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Velencei-tó Kapuja 
A Z-Pannon Kft. - ZÁÉV Építőipari Zrt. Konzorcium ténylegesen is megkezdte a munkálatok végzését

a Velencei-tó Kapuja projekten. 
A munkakezdéshez szükséges felmérések, a dokumentumok áttekintése és értékelése alapján a Tóparti

utat érintő munkálatok, illetve a Korzó épület továbbépítésre előkészítése folyamatban van. 

Az elkészült födémszint felülvizsgálatra kerül és szükség szerint megerősítést kapnak a zsaluzatok, illetve a vas-
beton szerelési munkákhoz szükséges balesetvédelmi korlátokat is építik a szakemberek. 

VELENCE VÁROS SZÜLETÉSNAPI 
VÍGASSÁGA

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!

Velence Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

szeretettel hívja és várja 
a Lakosságot és az Üdülővendégeket

2013. augusztus 20-án (kedden) 11.00 órára 

a Fő utcai Katolikus Templom 

melletti parkban tartandó

Szent István Napi 
ünnepségére

Himnusz
Zöldliget Általános Iskola műsora

Ünnepi beszéd
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Velencei-tó Kapuja 

A Tóparti úttal párhuzamos parkolók kiépítéséhez szük-
séges az előkészítő földmunka végzése.

A parkoló kiemelt és süllyesztett szegélyeinek építési
munkái folytatódnak. 

A korzó épület belső szintezési munkái elkészültek, az
alátámasztó állványzat teljes körű felülvizsgálata és
kibiztosítása elkészült. 

A kiépített szegélyek között megfelelő alapozást követően a
térkő burkolatok fektetése történik. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Fotók: Fekete Tamás 
projektvezető

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 meg-
növekedhet a balesetveszély, főként a kerékpárosok számára!
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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)

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2013. június 15-én
Svéd Csaba László – Török Izabella

2013. június 21-én
Szabó Attila – Harmati Orsolya

2013. június 22-én
Szabó Béla – Baranyai Réka Dóra

2013. június 28-án
Barkóczi László Pál – Boldrin Priscilla

Gratulálunk!

Egri Andorné, Szabó Lászlóné, 
Balogh Erika anyakönyvvezetők

A velencei Polgármesteri Hivatal középfokú végzett-
séggel, gyors-és gépírói ismeretekkel, felhasználói
szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkező,
önálló, precíz munkavégzésre képes munkatársat
keres.
Az írásos jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal
címére (2481 Velence, Tópart utca 26.) kell meg-
küldeni. 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 24. napján tartotta munkaterv szerinti soron
következő ülését a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában (Velence, Kis u. 1.).

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

A napirendi pontok elfogadást követően a Képviselő-
testület tárgyalta és elfogadta Szenczy Sándor Baptista
Szeretetszolgálat Elnöke és Czuppon István Igazgató
által a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2012/2013-as tanévéről tartott tájékoz-
tatóját. 

A polgármester a két ülés közötti munkáról szóló be-
számolójában tájékoztatást adott a rendkívüli üléseken
meghozott testületi döntésekről, a társulásokkal kapcso-
latos jogi változásokról, valamint a szúnyoggyérítés ter-
vezett időpontjairól.  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
előírásainak megfelelően, a II. negyedévi előirányzat vál-
tozás miatt a Képviselő-testület módosította a 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22.) önkormányzati
rendeletet. A költségvetési rendeletben elfogadottak
szerint az előirányzat felhasználási tervét minden hó-
napban a tényleges felhasználás ütemében aktualizálni,
és a Képviselő-testületet erről tájékoztatni kell. A Kép-
viselő-testület az Önkormányzat 2013. évi előirányzat
felhasználási tervét az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadta. 

Az Önkormányzat és az étkezési szolgáltatást végző
vállalkozó között hatályban lévő szerződés szerint min-
den év szeptember 1-től a szolgáltató az infláció mérté-
kéig jogosult a térítési díj emelésére. Az elfogadott
rendelet e szerint került módosításra, viszont nem válto-
zik, hogy az önkormányzat 132.- Ft/nap/gyermek erejéig
továbbra is kedvezményt biztosít. 

A Képviselő-testület – az érintett egyházak képvise-
lőivel történő egyeztetést követően – napirendjére tűzte
és elfogadta a temető, ravatalozó és a temetői illemhely
üzemeltetésére vonatkozó szerződést, mely az I.N.R.I
Bt.-vel kerül megkötésre.

HHíírrlleevvééll
A Képviselő-testület elutasította egy velencei fel-

építmény tulajdonosa által előterjesztett, tartozás ren-
dezésére irányuló kérelmét, tekintettel arra, hogy az
önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó szabályok
értelmében a Képviselő-testület a követeléséről nem
mondhat le.

A növekvő gyermeklétszámra tekintettel a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 2013/2014-es szolgalmi idő-
szakban várható óvodai létszámnövekedésre tekintettel
a befogadóképesség növelése érdekében egy csoport-
bővítés műszaki és szakmai feltételét biztosítja.

Dr. Ferencz Péter főorvos megkeresése nyomán a
Képviselő-testület úgy határozott, vállalja, hogy az
Orvosi Ügyeleti Társulásban alkalmazott ügyeleti díjté-
telek átlagos szintre emelése érdekében 2013. június 1-
jétől kezdődően 44,-Ft/lakos/hó összeggel (12,-Ft/la-
kos/hó emeléssel) támogatja az ügyeleti működést. A
többlettámogatás teljesítésének feltétele, hogy az Ügye-
leti Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat
vállalja és teljesítse az azonos mértékű hozzájárulás-
többletet, valamint, hogy a többletforrás felhasználása az
ügyeletet ellátó teljes személyzet óradíjának kiegészíté-
sét szolgálja. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázni
kíván az EU önerő alap támogatás elnyerésére. Forrás-
bevonásra ad lehetőséget a 285/2012 (X.9.) Kormány-
rendelet, ami a költségvetési törvényben elkülönített EU
önerő alap felhasználásának részletes szabályait tartal-
mazza. Ennek értelmében a már támogatási döntéssel
rendelkező projektek önerejéhez kiegészítő támogatást
igényelhetnek a közszféra szervezetek. Az önerő támo-
gatás kérelemre, egyedi döntéssel adható. A Testület fel-
hatalmazta a Polgármestert, hogy a vissza nem térítendő
támogatás igénylésével kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg, a kérelmet terjessze elő.

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta Velence
Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramját.

Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-
testület a TÖOSZ együttműködés keretében Tahitótfalu
Község számára a lakóépületekben keletkezett árvíz
okozta károk helyreállításához bruttó 100.000,- Ft segít-
séget nyújt.

A Képviselő- testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt
kivitelezési munkáihoz kötődő gazdasági háttérelemzési
és kockázatelemzési munkákra bekért ajánlatok közül a
Pro-Test Consulting Kft. (1025 Budapest, Törökvész út
39.) ajánlatát értékelte a legkedvezőbbnek. Felhatalmazta
a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt szerző-
dés-tervezet alapján az ajánlati anyagban szereplő
280.000,- Ft+ÁFA/hó díjért a megbízási szerződést kös-
se meg.

Szelei Andrea
aljegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.632.717 eFt-ban
aa) működési bevételét 1.131.351 eFt-ban
-  közhatalmi bevétele 1.000 eFt
- intézményi működési bevétel 487.652 eFt
- helyi adók 226.600 eFt      
- átengedett központi adók          20.000 eFt
- sajátos működési bevétel 2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek 27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.      22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám.   342.996 eFt

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

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

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.538.742 eFt-ban
ba) működési kiadások 776.439 eFt-ban
- személyi juttatások 185.967 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 51.108 eFt

- dologi jellegű kiadás 381.068 eFt
- egyéb működési célú támogatások   103.781 eFt
- tartalék
kötött felhasználású                          40.515 eFt
szabad felhasználású                            5.000 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.762.303 eFt-ban
- felújítási kiadások                                8.257 eFt
- beruházási kiadások 1.300.610 eFt

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

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

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

c) finanszírozási kiadás: 179.743 eFt
összegben állapítja meg.

3. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

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

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének12/2013.(VI.30.) 
önkormányzati rendelete

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

KITÜNTETÉS

A Semmelweis-nap alkalmából 
dr. Sirák Andrásné dr. Szigeti Margit, 

sukorói háziorvos, Képviselő-testületünk tagja 
Batthyány-Strattmann László-díjat kapott.

Az évtizedeken át végzett, kimagasló szakmai
munkáért járó életműdíjhoz gratulálunk: 

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(VI.30.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés térítési díjáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren-
delet 2.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális étkeztetésben részesülőknél a következő évi sza-
bályozásig alkalmazandó étkezési térítési díj összegét
720.- Ft/napban állapítja meg, mely magába foglalja a

nyersanyagnormát, a rezsi költséget, az ÁFA-t és a házhoz
szállítás összegét.

2. § A rendelet 2013. szeptember 1-től lép hatályba, egyi-
dejűleg a 26/2012.(VII.31.) rendelet hatályát veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre kerül: 

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

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az óvodai élelmezési ( napi ) térítési díj alkalmazásáról

Az óvodai élelmezési térítési díj alkalmazásáról szóló 14/2013.(VI.30.) önkormányzati rendelet
1 sz. melléklete

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren-
delet 2.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  (1) Az óvoda élelmezési térítési díjat a 1. sz. mellék-
let tartalmazza.

(2) A 2013. évi költségvetési törvényben előirt érvénye-

síthető kedvezményen túl az önkormányzat további ked-
vezményt biztosít 132.- Ft/nap/gyermek erejéig

2. §  A rendelet 2013. szeptember 1-től lép hatályba, egyi-
dejűleg a 27/2012.(VII.31.) rendelet hatályát veszíti

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 

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

címzetes főjegyző

Óvoda térítési díja

Térítési díj 558.-
ÁFA 150.-

708.-

Részletezések:

- tízórai 120.- + 32.- = 152.-
- ebéd 332.- + 90.- = 422.-
- uzsonna 106.- + 27.- = 128.-

Térítési díj  (amit a szülő fizet)

- egész napos gyermek (tízórai+ebéd+uzsonna) 576.- 
- félnapos (tízórai+ebéd) 442.-
- egész napos 50 %-os kedvezményes 222.-
- félnapos 50 %-os kedvezmény 155.-

Önkormányzatot terhelő rész 132.-
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

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

A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a hon-
lapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõál-
lítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hi-
vatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a
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!



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 Magyarorszá-
gon és külföldön általános elismerésre ad alapot.
A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a
Polgármesternek 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
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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 tár-
sadalmi munkában végzik az éjszakai és nappali szolgá-
latokat. 

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

Június hónapban a Polgárőrség tagjai 13 napon 28
fővel, 326 órában voltak jelen a város közbiztonságának
védelmében. 

Ható János
Polgárőrség elnök

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. 

Köszönet mindenkinek, aki szívügyének érzi a város
hétköznapjainak és ünnepeinek megörökítését, és ezzel
gazdagítja a Fotótárat. 

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



A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:  07.00-19.00

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

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

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

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

Általános sebészet

Progtológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Csecsemő-és
gyemekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

Dr. Szemenyei Tamás

09.00-12.00
Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán

15.30-18.30
Dr. Keresztesi Márk

15.30-18.30

Dr. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00
Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00
Dr. Lencsés Tamás

08.30-12.30
Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00
Dr. Horváth Szabolcs

14.00-20.00
Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Arányi Gábor

08.00-12.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

14.00-17.00

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállai Miklós

16.00-20.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00
Dr. Hagymásy László

15.00-18.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-14.00
Átmenetileg

szünetel

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
sebészet, proktológia

sztóma-gondozás

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Átmenetileg
szünetel



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

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

07.00-15.00
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

345
686
457
146

1558
202
98
93

3586

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. június

Budapest
Budakalász
Érd
Budakeszi
Gödöllő
Csömör
Halásztelek
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Százhalombatta
Iváncsa
Besnyő
Kulcs
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Szob
Ceglédbercel
Járdánháza
Nyírkarász
Jászberény
Tiszaföldvár
Kétsoprony
Kecskemét
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Cece
Pécs
Székesfehérvár
Bodajk
Bakonycsernye
Csákvár
Alcsútdoboz
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Aba
Dég
Sárszentmihály
Nádasdladány
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Veszprém
Csetény
Pápa Tapolcafő
Összesen:
Mindöszesen:

127
2

10
5
2
1
1
2
6
3
1
2
4
2
1

44
52
6

162
37
48

567
446
49

237
2
1
1
1

10
1
3
1
1
3
1
1
1

70
3
1
2
2
1
1

10
65
8
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1

2021
5607

Szép, rendezett ingatlanok 
2013. július 12.

A rekkenő hőségben gondoljunk az utcára kiültetett növényekre is. Ha a
szomszédunk nyaralni ment, ne sajnáljunk egy-egy kanna vizet az ő virágaitól
sem, hiszen azok minket is gyönyörködtetnek. Sokszor az utcai növények még
több napot kapnak, mint a kertben lévők, ezért méginkább rászorulnak az ön-
tözővízre. 

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.

„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 Velencefürdőn jártunk:
Vörösmarty u. 21., 27., 37., 64., 69., 70., 73., 87., 100., 102., 111.
Veréb u. 4., 6/A., Petőfi u. 7., 9., 20., 21., 22/A., 24., 26., 34., 36., 48., 51., 55.,
57., 66., 73., 75., 77., 79., 83., 95. Arany János u. 3., 31., 55., 56., 70., 77.
Meggyfasor 2., 21., 34., 43. Gárdonyi G. u. 16., 17., 19/A., 22., 27., 35., 37/A.,
37., 46. Toldi u.  1., 2., 2/A., 3. Jókai u. 23., 41. Kő  u. 1., 2., 4. Sirály u. 30.,
32. Balatoni út 19., 50. II. u. 36., 40., 63. III. u. 20., 22., 26., 28., 34., 35., 38.,
48., 83. IV. u. 14., 70., 73., 79., 88. V. u. 22., 23., 25., 26., 28., 47., 52., 56., 58.,
64., 66., 68., 72., 74., 75., 76., 77., 82., 85. VI. u. 14., 19., 21., 32., 38., 42., 50.,
52., 60., 61., 65., 71. VII. u. 39., 84., 86. VIII. u. 5., 9., 21., 32., 35., 40., 50.,
60., 78., 82., 89., 91., 101. IX. u. 5., 6., 7., 14., 15., 16., 28.,30., 36., 40., 42.,
57., 59., 61., 73., 75., 79., 84., 85., 87. X. u. 2., 31., 43., 48., 56., 60., 64., 65.,
68., 77., 79., 84., 92., 99. XI. u.2., 19., 27., 28., 73., 79., 80., 82.,84., 94.
XII. u. 2., 50., 52., 57. XIII. u. 61., 63., 84.,85.,86.,87.,89.,100.,102.,103.
XIV. u. 2., 8., 28., 46., 69., 86., 102. XV. u. 8., 10., 15., 25., 31., 56.
XVI. u.1/b. Gyöngy panzió

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

E havi fotónk is Velencefürdőn készült.
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Az időjárás, eddig nem fogadta
kegyeibe virágainkat. Június elején pusztító erejű vi-
harokkal érkezett jelentős mennyiségű esővíz áztatta a
földeket. Több esetben hideg (4-5°C ) hajnali hőmérsék-
letet mértünk. Nem sokkal utána tartós forróság alakult ki.
Növényeinknek ki kellett bírni az emberek számára már
szinte elviselhetetlenül meleg, tikkasztó hőséget. Az ilyen
szélsőséges hőmérséklet változásokat csak ép, egészséges,
tápanyaggal jól ellátott növény képes átvészelni. A
gyengébb elpusztul. 

Növényeink a maguk módján védekeznek, alkalmaz-
kodnak a megváltozott körülményekhez. Épségük, díszítő-
értékük megóvása érdekében segítenünk kell nekik. A
környezeti ártalmaktól védekezhetünk pl.: takarással,
árnyékolással, időszakos áthelyezéssel. 

