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Velencei-tó Kapuja 

A megkezdett munkálatok lendülete nem tört meg, a tényleges munkafolyamatokról az alábbi képek
segítségével kívánunk tájékoztatást nyújtani. 

Az építés a szakma szabályai szerinti technológiai csoportosításban történik, a szükséges létszám igény-
bevételével. 

A födém betonozás folyamatát láthatjuk.Elkészült az első szint záró betonjának 
teljes vasalása. 
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Velencei-tó Kapuja 

Készülnek a központi rész következő szintjének tartó-
pillérei. 

A második szint létesítményeinek a terv szerinti statikai
funkciójú vasbetonfal elemei megvalósultak.  

Folyamatban vannak a strandterületek kialakításához
szükséges munkálatok.

A létesítmény több belső lépcső szerkezete is kiöntésre került. 

Jelentős az előrehaladás a belső szerviz út és parkoló burkolat
készítését illetően. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Kérjük, hogy a beruházással érintett útszakaszt
a megnövekedett forgalom miatt lehetőség szerint
továbbra is kerüljék el. 
Különösen a szülők és a gyerekek figyelmét
hívjuk fel arra, hogy a  területen az építkezés for-
galma miatt megnövekedhet a balesetveszély,
főként a kerékpárosok számára!
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AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2013. július 20-án
Takács János – Csik Hajnalka

Zászlós Tibor – Galambos Emese

2013. július 27-én
Aszalai Csaba – Forster Edit

Gratulálunk!

Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. szeptember 16-án  (hétfőn) 15.00 órai 

kezdettel tartja.

Napirend:
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./  2013. évi félévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

4./  Egyebek: 
Október 23-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul: 
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról 

Zárt ülés:
Velence Rózsája Díj odaítélése
Díszpolgári cím odaítélése
Velencéért Oklevél odaítélése

***
A napirendeket követően, közérdekű témában

lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, 
tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését
várjuk, akiknek időbeosztása, egészségügyi állapota
az ügyeleti feladatellátást is megengedi. 
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a
Polgárőrség Alapszabályának elfogadása. 

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30-927-0422

Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.
22/589-415 hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 16 állandó fővel rendelkezik, akik tár-
sadalmi munkában végzik az éjszakai és a nappali szol-
gálatokat. Velence Város területén szolgálati gépkocsival
az önkormányzati rendezvényeken, valamint a hétköz-
napok és hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szol-
gálatot éjjel és nappal is. A város közigazgatási területén
keresztül menő országos, illetve egyéb rendezvényeken is
biztosítjuk részvételünkkel a biztonságot.

Július hónapban a polgárőrség tagjai 13 napon át
349 órában voltak szolgálatban a város közbiztonságá-
nak védelmében. 

Ható János
Polgárőrség elnök

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat
2013. szeptember 2-án, 17.00 órára

a Kastély házasságkötő termébe.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 15. napján tartotta munkaterv szerinti soron
következő ülését a Meseliget Óvodában (Velence, Szent
Erzsébet tér 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 kép-
viselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula
képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A júliusi testületi ülések visszatérő napirendje a Me-
seliget Óvoda éves munkájának értékelése. Serhókné
Varjas Edit óvodavezető a részletes beszámolót projek-
toros kivetítéssel egészítette ki, betekintést engedve ezzel
az intézmény ünnepeibe és mindennapjaiba. A Képvi-
selő-testület a hozzászólásokat követően egyhangúlag fo-
gadta el a beszámolót. 

Az Augusztus 20-i ünnepség előkészítésével kapcso-
latban Szávai Jánosné képviselő arról tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy az ünnepséget augusztus 20-án kedden,
11.00 órakor tartják a Katolikus Templom melletti em-
lékhelyen. Kiss Csaba plébános úr vállalta az ünnepsé-
gen a narrátorságot, a műsor szervezését a Zöldliget
Általános Iskola két pedagógusa végzi. Az ünnepi be-
szédet Dr. Sirák András képviselő úr mondja.

Elfogadásra került a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegé-
sének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati ren-
delet, melyet jelen lapszámban olvashatnak. 

Az önkormányzati adósságkonszolidációs folyamat-
hoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel, mint köt-
vénytulajdonossal Velence Város Önkormányzata, mint
kibocsátó által kötendő Kiegészítő Megállapodást – a
Magyar Állammal kötött Tartozásátvállalási Megállapo-
dás végrehajtására tett intézkedésként – nevében eljárva
írja alá. 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását
törvényi változások tették szükségszerűvé. A módosítá-
sok az Önkormányzat érdekeit nem érintik, lényegében
formai változtatásokra kerül sor. A törvényi változás sze-
rint nem konzorcium lesz, nem konzorciumi tanács fogja
vezetni a társulást, hanem társulási tanács. Ennek megfe-
lelően változnak bizonyos eljárások, szervezeti szabályok. 

