ünnepségen is
részt vettünk. Sajnos az időjárás a nap nem minden sza-
kában kedvezett, de kedvünket nem szegte, programok
sokaságában és látványosságában gyönyörködhettünk. A
gyermekek műsora gyönyörű volt, ők az igazi művészek!

Itt szeretném megköszönni a Velencéért Közalapítvány
elnökének és tagjainak, hogy klubunkat anyagilag segítet-
ték. Nagy öröm számunkra, hogy ebben a nehéz anyagi
helyzetben is gondoltak ránk. 

Június 8-án kirándulással kezdjük a nyarat, első utunk
Komárom, de vannak még terveink ahova szeretnénk
eljutni. Sikerülni fog!

A Civil ház udvarán készült kemencében többször is volt
már sütés, pl. új évkor malacsült, majd későbbiekben ke-
nyeret és „pompos” nevű tésztát sütöttünk, ami nagyon
finom. Természetesen a tagok által összeadott pénzből ké-
szültek ezek a finom ételek. Egész biztos vagyok abban,
lesz még „ dolga” a kemencének: névnapozunk, vendége-
ket hívunk, és mindehhez a kemencében készítjük a ven-
dégváró finom falatokat.

Minden nyugdíjas társamnak nagyon jó egészséget, kel-
lemes nyaralást és unokázást kívánok klubtársaim nevében.

Vén Lászlóné
klubvezető
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TURIZMUS

Leírás

A főoldal tetején található képlapozó 

A menüdobozok között található felület 
(kép+szöveg)

Kép, melyhez link és egy rövid cikk is tartozhat. 

Lista csomagajánlatokhoz, kiemelkedő szolgáltatá-
sokhoz. (Több képet, szöveges leírásokat, ajánlat-
kérési lehetőséget, közvetlen linket tartalmazhat.
Bonus: Hírlevélben való megjelenés.

A főmenü Szállás, Vendéglátás, Szolgáltatások, 
Aktív részéből megnyíló listákban szereplés. 
Tartalma 2-3 fotó, leírás adatokkal, ajánlatkérés.

Azoknak, akik egész évben korlátlanul (szabad
felületek függvényében!) szeretnék igénybe venni
a felsorolt lehetőségeket. 

Elektronikus képeslapküldési lehetőség kizárólag
tagoknak a szolgáltatás fotóival

Ár

10.000Ft/hó/kép

2.000Ft/hó/kép

5.000Ft/hó

3.000Ft/hó

5000Ft/év (nem
helyi és nem TDM

tag szolgáltató)

100.000Ft/év

-

Ár 
TDM tagoknak

5.000Ft/hó/kép

Az első kép INGYEN,
a továbbiak 1000Ft/hó

2.500Ft/hó

Havonta 1 megjelenés
INGYEN. Minden
további lehetőség

1500Ft/hó

INGYEN

50.000Ft/év
bónusz képeslap 

2.000Ft/hó

Megjelenés helye: 
velenceturizmus.hu

Banner rotátor
(kép rotátor)

Reklám rotátor

Menü doboz

Top Ajánlatok 
lista/Akciók felirat

Tematikus listákba 
felkerülés

Korlátlan éves 
csomag

Képeslap az infor-
mációs terminálon

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület (helyi turisztikai egyesület) turisztikai információs felületein kitűnő
promóciós lehetőségeket kínál tagjainak és a térség érdekelt szolgáltatóinak! 
Az egyesület honlapján (velenceturizmus.hu) a főmenüben ingyenesen jelenhetnek meg a helyi TDM tag szolgáltatók
és a helyi minősítési rendszerben résztvevő szállásadók, vendéglátók, üzletek és szolgáltatások.

Táblázatunkban részletesen bemutatjuk az oldalon kínált egyéb kiemelt megjelenési lehetőségeket is:

Az egyesület által készíttetett információs útbaigazító
nyíl/tábla melyből az első lépésben 40 db-ot tudtunk ki-
helyezni, a visszajelzések szerint sokaknak elnyerte tet-
szését és már több szolgáltató jelezte igényét további
nyilak kihelyezésére. Az igények felmérése még folya-
matban van, jelentkezni június 27-ig lehet! 