A rovarkártevők közül a nyári időszakban a kaliforniai
pajzstetű, a sodró- és az aknázómolyok, a levéltetvek és
atkák kártételével találkozhatunk leggyakrabban. A levél-
tetvek a gombostűfejnél nem nagyobb zöld, piros vagy
fekete élőlények, melyek a növények nedveit szívogatják.
A levélszáron, fiatal leveleken és hajtásokon, vagy virág-
kocsányon, esetleg a növény alsó részén lévő idősebb haj-
tásokon telepednek meg. Károsításuk nyomán növényünk
visszamarad a fejlődésben és előfordulhat, hogy vírussal
fertőződik meg. A takácsatkák sokkal ritkábban fordulnak

elő, mint a levéltetű. Ezek az ap-
ró, szabad szemmel alig látható
pókszerű állatok a meleg, száraz
helyet kedvelik és a levelek foná-
kán – alján – helyezkednek el.
Szívogatásuk hatására a levél fel-

színén is sárgás foltok láthatók. Erősebb fertőzésnél
szövedéket, hálót is lehet látni. A hajtások deformálódnak.
Védekezésként zömében növényvédőszert kell alkalmazni,
pl.: tetvek és lombrágó hernyók ellen Actara 25 WG,
takács-atkák ellen Nissorun 10 WP.

Ha a levelek gyakran maradnak éjszakára nedvesen,
akkor a gombák a leveleken és a száron könnyebben meg-
telepednek. A szár rothad, a levelek foltosadhatnak. A
legjobb védekezés, ha elkerüljük, hogy a levelek nedvesek
maradjanak. A túl sok öntözéssel ugyanolyan kárt tehe-
tünk, mint a túl kevéssel. Tartsuk szem előtt, hogy akkor
öntözzünk, amikor a növény igényli. Ha a növények lev-
elein lisztszerű képződményt tapasztalunk, a lisztharmat-
tal van dolgunk. Topas 100 EC lehet az ellenszer.

A nyár a szabadságok, a nyaralás ideje is. Növényei
ápolására mindenki más-más módszert alkalmaz. Biztos
ajánlat nincs.

Huszti Mihály egyesületi tag

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Kedves Velenceiek és Vendégeink!
Reméljük, hogy ezt a kis írást nem kell „Bemutatkozó”-

nak nevezni, hiszen legtöbben ismerik már a Virágos
Velence Egyesületet, mégis engedjék meg, hogy
most néhány mondatot írjunk magunkról.

Egyesületünk 2006-ban 19 fővel alakult. 2010-re
taglétszámunk 29 főre növekedett, 2013-ra pedig már 39
fővel és egy közületi taggal büszkélkedhetünk. 

Az Alapító Okiratunkba foglaltak szerint főbb közhasz-
nú tevékenységünk:   

– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem, természet és állatvédelem, környezet-
védelem közrend és közlekedésbiztonság védelme

Az Egyesület célja:  Velence város épített és természeti
környezetének megóvása, fejlesztése, színvonalának növe-
lése. A környezet tudatos védelmére való nevelés elő-
segítése már kisgyermekkortól szűkebb környezetünk
folyamatos ápolása, rendezése révén. 

Minden évben tevékenyen részt veszünk a virágosítás
nagy feladatában, de már hagyományos az őszi és tavaszi
temető-takarítás is. Évente tanulmányi kirándulást szer-
vezünk egy-egy híres arborétumba, ahonnan sok hasznos
ötlettel térünk haza. Az önkéntes és vidám kétkezi munka
mellett az egymásra figyelés is feladatunk, észrevesszük,
ha környezetünkben valaki segítségre szorul.

Szeretettel várjuk azokat a közösségért tenni akarókat,
akik céljainkkal egyetértenek és szívesen lennének egy
vidám, baráti társaság tagjai. 

Virágos Velence Egyesület vezetősége
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Meseliget óvodánkba is eljött a nyári élet ideje. Nemcsak
a felnőttek és az iskolások, hanem az óvodásaink is nagyon
várták már, hiszen a nyárról beszélgetve elmondták, hogy
készülődnek a nyaralásra, a kalandokra. Ahogy mi felnőttek
elfáradunk egy év alatt, a gyerekek is kimerülnek, hiszen
nekik az óvoda a „munkahelyük”. Szeretnének több időt töl-
teni otthon, együtt a családdal, reggel még egy kicsit
lustálkodni az ágyban. Sajnos a mai világban a gyermekek
egyre több időt töltenek az óvodában, még nyáron is szüleik
elfoglaltsága miatt, és van, akiknek még egy kicsit várni kell
a gondtalan, lustálkodós nyári mindennapokra, s továbbra is
az óvodában játszhatnak, tölthetik el tartalmasan az időt. A
nyári óvodai élet azért eltér a megszokottól. A csoportok
összevontan működnek, „vendég” gyerekek érkeznek a má-
sik településrész óvodájából, szabadságon vannak a meg-
szokott óvó nénik, dajka néni. A „vendég” óvodások
örömmel fedezik fel az új játéklehetőségeket, a vendéglátók
pedig boldogan mutatják, hol a mosdó, hova tegye a
törülközőjét, fogmosó poharát stb. A korcsolyára együtt
járók már ismerősként üdvözlik egymást. 

A gyülekezés, amennyiben jó az idő, reggel az udvaron
van, s már ekkor a kedvenc udvari játékoké a főszerep, azon-
ban a nagy meleg és a nap káros sugarai elől a csoport-
szobákba húzódunk, és nagyon sokszor kínáljuk a gyere-
keket friss vízzel, a folyadékpótlás érdekében és minden
óvodásnak kérünk vékony nyári sapkát, ami védi a kis fejét
még árnyékban is. Bőrüket fényvédő krémmel bekenve
óvjuk. Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten változatos
tevékenységeket biztosítani a gyermekeknek, hogy minél
kellemesebben töltsék a nyarat az óvodában. Sok kézműves
tevékenységet kezdeményezünk a szabadban, homokozunk,

mesélünk, kuckókat építünk az
óvoda csendesebb zugaiban.
Kirándulunk a hegyre s a tó-
partra, felfedezve az itt talál-
ható állatokat és növényeket. 

„Mert élet a játék, bár minden
nap véges,
legyen az ép testben lelkünk
naptól fényes!”

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Balogh József:

Vakáció

„Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék, 
mezőt, hegyet járni eltökélt a szándék.
A csavargó szélben táncoljon a labda,
és a játékot mi nem is hagyjuk abba!”

Fotók: Somhegyi Béla

NNyyáárrii  
éélleett  aazz
óóvvooddáábbaann
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Tegnap, amikor próbáltuk itt a ballagást, azt mondtam:
még nincs készen a ballagási beszéd, és így ennyi. Nagyon
megtapsoltatok. Azt is mondtam, hogy tartsuk meg tegnap
a ballagást és akkor ma nem kell jönni. Ennek nem örül-
tetek. Én azonban örültem a válaszotoknak, mert azt bi-
zonyítottátok, hogy szeretnétek, hogy vendégeink, szülei-
tek, barátaitok is részesei legyenek örömötöknek.

Nem titkolom, tegnap mikor neki láttam végre beszédet
írni elkezdtem az interneten böngészni. De azután eszem-
be jutott valami. Csütörtökön Kirner Valika nénivel beszél-
gettem az osztályozóértekezlet után. Azt mondtam neki,
hogy hiányozni fog nekünk az Ő nagy lelke, ha már jövőre
nem dolgozik velünk. Azt válaszolta: ahogy közeledik az
idő, egyre többet gondol rá, de szeptemberben lesz majd a
legnehezebb! Azt is hozzá tette, hogy minden ember pó-
tolható. Ezen elgondolkodtam. Én a pótolhatatlanról
szeretnék beszélni.

Senki sem pótolhatatlan. Azt hiszem, hogy mi, akik a
munka világában dolgozunk, sokszor hallottuk ezt főnö-
keinktől és azoktól a munkaadóinktól, akik valóban így
gondolják. Senki sem pótolhatatlan, mert mindenki helyett
van egy másik ember. Soha ne higgyétek el, mert senki
sem pótolható!