A Képviselő-testület a támogatást nyújtó szervezet
felé javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy

HHíírrlleevvééll
az újonnan alakult – a II. számú Nyugdíjas Klubból 25
fővel kiváló – III. számú Nyugdíjas Klub a II. számú
Klubnak megítélt támogatásból az eddig felhasznált ösz-
szeg leszámítását követően egyenlő mértékben része-
süljön. 

A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a Gergely
Air Kft. kérelmét. A döntés szerint a Képviselő-testület
nem kíván élni a Gergely Air Kft. által a velencei 048,
050 és 051 hrsz-ú külterületi ingatlanra tett vételi aján-
lattal. Ugyanakkor nyitott minden törvényes megoldásra,
amely a Gergely Air Kft-től érkezik, a megkezdett beru-
házás folytatásának, illetve befejezésének elősegítése ér-
dekében. 

***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. július 26. napján rendkívüli ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban.

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

A rendkívüli nyílt ülés napirendje a „Velencei-tó Ka-
puja” projekt munkaterület átadásával kapcsolatos aktu-
ális döntések volt.  A „Velencei-tó Kapuja” projekthez
kapcsolódóan 2013. július 24-én a munkaterület átadása
lezárult, ezért a Képviselő-testület a velencei 1367/14,
1367/28 és 1367/29 helyrajzi számú ingatlanok „strand,
közterületi” besorolását „beruházási terület” besorolássá
változtatja a projektre vonatkozó használatbavételi en-
gedélyek jogerővé válásának napjáig. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a projektet
illetően a tervszerű megvalósítás érdekében szükséges
operatív, illetve azonnali intézkedést igénylő feladatokat
ellássa.

Szelei Andrea
aljegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről a következőket rendeli el:

I. Fejezet
1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a ma-
gatartások elkövetőivel szembeni közigazgatási bírság ki-
szabásának szabályaira.
(2) E rendelet Velence Város közigazgatási területén 14.
életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tásokra kell alkalmazni.
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabá-
lyait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenység-
gel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával
szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása
esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazá-
sát írja elő.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés
vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján
hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a
cselekmény elkövetésétől, 
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesí-
tésre nyitva álló határidő lejártától, 
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén
a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül
indítható meg.
(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit
kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltéré-
sekkel.
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Forintig terjedő
helyszíni bírság, illetve 150.000 Forintig terjedő közigaz-
gatási bírság kiszabásának van helye. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból,
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügy-
intézőjének észlelése, a közterület-felügyelő jelzése alap-
ján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy vagy
szervezet jelzése alapján történő észlelést is.
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ha-
táskör gyakorlását a Képviselő-testület Velence Város
Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.
(4) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot kiszabni nem
lehet. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kisza-
básának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövede-
lemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási
bírság megfizetését.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmu-
lasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírsá-
got átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Velence
Város Polgármesteri Hivatalának pénzforgalmi számlájára
kell befizetni, az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésé-
től számított 30 napon belül. 
(6) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az
elkövető számára átadott készpénzfizetési utalványon vagy
átutalással. 
(7)A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor fi-
gyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének
szociális, vagyoni körülményeit. A Jegyző a közigazgatási
bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülmé-
nyeket. 

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartás: 
az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot
fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabály-
sértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a kö-
zösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy
veszélyezteti, és amelyet Velence Város Önkormányzat

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(VII.30.) 
önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről
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Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e
rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásnak 

2. közszolgáltató: 
A Képviselő-testület által az ingatlantulajdonosoknál ke-
letkező települési hulladék kezelésére feljogosított szol-
gáltató szervezet.

3. ingatlantulajdonos:
az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában
– vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – birto-
kában az ingatlan van.