A várost színesítő látványtérképek, melyek a turisták
és a helyi lakosok tájékoztatását szolgálják, szintén sok
dicséretet kaptak már! Sajnálatos azonban, hogy a táblák
közül négyet máris összefirkáltak vagy megrongáltak is-
meretlen személyek! Kérünk mindenkit, hogy támogas-
sanak bennünket az ilyen esetek megelőzésében. 

Vigyázzunk a város fejlődését szolgáló eszközök 
épségére!

TDM egyesületi tagdíjak  Ft/év

Egyéb szállásadó 25.000,-
(panzió, kemping, tábor), strand, 
étterem, utazási iroda

Magán szálláshely 20 000,-

Gyorsbüfé, presszó, bolt, trafik, 
egyéb kis- és közepes vállalkozás 20 000,- 

Civil szervezetek, magán személyek 10 000,-

Ezúton is kérjük a térségünkben a turisztikához kapcsolható szolgáltatókat, programgazdákat, turizmusban érdekelt
vállalkozókat, akik szívesen együttműködnének velünk és tagjainkkal, belépnének egyesületünkbe, vegyék fel velünk
a kapcsolatot! Közösen hatékonyabb a munka és többet tehetünk a Velencei-tóért! 

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

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

E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu                www.velenceturizmus.hu
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Kedves Gyerekek, Anyukák,
Apukák, Nagymamák 

és Nagypapák!

A Mikkamakka Játéktár a nyár folyamán
továbbra is várja a játszani szerető gyer-
mekeket keddenként 9.00 – 12.00 óra között.

További szolgáltatásaink:
– Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktár-

ban illetve kitelepüléssel akár az ottho-
notokban is.

– Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- 
vagy céges rendezvényen.

– Játékkölcsönzés, vásárlás

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva
játssz!”

Elérhetőség: 20/515-1090, 20/257-5887
www.varazskucko.hu

Kastély – Velence, Tópart út 52.

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

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

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

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

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

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

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

Sánta Gábor 06-70/301-1764
MÁSIK HELYSZÍN:
Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános
Iskola  Velence, Bethlen G. u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18-20 óra 
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

TEKERGŐ PIAC VELENCÉN
A Tekergő Motel és Étterem parkolójában

helyi termékek piaca minden pénteken és vasárnap

Velence, Sukorói u.1. 

Célunk, hogy folyamatosan magyar portékát jutassunk
a vásárlók kosarába.

Hogy mi lesz a TEKERGŐ KOSÁRBAN?
• A kiváló minőségű helyi élelmiszereket a gazdák, a
kézműves termékeket az alkotók maguk kínálják, így
lehetőség nyílik a közvetlen beszélgetésre.
• bio-termékek
• népzene szól, vásári hangulat és minden héten akciók
várják
• füstölt áru, kézműves sajt, tejtermékek, pékáruk, zöld-
ségek-gyümölcsök, méz, lekvár… 
• kerámiák, merített papír, fából készült ajándéktár-
gyak… folyamatosan bővülő kínálat

Bővebb információ: Helyi Erőforrás Kft. 30/268-1007



Országos Baptista Közgyűlés
Az idei évben egyházunk vezetőségének határozata

alapján április 26-28 között a Baptista Szeretetszolgálat
által fenntartott Zöldliget Általános Iskolában került
megrendezésre az Országos Baptista Közgyűlés, Lelki-
pásztor- és munkakonferencia. A konferenciát a Baptista
Szeretetszolgálat a székesfehérvári és a helyi baptista
gyülekezet közösen szervezte meg. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Oláhné Surányi
Ágnes polgármesterasszonynak, Czuppon István igazgató
úrnak, Sajkás Balázsné Éva és Tóthné Mónika igazgató
helyettes asszonyoknak,  Elbert Tamás tanár úrnak, Tóth
Lászlónak, az iskola gondnokának valamint a takarító höl-
gyeknek a segítségükért.  

Jelenleg hazánkban több mint 16000 gyermek és fiatal
tanul baptista fenntartású iskolában. Vannak olyan intéz-
mények, amelyeket az egyház, és vannak olyan intézmé-
nyek, amelyeket a Baptista Szeretetszolgálat tart fenn, mint
egyházi jogi személy.  Ez volt egyházunk életében az első
közgyűlés, amely iskolában került megrendezésre. Az
alábbi mottót választották testvéreink: „Tanuljunk Isten
iskolájában!”. 