Mindannyinkból az az egy van, amik mi magunk
vagyunk! Nem pótolható az édesanya saját lánya bal-
lagásáról, és nem pótolható az édesanya a saját lánya es-
küvőjéről sem. Ahogy nem pótolható az osztályfőnök, Zoé
néni és Vera néni és az elsős tanító, Gabi néni és Dóra néni
az osztályuk ballagásáról.

Nem pótolható a 8.a osztály és ugyanúgy a 8.b osztály
sem. Egyetlen egy osztály sem cserélhető ki. De ugyan
így nem pótolható egyetlen egy tanuló sem ezekből az
osztályokból. Mi rátok így egyben fogunk emlékezni, a
hangotokra, a mosolyotokra és azokra a csibészségekre,
amikről most nem beszélünk és lehet, hogy nem is tudunk
mindent!

De honnan tudjuk, hogy valaki pótolhatatlan? Onnan,
hogy ha valami miatt nincs közöttünk valaki, akkor szo-
morúak vagyunk. 

Az édesanyákat emlegettem, gondoljunk arra, hogy
mindannyiunkat édesanya szült. Vannak élethelyzetek, és
korok, ilyen a lázadó ifjúság korszaka, amikor szeretjük
elfelejteni, hogy vannak szüleink, sőt próbáljuk Őket a hát-
térbe szorítani. De azután az ember levetkezi ezt idővel,
mondhatjuk benő a feje lágya és rájön arra, hogy az édes-
anya pótolhatatlan.

Az édesanya már nagyon régóta tudja, hogy gyermeke
pótolhatatlan. Ezt azért jegyezzük meg magunknak, mert
önbecsülésünknek ez az alapja. Soha ne higgyétek el, hogy
pótolhatók vagytok! Nem vagytok pótolhatók, mert aki ön-
magát pótolhatatlannak gondolja, az önmagát megbecsüli.
És aki önmagát megbecsüli, az a másikat is megbecsüli!
Higgyétek el, másokat megbecsülni a legnagyobb emberi
tulajdonság.

Szeretném most iskolánk tantestületének megbecsü-
lését átadni az arra érdemeseknek.

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nevelőtestülete Zöldliget Emlékérmet
adományoz:

-  Csányi Abigél 8.a osztályos tanulónak, az általános
iskolai tanulmányai alatt végzett kiváló tanulmányi ered-
ményért, szorgalmáért és közösségért végzett munkájáért.

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nevelőtestülete Zöldliget Emlékérmet
adományoz:

-  Szávai Szonja 8.b osztályos tanulónak elismerésül az
általános iskolai tanulmányai alatt végzett kiváló tanul-
mányi eredményéért, szorgalmáért, a Diákönkormányzat-
ban végzett közösségi munkájáért.

Nevelő testületünk áldozatos pedagógiai munkájáért,
köszönettel az együtt töltött évekért, Zöldliget Emlékérmet
adományoz Kirkner Valériának, hogy elhiggye, hogy Ő is
pótolhatatlan!

Kedves Ballagók! Kérlek benneteket, meséljetek majd
az 5, 10 éves találkozókon, hogy hogyan tettétek pótol-
hatatlanná magatokat.

Czuppon István
igazgató

Ballagás 2013.Ballagás 2013.
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Minden jót!

Bolondozás az utolsó pár hétben-hónapban. Na de
előtte! Tanulás, küzdés, versenyek, felelés, dolgozat…

Összekovácsolodott, szétforgácsolódott, majd össze-
jövő kis társaságok, s a végére egy a két osztályból egy,
hatalmas közösség. 

A felvételi megírása után, s főleg a megérkező infor-
mációt követve – hova is vettek fel? – szinte teljesen fel-
szabadulva, szárnyakat megnövesztve éltétek napjaitokat
az iskolában. 

Külön-külön mindegyikőtök más. Más színben, más
irányban repkedtek majd tovább, de egy valami közös.
Közös az a múlt, ami hozzánk, a Zöldliget iskolához köt
Mindnyájatokat. 

Erre emlékezve éljétek boldogan és sikeresen az életet,
amit Ti magatok színezzetek olyanra, hogy az vidám, tel-
jes, kiegyensúlyozott legyen! Minden jót Nektek!

Nagy Edit pedagógus
az iskola nevében

Elmentek, jó utat!

Szorongás volt lelketekben, mikor idejöttetek.
Szorongás van szívetekben, hogy el kell mennetek.

Nyolc, igen hosszú év, most visszatekintve rövid
időnek tűnik. 

Beléptetek először, mindenki figyelt, óvott Benneteket
az első pillanattól kezdve. 

Felsősként ez már néha zavart is. Azonban itt tanulta-
tok meg betűket és számokat írni, olvasni, használni. Sok
más, igen hasznos tudás is belétek bújt, bár nem mindig
engedtétek olyan könnyen. 

Nemcsak a tanórákból, a tanórákon tanultatok. Közös
játékok, meccsek, bulik, kirándulások, táborok, ünnep-

ségek, versenyek. Néha nagyhangú vitatkozások, máskor
közös kacagások. Fotók, ahogy egymáshoz bújtunk, ahogy
szerepeltünk, amikor vetélkedtünk, amikor mérgesek
voltunk, s amikor szerettük egymást.

Sokféle érzés, sok történés. Sok mindent éltünk át
együtt. Éreztétek néha a magányt, de volt olyan is, amikor
ez volt a legnagyobb pillanat. Nyolc évbe sok minden bele-
fér. Fájdalom, keserűség, bántás, de benne van a szép, a
jó, a kellemes, a tuti buli is.

Őrizzétek meg ezeket! Tanuljatok belőle!
Most úgy érzitek, hogy szabadok vagytok, de igazán

egyikőtök sem boldog, talán egy kicsit visszahúz a
szívetek. A biztoshoz, a talajhoz.

Új élet vár rátok, új iskola, új arcok, új barátok. Közben
azonban ne feledjetek minket sem, s őrizzétek meg
szívetekben tanárainkat, akik lehet, hogy néha mérgesek
voltak, de mindig jót akartak csak. A szerepek cserélőd-
nek: ti lesztek a legkisebbek, mi pedig a nagy nyolca-
dikosok. Rólatok veszünk példát, de higgyétek el, hiá-
nyozni fogtok. Bármerre is sodor majd Bennetek az élet,
legyetek sikeresek és boldogok, és soha ne feledjétek a ve-
lencei Zöldliget iskolát.

Hetedik évfolyamosok

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

Nehéz röviden, mégis tartalmasan beszélni erről a
nyolc évről, amit itt töltöttünk. 

Sok mindent köszönhetünk ennek az iskolának, és per-
sze a tanárainknak!

Először is azt emelném ki, hogy tartozhattunk vala-
hova. Megtanulhattuk, mi az az összetartozás, befogadás
és elfogadás. A diákok, akik hozzánk jöttek, nem úgy érzik
itt magukat mint egy idegen helyen. Otthonosan mozognak
már. 

Mindig mosolyogva gondolok vissza az alsós évekre,
amikor Gabi nénivel vagy Virág nénivel ének órákon kör-
játékokat játszottunk, vagy amikor a Fehérházba költöz-
tünk negyedikben, és rajzórán kiültünk a tópartra  és úgy
rajzoltuk le a tavat. Vagy amikor az osztályunk wakeboar-
dozni volt a tavon és már annak is örültünk, ha 2 métert
sikerült csúsznunk. 

Az iskolai táborok szerintem örök emlékek maradnak,
hiszen a bátorságpróbák, a túrák és érdekes programok,
meg az a tény, hogy végre egyedül lehetünk kicsit, „füg-
getlenül” szüleinktől. Jó érzés. 

A hetedikes táborban már az éjszakai túrán is részt ve-
hettünk, ami szintén emlékezetes marad, kezdve az
eltévedéssel a rengetek nevetéssel, egészen a fáradt meg-
érkezésig. 