A három nap során a lelkipásztori konferencián kívül,
szekciói beszélgetéseken, istentiszteleten valamint imaal-
kalmakon vehettek részt az ország minden részéből
érkezett vendégek.  Egyházelnökünk, Papp János, négy fő
témát határozott meg. Ezek a következők voltak: hit, hite-
lesség, hatékonyság, hűség. „Isten akaratát hittel ragad-
hatjuk meg. Hitelességre és hatékonyságra van szükség a
megértett küldetés betöltéséhez. A hűség pedig a célig
vezető elengedhetetlen eszköze Istennek.” A konferencia
fő előadója Dr. John Upton a Baptista Világszövetség el-
nöke volt. A világszövetséghez jelenleg 110 millió baptista
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hívő tartozik. A szombati nap folyamán Hölvényi György
államtitkár úr és Fischl Vilmos a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke is meglátogatta a köz-
gyűlést. Vasárnap Dr. John Upton testvér prédikációjával
záródott a háromnapos rendezvény. 

A vendég testvérek jól érezték magukat, nagyon tetszett
nekik a helyi általános iskola. Nekünk, velenceiknek na-
gyon sokat jelentett ez a konferencia, igaz mi a progra-
mokban nem nagyon tudtunk részt venni, de a közös
munka még jobb közösséggé formált bennünket.

Bóra Zoltán
gyülekezeti tag

Segítők

Helyszín: Velence, Ófalui
Szent István Katolikus Templom
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VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:

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

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

A fogadóórák időpontja:
2013. június 25-án és július 9-én 15.00 órától 16.00 óráig

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tár-
sulási Tanácsa hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást írt
ki a csípőszúnyog-gyérítésre. Az ajánlati felhívásra 2 érvé-
nyes ajánlat érkezett. Az ajánlatok értékelése után a Társulási
Tanács 2013. május 28-án tartott ülésén döntött arról, hogy
a legelőnyösebb ajánlatot adó Aero Média Kft. a közbeszer-
zési eljárás győztese, második helyre pedig a Gergely Air
Kft. ajánlatát fogadta el. Szakértőnek Sáringer-Kenyeres
Tamást kérte fel. A Magyar Turizmus Zrt. 5.500 eFt támo-
gatást biztosít a projekt megvalósításához. Amennyiben a
szakértői vélemény alapján a szúnyog-gyérítés indokolt,
megkezdődik a Velencei-tó körül az irtás. 

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hiva-
talos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el, ahol a
Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekint-
hetők. 

Tóth István
VKTKT elnök  

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 
Telefonszám: 70/453-2786

E-amil cím: office@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK

Mindannyiunk számára fontos, hogy a hely, ahol élünk
minél szebb, kényelmesebb, élhetőbb legyen. Ennek eléré-
séhez szűkebb és tágabb környezetünknek folyamatos fej-
lődése szükséges, a haladáshoz elengedhetetlen telepü-
lésünk adottságainak, lehetőségeinek ismerete, feltárása.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanáccsal közösen együttműködve a Tanács
stratégia területén elhelyezkedő településeken kialakítandó
egységes fejlesztési irány meghatározását vállalta fel a
térség fejlődésének érdekében.

A szakmai tanulmány célja a térség cselekvési stratégia
előkészítő tanulmányának megalkotása, a VVVTFT terü-
letén élők és az idelátogatók elégedettségének eléréséhez
szükséges célok és lépések meghatározása. A tanulmány-
ban, mely a szakmai munka első lépése a fejlesztések meg-
fogalmazása, az irányok kijelölése, a projekt meghatározás
történik. A társadalmi egyeztetés után még ez évben
elkészülő második ütemben a projektek, és azok nagyság-
rendjének meghatározása történik. A dokumentum leg-
fontosabb előnye, hogy szakmailag annak irányai, nagy-
ságrendje megalapozza az Európai Uniós és hazai forrá-
sok tervezését a 2014–2020-as programozási időszakban,
lehetőséget biztosít a prioritások meghatározására. 

A jelen dokumentum a Velencei-tó és Térsége, Váli-
völgy, Vértes Térség 36 településére fókuszálva napjainkra
elkészült fejlesztési dokumentumait integrálva, azok prob-
léma és célmeghatározását figyelembe véve készült, ter-
vezett hatásával hozzájárulva a térségben élők élet-
feltételeinek javításához, a humán erőforrások fejlesz-
téséhez, térségi identitás fenntartásához.

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnök-
ségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában,
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának
jóváhagyásával valósul meg.

Magyar
Nemzeti
Vidéki
Hálózat

Velencei-tó Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület
2481. Velence, Balatoni út 65.
Tel.: 22/470-212
info@velenceitoleader.t-online.hu
www.velenceitoleader.eu

TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET

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. Telefon: 22/472-149

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

Fábián Janka : Adél és Alíz
Andrea Schacht: A sólyom visszatér

Robin Cook: Jótékony halál
Kate Furnivall: Árnyak a Níluson

Lackfi János : Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és
belföldieknek

Bíró Szabolcs : Az utolsó vörös barát (Non nobis, 
domine; 2.)

Jeffrey Archer: Féltve őrzött titkok (Clifton-krónika; 3.)
Oravecz Imre : Ondrok gödre

Luca Di Fulvio : Álmok bandája
Jodi Picoult : Egyszerű igazság

John Boyne: A gyáva
Mary Nichols: Lány a tengerparton

Joanna Trollope: A pap felesége
Emily Giffin: Szerelem örökbe

Wilbur Smith: Afrika mélye
Gillian Flynn: Holtodiglan

Vavyan Fable: Tündérlovaglás
Richard P. Feynman : „Tréfál, Feynman úr?”

Rejtő Jenő : Járőr a Szaharában (Hangoskönyv)
Csíkszentmihályi Mihály : Élni jó!
Szilágyi Zsófia : Móricz Zsigmond

Bártfai Barnabás: Windows 8 zsebkönyv
Magyarország hagyományőrző túraútvonalai

Licia Troisi: Kuma ikrei (Sárkánylány; 4.)
Berg Judit : Meseleves

Deirdre Madden: Kösz, hogy szóltál Emily!
Anna Taube: Csodaszablya Lali és a varázstérkép 

(Olvass velem!)
Mario Pasqualotto : A fáraó rejtélye (Agatha nyomoz)

VÁROSI KÖNYVTÁR

Átmeneti változás az E.ON
ügyfélszolgálati rendjében!

Júliusban megújítjuk ügyfélkezelési rendszerünket, hogy
az Ön adatait a jövőben még korszerűbben, biztonságo-
sabban kezelhessük.
A fejlesztés időszaka alatt ügyfélkezelési rendszerünk
korlátozottan lesz elérhető, illetve a számlák érkezésének
időpontja is eltérhet a megszokottól:
• A július havi áram- és gázszámla várhatóan a meg-
szokottnál később érkezik.
• A július havi számlaösszegek csoportos beszedéssel
történő lehívására a megszokottnál később kerül sor.
• Ügyfél szolgálataink július 6. és 26. között korlátozott
ügyintézési lehetőséggel állnak rendelkezésre. Minden
megkeresést fogadunk, de az esetek többségében a meg-
keresés megválaszolása utólag, írásban történik majd.

• Online ügyfélszolgálatunkon kizárólag a havi mérőállás
rögzítés funkció áll ügyfeleink rendelkezésére.
• Komfort Kártyával való számlafizetésre nem lesz
lehetőség.
A fejlesztés időszaka alatt is változatlanul rendelkezésre
áll:
- Hibabejelentések fogadása telefonon
- Általános tájékoztatás telefonon, személyesen és írás-
ban
- Mérőállás rögzítése telefonon, sms-ben és online
- Előrefizetős mérő feltöltése
Kérjük segítségét, hogy a torlódások és várakozások elke-
rülése érdekében halasztható esetben ügyfélkezelési rend-
szerünk megújítását követően keressen fel bennünket!

A fenti változásokról részletesebb információ a
www.eon.hu honlapon található.
Megértését köszönjük!