Ami szerintem a legjobb dolog a táborokban, az a
tábortűz. Amikor együtt vagyunk és énekelünk… És igen,
a nyolcadikosok egymás nyakába borulva sírnak. Amikor
kisebb voltam, sohasem értettem miért szomorúak. De
ahogy közeledünk az utolsó táborunkhoz, kezdem meg-
érteni. Hiszen, szinte ez az iskola volt a második ottho-
nunk, ezzel a közösséggel nőttük fel és ezt az egészet senki
nem akarja elengedni. Hiába mondjuk, várjuk már, hogy
elmenjünk. Furcsa lesz úgy elkezdeni a következő tanévet,
hogy nem a megszokott osztályterembe, a megszokott
iskolapadba, a megszokott társasággal kezdjük el a ta-
nulást.        

Ezt az időt, amit a Zöldligetben töltöttünk, soha nem
felejtjük el! 

A megszerzett tapasztalatokat és milliónyi élményt egy
életen át a szívünkbe fogjuk hordozni! 

Nagyon szépen köszönünk mindent!
Oláh Vanda 8.a
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Bolondballagás 2013
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Forró napok Egerben
Eddig nem volt a nyárnak olyan forró öt napja, mint amikor 293 tanulóval,

különvonattal átszelve az országot, Egerbe utaztunk az idei tanév végeztével
az iskolai táborba.

A vonatfélék sokféleségét kipróbálva odafelé vezető utunk során kis pihenőt
tettünk, s főleg friss, erdei levegőt szívtunk a kisvasúton a Szalajka-völgyben.
Az Ördög-barlang, na és a csodálatosan, lágyan aláomló Fátyol-vízesés simo-
gatta szemünket és lelkünket. Jól esett a „agyfagyasztó” jégkása is a hőségben.

Kora este szállásunk – háromszintes, jól felszerelt középiskolai kollégi-
um – elfoglalása után finom vacsora, majd táborgyűlés.

Másnap „vonatarcúval” – csakhogy a vonatfélék sokaságát tovább fokoz-
zuk! – végig kocsikáztunk Eger városában belül és kívülre eső részekre.
Kellemes élmény volt, s itt már a búcsúzó nyolcadik évfolyam jókedvű dal-
ra fakadt.

Délután igazi felfrissülést hozott csobbanni egyet-kettőt a strandon. Igaz,
hogy a terület felét lezárták felújítás miatt, ám minket ez oly nagyon nem zavart.

A harmadik nap egy környezetvédelmi témájú akadálypályáról szólt, melyet
az Érsekkert hűs lombjai alatt jártunk végig. A délután során a kinti, akkor már
fárasztó, pukkasztó hőségből leereszkedtünk a város alá egy pincerendszerbe,
mely nemcsak a hűs levegőjétől volt kellemes, de sok hasznos információval is
ellátott minket. Természetvédelmi kiselőadás is színesítette napunkat

A negyedik nap végigsétáltunk a VÁR falai és kazamatái között, kiállítá-
sokat tekintettünk meg, s a délutáni ismételt fürdőzés jó nagy koronát tett a na-
punkra. A koronára pedig a gyémánt a nyolcadik osztályosok búcsúja a
tábortűznél.

A hazaindulás előtt az utolsó napon korabeli ruhákban és felszerelésekkel
harci bemutatót néztünk, illetve a legnagyobbak tűzrendészeti „tovább-
képzésen” voltak jelen. Aztán jött a hazafelé út. Jaj, de kár, vagy jaj, de jó? Ez
is, az is.

A jóból pont ennyi elég. A közös dumcsik, bulik, játékok, az esténkénti
pótvacsorázgatások mindig bennünk maradnak. 

A szervezésben nagyon sokat dolgozott Baglyasné Szécsi Annamária.
A szülők befizetése mellett a tábori költségeket pályázatból és a Zöldliget

Alapítvány támogatásából finanszíroztuk. 
Hálásan köszönjük mindenkinek az életre szóló élményeket!

Tábori Manó

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

A júniusi hónap egy kellemes kirándulással kezdődött.
A IX. „Európai Dísznövény és Kertművészeti napokra” lá-
togattunk el Fehérvárcsurgóra a II. Számú Nyugdíjas Klub
több tagjával együtt. Az idén is gyönyörködhettünk a
szebbnél szebb és különleges virágokban, a szépen beren-
dezett standokban, köztük a Huszti Kertészet színpompás
virágkínálatában is. A vissza úton a székesfehérvári Rác
utcai Skanzen látogatásából sajnos csak egy kiadós séta
lett, az elmaradt látnivalókért néhány gombóc fagyival vi-
gasztaltuk magunkat. A közös kirándulásról sok szép fotó
is készült, Hoppálné Gizike jóvoltából. 

Az édesanyák köszöntése után júniusban az édesapákat
ünnepeltük. Versekkel, idézetekkel és egy-egy szelet csoki-
val ajándékoztuk meg a nagyapákat, dédapákat, akikről
csoportkép is készült és tiszteletünk jeléül felkerültek a fa-
liújságunkra. 

Klubunk néhány tagja a Fejér Megyei Rendőrkapitány-
ság rendezte „Bűn és baleset megelőzési hét” nyugdíja-
soknak tartott előadásán, bemutatóján vett részt. Szó volt
megtörtént bűnesetekről is, de a biztonságot szolgáló
hasznos tanácsokkal is ellátták a hallgatóságot. 

Június 24-én Soponyára, a helyi Népdalkör meghívá-
sára játékos túranapra indultunk 11 fővel. Az „Életet az
Éveknek” támogatásával tartott rendezvény a Vadászház
parkjában zajlott. A Vadászházban megtekintettük az ál-
landó Madár-kiállítást, majd gyalogtúrán és kocsikázáson
vettünk részt. A program végén Soponya Önkormányzata
ebéddel látta vendégül a megye településeinek, majd 250
nyugdíjasát. 

Az I. félévi névnapokat a Közösségi Ház udvarán tar-
tottuk, kellemesen meleg időben. A padokat, asztalokat,
pavilonokat az Önkormányzat biztosította. A jó hangulat-
ról most is Molnár István zenész gondoskodott. 

A „Terülj asztalkám” tagjaink ügyességének, szor-
galmának köszönhető, akik hozták a sok-sok finom
süteményt, palacsintát. A főételt, az ízletes sertéspörköltet
most is Kvak János főzte, mellé a tarhonyát Veiszlemleiné
Irénke, a nokedlit Sinkáné Marika készítette. A tálalásnál
Kvakné Erzsike és Katonáné Marika segédkezett. Nagyné
Piroska és Zsolnainé Marika túrótortája a tűzijátékkal
kedves meglepetés volt az ünnepelteknek. A vacsorához
fogyasztott jóízű, zamatos bor Kiss Bandi ajándéka volt. 

Szeretném megköszönni a Önkormányzat dolgozóinak,
Nagy Szilviának, klubtagjainknak, hogy a sok segítségük-
nek köszönhetően egy vidám, jó hangulatú zenés délutánt
tölthettünk el együtt!

Bár július, augusztus hónapban szünetet tartunk, július
21-ére, a Nyári Zenés Esték előadására közös részvételt
tervezünk. 

Kívánok minden kedves olvasónak jó nyaralást, jó
egészséget, kellemes szórakozást a Zenés Nyári Estéken. 

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. Számú Nyugdíjas Klub tagjaival az eddigi változó
időjárást nem figyelembe véve minden pénteken találkoz-
tunk és találkozunk a Civil háznál, ahol kártyázással,
beszélgetéssel töltöttük az időt, de az elmaradhatatlan
zsíros kenyeret is szívesen fogyasztottunk. 

Volt szalonnasütés is, ahol szép számmal összejöttünk,
kihasználva a részünkre készített szalonnasütő helyet, de
rövidesen a kemencébe is készülünk valami finomat sütni. 

Tamásiban voltunk fürödni pázmándi nyugdíjas tár-
sainkkal, ahol nagyon jól éreztük magunkat, a jó hangulat
és még a jó idő is kedvezett a fürdéshez. Az I. Számú
Nyugdíjas Klub vezetőjével szeretnénk egy olyan utat
szervezni, ahol mi, a velencei nyugdíjas klubok tagjai
együtt tölthessünk legalább egy napot. 