E.ON

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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár 2013.
június 26-tól 2013. július 18-ig szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap : 2013. június 25. (kedd) 
Nyitás napja :                  2013. július 20. (szombat)
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KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT Tópart utca 34. 
dr. Sirák András szakorvos            22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu     
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter 22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
szerda:13.00 -17.00 óra között 
I. sz. Családorvosi rendelő Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén 22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között 

FOGÁSZAT:

Feketéné dr. Demeter Szilvia 20/970-4826
Balatoni u. 65.
Csak rendelési időben hívható 
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00-17.00, szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
dr. Szegedi József Fő u. 2. 30/836-5895
Rendelési idő: 
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 iskolafogászat)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Balatoni u. 65.
Dr. Oszvald Éva 22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00,  rendelés: 13.00 -16.00           
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00  
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00,  rendelés: 10.00 -12.00 
péntek: 9.00 -12.00 

Helyi Tűzoltó Egyesület: 06-30/6315-666
Polgárõrség: 06-30/9270-422
Hívható szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.
Humán Családsegítõ Szolgálat 22/470-288
2481 Velence, Zárt u. 2. fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Horváth Béla állatorvos      20/ 311-7021 22/474-483
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30/9540-731
MOHOSZ Velencei-tavi halõr  
Csoportvezetõ 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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Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Nyáron: 16.00 órától

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Női torna
19.00-20.00

Hastánc
18.30-19.30                     

Női 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

Regélő Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

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

SZEPTEMBERTŐL EZEK A FOGLALKOZÁSOK INDULNAK ÚJRA:
Baba-mama torna (Molnár Réka) csütörtök 10.00-11.00, Mozgásfejlesztő torna (Kapócs Anikó) 17.00 - 18.00
Aprócska gyermeknéptánc 3-5 éveseknek szerda 16.30-17.30 (Pápainé Csehák Andrea)
Aprócska gyermeknéptánc 3-5 éveseknek hétfő 18.00-18.45 (Pápainé Csehák Andrea)
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

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

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
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  
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig 
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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ELŐZZÜK MEG 
A SZABADTÉRI TÜZEKET!

ERDŐTÜZEK

Nagyon fontos, hogy az erdőkben csak a kijelölt tűzrakó
helyen, és kizárólag szélcsendben szabad tüzet gyújtani. A
mások által korábban engedély nélkül rakott tábortűz nyoma
nem kijelölt tűzrakó hely.  A hivatalosan és biztonságosan
használható tűzrakó helyek mindig betonozott, állandó
szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asz-
talok is találhatók. Tűzgyújtáskor mindig legyen nálunk két-
három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
Víz hiányában a tűzrakás helyét fedjük be földdel. Esős,
nedves időben se bízzuk a véletlenre a tűz eloltását!

Ha tűzesetet észlel, kérjük jelezze a 105-ös segélyhívó
telefonszámon.

NÖVÉNYI HULLADÉKOK ÉGETÉSE

Megkezdődött az avar és a növényi hulladékok
égetésének időszaka is, ilyenkor fokozott figyelemmel kell
eljárni az erdőkön kívüli területeken is. A környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megál-
lapítása. Ezek a szabályok településenként eltérőek lehet-
nek, ezért az égetés megkezdése előtt feltétlen érdeklődjenek
az adott település Polgármesteri Hivatalánál. Abban az eset-
ben, ha a kerti növényi hulladékok égetésére az önkor-
mányzat rendeletében lehetőséget ad, a tüzet felügyelet
nélkül hagyni nem szabad, a tűz gyújtójának pedig mindig
gondoskodnia kell az eloltásról is. 

Felhívjuk továbbá a kiskerttulajdonosok és a hétvégi
telektulajdonosok figyelmét, hogy a gyomégetésnél foko-
zott figyelemmel járjanak el, mert a kiszáradt aljnövényzet
rendkívül gyúlékony és a gyorsan terjedő tűz könnyen
elérheti a nádasokat, erdőket, vagy a lakott területeket.

A szabad területen történő tűzgyújtás, továbbá a növényi
hulladékok égetésének tűzvédelmi előírásait a 28/2011. (IX.
6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
tartalmazza. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Kormányrendelet alapján lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.

A jogszabályi előírások betartása minden esetben, min-
denkire nézve kötelező!

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra
vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatósá-
gok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják.
Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő,
100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi
bírság szabható ki. 

Erdőtüzek megelőzése
Mikor, hol és hogyan gyújthatunk tüzet?
• csak a kijelölt tűzrakó helyeken (kijelölt tűzrakó helyek

jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környé-
kükön általában padok, asztalok is találhatók)

• szélcsendes időszakban
• legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az

izzó parazsat eloltjuk
• víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be
• ha – a kijelölt tűzrakó helyen kívül – tűzesetet észlel,

kérjük jelezze a 105-ös segélyhívó telefonszámon.

Növényi hulladékok égetése
Mikor és hogyan lehet biztonságosan kerti növényi hul-

ladékot égetni?
• Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabá-

lyokat az önkormányzatok rendelettel szabályozzák. 
• Csak kiszáradt növényi hulladékot égessen. A nedves,

frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füst-
képződéssel jár.

• Úgy gyújtson tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne
jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag,
épület ne legyen.

• A kerti égetést minden esetben felügyelje.
• Az égetés megkezdése előtt készítsen a közelbe a tűz

oltására elegendő vizet. 
• Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul

értesítse a tűzoltó-parancsnokságot a 105-ös segélyhívón.

Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

A kerti hulladék égetéséről szóló 21/2007.(VII. 23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET értelmében az
április 15-től október 15-ig terjedő időszakban kerti hul-
ladék égetése csak engedéllyel végezhető. Az engedély
iránti kérelem írásban, az általános illetékkel ellátva a
Polgármesteri Hivatalban nyújtható be. 
Az október 15-től április 15-ig terjedő időszakban kerti
hulladék égetése írásban tett bejelentés (illetékmentes)
alapján az engedélyezési eljárás betartásával végezhető.
Az égetést végző személy köteles az égetés teljes idő-
tartama alatt a helyszínen tartózkodni, csak a szükséges
ideig végezni az égetést, a tűz terjedését megakadályoz-
ni. E mellett az égetést a környezet és levegő lehető leg-
nagyobb kíméletével kell végezni. 
Szombaton és vasárnap mindennemű hulladék
égetése tilos! Kerti hulladéknak nem minősülő
hulladék égetése a teljes naptári évben tilos!
Az önkormányzati rendelet értelmében kerti szalonna-
sütő és grillsütő rendeltetési céljának megfelelően
használható különös tekintettel a használt tüzelőanya-
gra oly módon, hogy használat során be kell tartani a
szomszédjogokra és a birtokvédelemre vonatkozó elő-
írásokat. Előzetes bejelentési kötelezettség a tevékeny-
ségre nincs.                 
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Kőműves munkák
Házak nyaralók felújítása, hideg, meleg burkolatok,

hőszigetelés, térburkolatok, díszburkolatok
kerítések készítése.

Kőműves munka A-Z-ig
Teleki László 06-20-2292474

ÜZLETHELYISÉGE KIADÓ
A Balatoni úti szakrendelő mögött, 25 m2 alapterületű
üzlet + zöldséges, valamennyi hatósági engedéllyel,
HACCP-vel. Árukészlettel, vagy árukészlet nélkül, 
berendezve, vagy berendezés nélkül, bármilyen

funkcióra, akár lakóháznak, vagy nyaralónak is. A bolt
üzemel, megtekinthető Velence Kócsag u. 4. szám alatt.

További információ: 06-30/642-9649

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

a hirdetési lehetőségekről olvashat az újság
39. és 40. oldalán.   

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

Ne induljon el nyaralni 
EU-kártya nélkül!

A nyaralási szezon közeledtével az utazni vágyók
körében kívánja népszerűsíteni az Európai Egészségbiz-
tosítási kártyát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
A kártyát minden érvényes TAJ kártyával rendelkező ma-
gyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Segítségével
pedig 31 országban, köztük Horvátországban is igénybe
vehetők egészségügyi ellátások a magyar egészségbiz-
tosítás terhére. 