A legközelebbi kirándulásunk Mórahalom – Szeged,
majd Ráckeve és Leányfalu. Ha az idő engedi, szeretnénk
kihasználni a lehetőséget, amire pénzt kaptunk a Ve-
lencéért Alapítványtól. Ezeket az utakat anyagi segítség
nélkül nem tudnánk megtenni. 

A velencei programok sem maradhatnak el. Minden
évben csodálattal gyönyörködünk a „kis művészeinkben”,
de a vendég művészek előadásai is magas színvonalon
szórakoztattak bennünket. Egész biztos most is így lesz. 

Programok vannak, illetve lesznek, a katolikus plébá-
nián még a „főző” versenyen is részt vehetünk, beszélget-
hettünk, ismerkedések köttethettek. 

A református nagytiszteletű úr hívja és várja a velencei
és az itt nyaraló vendégeket Mészáros János Elek (Csillag
születik nyertesének) koncertjére.  

Minden kedves nyugdíjas társamnak nagyon jó
egészséget, jó nyaralást kívánok klubtagjaim nevében. 

Vén Lászlóné
klubvezető

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Nagymamák  és Nagypapák!

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

További szolgáltatásaink:
– Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve

kitelepüléssel akár az otthonotokban 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.

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,  

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  ééss

TToottyyooggóókk!!

A Baba-Mama Klub tagjaival nyáron júniusban és júli-
usban szabadtéri programokat szerveztünk – szervezünk
az időjárásnak megfelelően, melyre szeretettel várjuk régi
Klubtagjainkat illetve az ovisokat is. 

Kedden délelőttönként továbbra is találkozunk a Mik-
kamakka Játéktárban! Szabadtéri programjainknál a vál-
toztatás jogát fenntartjuk, illetve eső és erős, viharos szél
esetén a programok elmaradnak, részvételi szándékotokat
pedig az alábbi elérhetőségen jelezzétek legkésőbb az adott
program előtt két nappal. 

Júniusi programjaink között szerepelt vonattal utazás a
székesfehérvári Béke-téri játszótérre illetve ellátogattunk a
Drótszamár kempingben található játszótérre is.

2013.07.24. szerda Sétahajózás a Velencei tavon 
délutáni program

2013.07.31. szerda VVV  Strand (Északi) - Velence 
délelőtt 9.30-tól

Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira, továbbá
keddenként 9.00-12.00-ig a Mikkamakka Játéktárban, 

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran!
Elérhetőség:

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

Túl a sövényen
Természetjáró tábor

Táborozz a Velencei Mikkamakka Játéktárban!
Az augusztus 5–9-ig tartó táborra jelentkezni lehet:

Czövek Juliannánál (Julika néninél) 
06-30/506-5504

Aschermann Gabriellánál (Gabi néninél) 
06-30/552-6424

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,
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A Velencei-tó térségében 2008-ban kezdődött a turisztikai
desztináció menedzsment (TDM) rendszer felépítése,
először Gárdonyban, később Velencén létrejött a helyi
TDM egyesület és ma már közösen (Velencei-tó Térségi
TDM Nonprofit Kft.) bonyolítják le a 2013. évi Velencei-
tó marketing kampányt, melynek keretében a TDM tag-
szolgáltatók (vállalkozások, szakmai és civil szervezetek,
önkormányzatok) turisztikai termékei és szolgáltatásai
egységesen, komplex módon jelennek meg és a Velencei-
tó térsége a látogatók és turisták számára eddig sosem lá-
tott részletességgel kerül bemutatásra. 

Megismertetjük a Velencei Híradó Olvasóival a jelen-
leg is futó kampány legfőbb elemeit:

Van az a hely, ahol…
Üzenetünk végtelenül tényszerű és racionális, ám stílusát
tekintve alapvetően érzelmi megközelítésű.
„Van az a hely, ahol…” felütést – ahol csak lehet –
képekkel fejezzük be: bemutatjuk a Velencei-tónál elérhető
szolgáltatásokat, kikapcsolódási lehetőségeket. A gondo-
latsort a „Jó ez a hely” szlogen zárja, mely kellőképp
egyszerű és érthető: hely, ahol jól érezheted magad!
A kampányidőszakainkat és a felületeinket és nyere-
ményjátékainkat is ehhez a koncepcióhoz illesztjük
júliustól:

1. VÍZPART és SPORT 
Időszak: július 1. - augusztus 31.

A „Van az a hely, ahol...” kampányunkat vízpart és sport
témakörben indítjuk el. Ennek keretében szervezünk a
Facebook-on egy nyereményjátékot, ahova a résztvevők-
től fotókat várunk! Kinek mit jelent ez a hely, a Velencei-
tó? Most fotóval illusztrálva megmutathatják, és aki a
legtöbb szavazatot gyűjti fotójára, nyereményben részesül.
A nyereményjáték a Velencei-tó hivatalos turisztikai face-
book oldalán fut augusztus 09-ig! 

TURIZMUS

Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület hírei

http://www.facebook.com/velenceito.hu 
Szavazás: augusztus 10-15., eredményhirdetés: 

augusztus 19. Nyeremény igénybe vételi időszak: 
augusztus 20-szeptember 30.

2. BOR ÉS GASZTRONÓMIA
Időszak: szeptember végéig

A „Van az a hely, ahol...” kampányunkat bor, pálinka,
gasztronómia és aktív pihenés témakörben folytatjuk.
Ennek keretében ismét nyereményjátékon vehetnek részt a
lelkes látogatók, azonban ehhez már némi aktivitás is szük-
séges lesz. Az ehhez kapcsolódóan megjelenő kiadvány-
ban elhelyezünk egy oldalt, amely kivágható. Ezen az
oldalon egy pecsételős menetlevél lesz látható. X helyszínt
vázolunk fel, amelyek közül Y helyen pecsétet kell sze-
rezni, hogy érvényes legyen a menetlevél, és részt tudjanak
venni a nyereményjátékban. A lepecsételt menetleveleket
a Tourinform irodában lehet leadni (vagy egy erre kijelölt
gyűjtőládába bedobni), vagy postai úton eljuttatni a Tour-
inform irodába.

3. WELLNESS + EGÉSZSÉG 
Időszak: októbertől 

A „Van az a hely, ahol...” kampányunkat az őszi/téli
időszakban wellness témakörrel zárjuk. Ekkor a május-
júniusi 3+ élmény kampányhoz hasonló nyereményjátékot
szervezünk. Aki a megadott időszakban min. 3 éjszakára
szállást foglal a TDM tagok valamelyikénél, azonnali
(helyszínen átvehető vagy igénybe vehető) ajándékban
részesül, továbbá részt vesz egy sorsoláson is, ahol szál-
lásának árát nyerheti vissza.

A TV2 Mokka című reggeli műsorát két héten át kihe-
lyezett stúdiójából közvetítette a Velencei-tó partjáról.
Egy-egy hétig a Velence Resort & Spa és a Hotel Nautis
voltak a műsor helyszínei.

6 héten át (augusztus 11-ig) naponta több alkalommal a

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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A Szent Benedictus 
Borlovagrend életéből

Szent Orbán Nap, 2013. május 25.

A Szent Benedictus Borlovagrend az idén 20 esztendős, 

a májusi Szent Orbán Napon ünnepelte a jubileumot.

A rendezvényt megtisztelte dr. Terts András a Ma-
gyarországi Borrendek Országos Szövetsége (MBOSz) el-
nöke, L. Simon László országgyűlési képviselő, Oláhné
Surányi Ágnes Velence város polgármestere, valamint 27
borlovagrend 57 tagja az ország valamennyi tájáról, majd
az alapító tagok megemlékeztek a  borlovagrend  történel-
méről. Kora délután a borlovagrendek tagjai borkóstolás-
sal egybekötött hajókiránduláson vettek részt a Velencei-
tavon. Ezt követte a színpompás borlovagrendi felvonulás
a velencei szőlőhegyen. 

Dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester az ünnep alkal-
mából hat új borlovagot avatott fel: Kiss Csabát, a velen-

Szent Orbán Nap 2013.,  Velencei-tó Újonnan avatott 
borlovag: 

Kiss Csaba, róm.kat. 
plébános úr, Velence 

Borkostolós 
hajókirándulás 
a Velencei-tavon

cei római katolikus egyházközség plébános urát, vala-
mint Stieber József, Kádár Tamás, Dezső Béla, Gergely
Gábor és Bálint György urakat.

Az avatás után a borverseny díjainak kiosztása követ-
kezett, ezután a társborrendi vendégek a Borlovagrend
tagjainak nyitott pincéiben győződhettek meg arról, hogy
a Velencei-tó körül valóban finom, minőségi borok érle-
lődnek.

Dr. Hajdu Frigyes
elnök-nagymester, Szent Benedictus Borlovagrend

Vörösmarty Rádióban hívjuk fel a figyelmet a Velencei-
tó szabadidős kínálatára hírblokkok, programajánlók,
látványosság beharangozók, reklámspotok, interjúk for-
májában! A stúdió július végéig 3 hétre kitelepül a tó-
partra és innen közvetíti napközbeni adását. 

A Fehérvár Médiacentrum Facebook oldalán folya-
matosan közöl tippeket a tó körüli eseményekről és a Fe-
hérvár TV is összefoglalja az ajánlatokat.

Július és augusztus hónapokban 34 db óriásplakát hir-
deti az országban a Velencei-tavat és térségét.

Velencei-tó Térségi Nonprofit Kft (gárdonyi és velencei
helyi TDM egyesületek) www.velencei-to.hu

http://www.facebook.com/velenceito.hu
Arday Ágnes

TDM menedzser, Velence

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől:
Ments meg Uram a szürkeségtől!

Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram, koravénnek!

Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.

Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,

Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől! 

Közreadja: Kiss Csaba plébános

Sík Sándor

Ments meg Uram!

Sztárvendég az idei nyáron, Velencén
„Dalok a magyar haza szeretetéről”
Mészáros János Elek dalestje 

a velencei református templomban 
Velence, Templom köz 1. 

2013. augusztus 11., vasárnap, 18 óra

Mészáros János
Elek 41 éves alcsút-
dobozi mezőgazdász.
2012-ben a „Csillag
Születik” című műsor-
ban tűnt fel a „János
Vitéz” című színdarab
egyik híres számával.
Ezután bejutott a leg-
jobb 12 közé. Majd
több nagyszerű ének-
lést követően hamaro-
san a legjobb három
között, azaz a finalis-
ták között állhatott.
A döntőben a leadott
nézői szavazatok alapján döntő fölénnyel Mészáros János
Elek lett a „Csillag Születik” győztese.

Mészáros János Elek 1970. január 11-én látta meg a
napvilágot. Alcsútdobozon él. Szereti a filmeket, de a
könyvek, az olvasás jobban vonzzák. Székesfehérváron, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalában dolgozik,
mint talajtani szakmérnök, főtanácsos. 

Énektudásával már régebben kitűnt. 2002-ben, egy
énekversenyen lépett fel először nagyobb közönség előtt.
2005-ben Szegeden második helyezést és Különdíjat nyert
egy rangos versenyen, majd Veszprémben szintén máso-
dik lett a jeles hazai és nemzetközi mezőnyben. 2009-ben
már megnyerte az I. helyezést (Szent-Lőrinc-díj), 2010-
ben pedig az Operett-díj két kategóriájában is a verseny
győztese lett, majd szintén ebben az évben ugyanitt máso-
dik.  2012-ben megnyeri a „Csillag Születik” elnevezésű
tehetségkutató versenyt.  A verseny során, az élő adásban
elkápráztatta a zsűrit és a nézőket a Bánk Bán „Hazám,
hazám…” című híres betétdalával. A döntőben Tabáni Ist-
vánnal, a 2009-es Csillag Születik győztesével énekelt egy
gyönyörű Queen-számot. Ezután az ország döntött:
Mészáros János Elek elindulhatott magasra ívelő énekesi
pályáján.  Azóta idehaza és külföldön is számos helyen lé-
pett fel óriási sikerrel. Hívő ember, református presbiter, a
döntő megnyerése után egyszerű szavakkal, könnyes
szemmel köszönte meg a nézők bizalmát, s Pál apostol sza-
vait idézte a Szentírásból. 

Velencei estjének dalai a Magyar Haza szeretetéről
szólnak majd. A hangverseny bevétele a Velencei Ravasz
László Református Gyülekezeti Központ (Fő u. 83.) építé-
sét szolgálja majd.

Református istentiszteleteink vasárnaponként 9 órakor
az újtelepi imaházban (Kossuth u. 1.) és fél 11 órakor az
óvárosi református templomban (Templom köz 1.) van-

nak, a jegyek előtte és utána is megvásárolhatók. Jobb
előre bebiztosítani helyünket! 

A jegyek elővételben, majd augusztus 11-én, 18 óráig
(amennyiben marad szabad hely akkorra) a helyszínen
1000 forintos áron kaphatók: 
Velencei Református Egyházközség: Templom köz 1. 
Telefon: 22/472-372 Mobil: 06-20-340-60-79. 
E-mail: postmaster@pszabo.t-online.hu  
Illetve: papaiszabogyorgy@yahoo.com  

Pápai Szabó György 
lelkipásztor 

CSALÁDI NAP ÉS FŐZŐVERSENY
2013. augusztus 20-án

Velencén, a katolikus plébánia udvarán
Programok:

Főzőverseny; keressük a Velencei-tó ételét
Gyermekszínházi előadás – Zenekarok, utcabál

Gyermekjátékok – Kirakodóvásár
A főzőversenyre benevezhet 

a +36-20/401-2879-es telefonszámon vagy 
a gasztronapvelencen@gmail.com email címen.

Kiss Csaba plébános
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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

VÁROSI KÖNYVTÁR

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

A könyvtár 2013.  július 18-ig szabadság miatt zárva van.
Nyitás napja :                  2013. július 20. (szombat)

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. - Mötv. - hatályba lépés miatt szükségessé
vált a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, amelyet a tár-
sult települések képviselő-testületei megtettek. 

A Mötv. érelmében a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait külön költségvetési szerv nem végezheti.

A törvénnyel összhangban a Társulási Tanács döntött
arról, hogy a 2013. május 31. nappal megszünteti a Gárdonyi
Kistérségi Irodát, és a munkaszervezeti feladatok ellátásá-
val a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt – mint a Társulás
székhelyének polgármesteri hivatalát – bízza meg.

KISTÉRSÉGI HÍREK
A VKTKT elérhetőségei:

Székhely, levelezési cím: 
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Web: velenceikisterseg.hu

Elnök: Tóth István
titkarsag@gardony.hu; 22/570-094

Alelnök: Oláhné Surányi Ágnes 
hivatal@velence.hu; 22/589-402

Alelnök: Takács János
polgarmester@pakozd.hu; 22/258-014

Kapcsolattartó: Nochtáné Sulyok Mariann
gazdalkodas@velencei-to.hu; office@velencei-to.hu; 
06/70-453-2786

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

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:
július 23-án és augusztus 6-án 15.00 órától 16.00 óráig
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KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515

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

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

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

FOGÁSZAT:

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

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

Helyi Tűzoltó Egyesület: 06-30/6315-666
Polgárõrség: 06-30/9270-422
Hívható szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.
Humán Családsegítõ Szolgálat 22/470-288
2481 Velence, Zárt u. 2. fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Horváth Béla állatorvos      20/ 311-7021 22/474-483
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30/9540-731
MOHOSZ Velencei-tavi halõr  
Csoportvezetõ: Bozay Zsolt 06-30/512-7947
Falugazdász: 
Nagy János 06-70/436-2461
Ügyfélfogadás: minden kedden 12.30-16.00-ig 
a Kastély házasságkötõ termében
Hulladék szállítással kapcsolatban

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

a VHG Kft. velencei irodája: 22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ: 
HERKE Bt. 06-20/939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-15.00, péntek: 8.00-13.00

Fax: 06-84/501-299
Ügyintézés: 06-40/240-240 

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

Közérdekű telefonszámok

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA

VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65.  22/589-524
hétfő-péntek: 08.00-20.00 óráig  szombat: 08.00-14.00 óráig

hétvégi ügyeleti rendszerben.
Az aktuális kedvezményekről tájékozódhatnak 

a helyszínen, illetve a www.patikakupon.hu honlapon!

HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig  22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig  22/472-074
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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

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

bónuszkártya, Velence kártya

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

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

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

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

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építésügyi szolgáltatási 

pont, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építésügyi szolgáltatási 

pont, zaj- és rezgésvédelmi 
ügyek, fakivágási ügyek

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

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

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

díj, beszedett napidíj, telekadó,
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
Ablonczi Ernõ 589-422

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

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

szerda: 8.00–15.30-ig

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

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

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné  
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig 
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott sza-
bad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!

• A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm
méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet
ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíko-
zott, henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal van
megjelölve.

• A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék
mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer)
feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-
nél mélyebb víz határát tavakon „120 cm” feliratú tábla
jelöli.

• Állat a kijelölt fürdőhelyen nem fürödhet! A
fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem
szabad!

• A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely
területén jól látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rend-
tartás tájékoztatja a víz minőségéről és annak megőrzé-
sével kapcsolatos használati szabályokról, a levegő és a
víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről, a fürdő
rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről, és
az egyéb közérdekű információkról.

• Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve
más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek mi-
nősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonat-
koznak. Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni
csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszé-
lyeztessék.

• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven
aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett
fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csopor-
tok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszá-
mának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben
jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell
állítania.

• Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások,
vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén,
valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély
víz határáig.

• Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször
felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos fürödni!

• A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer
felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos!

HASZNOS TANÁCSOK FÜRDŐZŐKNEK

Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi

játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszé-
lyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, marad-

janak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és
ne hagyják el azt.

A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt
vagy más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp
anyagot) ne fogyasszanak.

Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni,
fürdeni.

Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe,
előtte mosakodjanak le!

Vízi járművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumi-
csónakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.

Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder
jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.

A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok,
uszodák környéke. Tömegben senkinek sem tűnik fel, ha
valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat felé indul
vele. A strandok szarkái nem nézik, hogy mit visznek,
lehet az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, de ese-
tenként komolyabb dolgok is, mint például mobiltelefon,
videokamera, autó-  és lakáskulcs, vagy éppen pénztárca,
és a személyes iratok.   

A strandi lopások a tényleges kár mellett nem kis
bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a bosz-
szantó esetek odafigyeléssel elkerülhetőek.

A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra men-
nek, használják az értékmegőrzőt, illetve a csomagokra,
táskákra felváltva vigyázzanak, a parkoló autókban pedig
– főleg látható helyen –  ne hagyjanak táskát, értéket. A
strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes
használati tárgyakat, nagyobb mennyiségű készpénzt pedig
egyszerűen hagyják otthon.

Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják őrizet-
lenül a strandon sem! 

Amennyiben a körültekintő viselkedés, a megtett óv-
intézkedések ellenére mégis bűncselekmény sértettjévé
válna, kérjük, hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó tele-
fonszámon.

Gárdonyi Rendőrkapitányság

A FÜRDŐZÉS SZABÁLYAI
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Fényvédelem!
A bőrgyógyász tanácsai a szabályszerű napozáshoz

Kedves Tóparti Lakosok, kedves Üdülő Vendégek!

Szívből köszöntöm Önöket, mint bőrgyógyász-kozme-
tológus, a várva várt nyár, a jól megérdemelt nyaralás
beköszöntével.
Őszintén örülök, hogy a Velencei-tavat választották
fürdőhelyül és itt élvezik a pihenés örömeit. Azonban
amikor napfürdőznek, kérem, gondoljanak bőrük vé-
delmére a későbbi bőrproblémák, bőrtumorok kialakulását
elkerülendő is. A helyes napozást elősegítendő kérem, en-
gedjék meg, hogy szíves figyelmükbe ajánljam a napozás
10 aranyszabályát.

1. Minél rövidebb ideig tartózkodjunk tűző napon és
gondoskodjunk a nap elleni védelemről!

2. Válasszunk megfelelő ruházatot és kiegészítőt: sapka,
kendő, napszemüveg!

3. Az UV sugarak 11.00 és 15.00 óra között a leg-
erősebbek, ezért ezen időszakban inkább sziesztázzunk
egyet!

4. Rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű víz –
lehetőleg ásványvíz – fogyasztása.

5. Mindig magas faktorszámú napkrémmel kezdjük a
napozást!

6. Érzékeny bőr esetében kezdjük árnyékban a napozást,
de még itt is gondoskodjunk fényvédelemről!

7. Az anyajegyek, illetve a kényes testrészek védelme
magasabb faktorszámot igényel!

8. Napozás előtt ne használjunk dezodort, parfümöt,
sminket! A napozás után ajánlott a hidratáló krém!

9. A napkrémet vastagon vigyük fel bőrünkre, néhány
óránként, illetve fürdés után újra kenjük be magunkat!

10. A bőrünket évente ellenőriztessük bőrgyógyásszal,
otthon is végezzünk rendszeres önellenőrzést! Ha bármi
változást tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz!

Szerény jó tanácsaimmal remélem hozzájárultam egy ki-
csit a még élvezetesebb nyaralásukhoz, napfürdőzésükhöz.
Mindenkinek jó pihenést és nyaralást kívánok.
Őszinte tisztelettel és ajánlással:

Dr. Hernádi Mária
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos, főorvos

Velencei Szakorvosi Rendelőintézet

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

Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

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

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesül-
nek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.
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SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás
(Turbó álló szolárium 60 db, 160 W-os csővel)

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020
Álló szolárium
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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!

EEzz  aazz  ÖÖnn  hhiirrddeettéésséénneekk  
aa  hheellyyee!!

A Velencei Híradóban és 

Velence Város honlapján
a hirdetési lehetőségekről 

olvashat az újság 
33. és 34. oldalán. 

Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg neki...
A világhírű, magyar Kelet-kutató, nyelvtudós és író, Vámbéry Ármin az Aral-
tó mellől 1864-ben hozott egy fiatal tatár-üzbég mollát (mohamedán szerzetes
jelöltet), Magyarországra. Molla Szadik haláláig Magyarországon élt. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia könyvtárában lett altiszt és Vámbéry professzor
inasa. Üzbégre fordította Arany János Rege a csodaszarvasról című köl-
teményét, üzbég meséket fordított magyarra. Közreműködött csagatáj-török
szövegkiadások és tanulmányok létrejöttében. 
Megbetegedett és a jó levegő miatt költözött Velencére. Egy helybeli asszony-
nyal élt együtt, jól beszélt magyarul, a velencei emberek szerették, tisztelték. 
57 éves korában érte a halál. A velencei református temetőben álló sírköve előtt
százhúsz éve tisztelegnek a látogatók és a zarándokok.

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

Víz-, központifűtés és egyéb 
épületgépészeti szerelést 

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

Ház - Otthon - Lakás
Kulcsrakész lakásfelújítás

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

e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

Várjuk kedves vendégeinket 
bejelentkezés nélkül is!

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

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

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

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

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

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

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

Bejelentkezés: 
Mobil: (20) 230-8125

Kedves Vendégeim és Ismerőseim!
ÓRIÁSI NYÁRI 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

FLABELOS GÉP 
fogyásra és cellulitisz ellen!

Várom minden kedves új és régi Vendég bejelentkezését!

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

MOSÓSZALONUNKAT
megnyitottuk!

„Minden textiliát mosunk, 
ami mosható”

Vállaljuk lakossági és közületi (szállodák,
panziók, éttermek, stb.) textil mosását,

szárítását, vasalását.

Teljesen új gépekkel és 
berendezésekkel dolgozunk!

VELENCE, SZÁRCSA U. 9. 
(SZAKORVOSI RENDELŐ MÖGÖTT)

Nyitva H-Sz.: 8.00–17.00

„Hagyja a piszkos ruhát másra, 
bízza a Hóharmat mosodára!”
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Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

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

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

Csuday István

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

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

kerékpárjavító

Csuday István

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS



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

Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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