A júniustól kezdődő nyaralási szezonban több százezer
család utazik el külföldre, hogy az év közbeni fáradal-
makat kipihenje. Horvátország
sikere évek óta töretlen, még min-
dig a legnépszerűbb külföldi úti
célnak számít a magyarok köré-
ben. Kevesen tudják, hogy egy, a
két ország közötti egyezménynek,
illetve Horvátország 2013. július
1-jei EU-csatlakozásának köszön-
hetően a magyar egészségbizto-
sítás terhére déli szomszédunknál
is ellátnak minket az orvosilag
szükséges esetekben, mindössze
az EU-kártyát kell kiváltani hozzá
utazás előtt. 

Fontos tudnunk, hogy a szol-
gáltatás orvosilag szükséges jel-
legét a kezelőorvos bírálja el,
ennek megfelelően a kártyával
közvetlenül az adott tagállam

társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szer-
ződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz
kell fordulni, ahol az adott tagállam állampolgárát is
megillető egyenlő elbánás elve alapján jár az ellátás. Az
EU-kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított kife-
jezetten valamilyen egészségügyi szolgáltatás igény-
bevételének céljából utazik másik tagállamba. 

Az EU-kártyát bármely megyei egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél lehet ingyenesen igé-
nyelni, a kiváltástól számítva pedig 36 hónapig érvényes. 
További információk a www.oep.hu oldalon találhatók. 

OEP - FMKH Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve

A Fejér Megyei Szent György Kórház
Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztály támogatására
www.gyermekosztály.hu



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

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

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

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

Víz-, központifűtés és egyéb 
épületgépészeti szerelést 

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

Fűnyírást,damilozást, ásást, kaszálást,

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

Heiden László
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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:...................................................................
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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

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72
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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

Fuvarozás
Vállalunk mindennemű építőanyag
házhoz szállítását billencs autókkal 

korrekt árakon!
Sóder,homok, kész beton, zúzott

kövek, termőföld, töltés föld, cement,
mész, építési törmelék, zöld hulladék 

elszállítása, stb és minden amire
Önnek az építkezéshez szüksége

lehet. 
Minimális mennyiség kiszállítását is 

vállaljuk! 
GÉPI FÖLDMUNKA 

AKÁR HÉTVÉGÉN IS (Bobcat)

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ 
(cser, tölgy, bükk, akác) 

SZLOVÁK DIÓ SZÉN 2600 Ft/q 
Telefon: 06-20/355-9625

Hőgye Zoltán

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

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

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

Csuday István

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

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

kerékpárjavító
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Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:
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Homlokzati hőszigetelő 
rendszerek 
világi áron!

ÚÚjj  nnőőii,,  fféérrffii,,  ggyyeerrmmeekkffeehhéérrnneemműűkk,,
zzookknniikk,,  hhaarriissnnyyáákk  nnaaggyy  vváállaasszzttéékkbbaann..

NNeemm  hhaasszznnáálltt  tteerrmméékkeekk!!
MMeeggnnyyííttoottttuukk  WWEEBBÁÁRRUUHHÁÁZZUUNNKKAATT
wwwwww..lliillaaaakkaaccwweebbttuurrii..hhuu  aallaatttt..

JJÓÓ  BBÖÖNNGGÉÉSSZZÉÉSSTT!!

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

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

kedd, péntek:          délelőtt
Kedves Vendégeim és Ismerőseim!
JÚNIUS 1-TŐL ÓRIÁSI AKCIÓ!
Exkluzív hyaluronsavas virágszirom arckezelés -15%
Görögdinnyés ránctalanító kezelés -10%
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kiskezelés - 20%

Oros Andrea
kozmetikus

A természet professzionális ereje

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

Válaszfalak, kémények építése
Palatetők javítása, palacsere

Kúpcserepek kenése – Kéménybádog csere
JAVÍTÁSI MUNKÁK IS! Zsadányi Tamás

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Június közepétől: FLABELOS GÉP 
fogyásra és cellulitisz ellen!

Várom minden kedves új és régi Vendég bejelentkezését!
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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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

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

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

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

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

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

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

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

stb. javítása, cseréje

Teljes körű víz-,
szennyvíz szerelés

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

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

hh ii bb aa ee ll hh áá rr íí tt áá ss
Vizesblokk felújítás, átalakítás
tervezéssel, anyagbeszerzéssel

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

stb. javítása, cseréje
Ivóvíz és csatornabekötések

kivitelezése
Locsolómérőhely kialakítása tervezéssel

Kovács Tamás
06-20-426-0261