4. zöldterület 
(e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett
közterület, amely a település klimatikus viszonyainak
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a
pihenést és testedzést, vagy díszítő funkciót biztosít. To-
vábbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterü-
let, ami a fenti funkciónak tesz eleget.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartások

3. Közterület használatával kapcsolatos 
magatartások 

4.§. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, aki:

a) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, al-
szik, kempingezik,

b) közterületen szeszesitalt fogyaszt (kivéve közterü-
leten lévő külön engedélyes kerthelyiségek) 

c) közterületet engedély nélkül foglal el, azt a közte-
rület-foglalási engedélytől eltérően használja,

d) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően le-
kerít (beleértve a közterület ingatlan előtti és a köz-
úttal vagy járdával határos gondozott részének
védelmére kihelyezett kő, fém, karó huzal vagy bár-
mely anyag, amely a közforgalmi terület használata
balesetveszélyt idézhet elő), a közhasználat elől
elzár,

e) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája)
közötti területre oly módon telepített sövényt, nö-
vényzetet, hogy az a közlekedés biztonságát veszé-
lyezteti,

f) az épület körüli területet közforgalom elől elzárja,
g) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, át-

ereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék)
eltávolításáról nem  gondoskodik,

h) hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrénye-
ket – rendeltetésszerű  hirdetésre szolgáló berende-
zések kivételével – engedély nélkül elhelyez  (kivé-
telt képez a választási plakát).

4. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

5.§ Köztisztasággal összefüggően közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról nem gon-
doskodik,

b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan
előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondos-
kodik,

c) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jár-
műközlekedést akadályozó módon rakja le,  

d) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapube-
járat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű meg-
állóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési
tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított
területre rakja,

e) a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről nem gon-
doskodik, télidőben a járdaszakaszon a gyalogos
forgalmat nem biztosítja, 

f) az általa okozott, közterületen keletkezett szennye-
zést nem szünteti meg,

g) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája)
között lévő közterületi zöldfelületet nem gondozza,
a gyepfelületet rendszeresen nem nyírja,

h) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtár-
gyai tisztítását, karbantartását nem végzi el,

i) a tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épü-
letek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület nem tisztítja,

j) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, in-
gatlan udvara) nem gondozza, rendszeres gaz men-
tesítéséről, takarításáról, rendben tartásáról, rovar és
rágcsáló mentesítéséről nem gondoskodik,

k) közterületen gépjárművet mos, 
l) közterületen gépjárművet, lakókocsit, utánfutót, pót-

kocsit, kamionhoz tartozó vontatmányt, munkagé-
pet és ehhez tartozó munkaeszközöket tárol,

m) kutyáját a tóban fürdeti, 
n) közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat

beszennyez, 
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o) parkosított (beleértve a füvesített, növényzettel el-
látott közterületet, a murvásított és nem parkolás
céljára kijelölt közterületet, szegéllyel elválasztott
úttest és járda közötti szigetet) és füves területeket
rendeltetésellenesen használ, azokat parkolás céljára
használja. 

p) közterületen álló építményeken, épületek falán, ke-
rítéseken – a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló
berendezések kivételével – hirdet, falragaszt, vagy
reklámot elhelyez, az elhelyezett hirdetmények el-
takarításáról nem gondoskodik,

q) élő fán, növényzeten hirdetést helyez el. 

5. Köztemető használatával kapcsolatos 
magatartások

6.§ A köztemető használatával összefüggően közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,
aki:

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő,
vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,

b) 12 éven aluli gyermeket a temető területén felügye-
let nélkül hagy, 

c) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek
megfelelő magaviseletet tanúsít,

d) a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók ke-
gyeleti érzéseit megsérti,

6. Kerti hulladék égetésével kapcsolatos 
magatartások

7.§ A kerti hulladék égetésével összefüggően közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,
aki:

a) előzetes jegyzői engedély vagy előzetes bejelentés
nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon
végzi az égetést,

b) az égetést végző személy az égetés teljes időtartama
alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél
tovább végzi az égetést,

c) vasárnap vagy ünnepnapon végzi az égetést. 

7. Folyékony hulladékkezeléssel és 
a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos magatartások

8.§ (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-
telező közszolgáltatással összefüggően közösségi együtté-
lés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-
telező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
nem az arra jogosult Szolgáltatóval végezteti el a
szállítást, 

b) szolgáltató, aki települési folyékony hulladék erede-
tét és elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, a
folyékony hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt
telephelyen végzi. 

(2) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, aki:

a) ingatlanán szemetet felhalmoz,
b) szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról

(takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
c) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról,

megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondos-
kodik,

d) nyílt téren szemetet éget, kazánban, kályhában gumi,
műanyag, vagy veszélyes hulladék égetését végzi,

e) a közterületre kihelyezett hulladékot engedély nél-
kül átveszi, elviszi.  

8. Állattartással kapcsolatos magatartások

9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartás követ el, aki:

a) közterületen haszonállatot tart, legeltet vagy az in-
gatlanról felügyelet nélkül kienged,

b) lakótelepi tömblakás, többszintes társasház padlásán,
erkélyén galambot, erkélyén, loggián ebet, macskát
tart, 

c) galambot erkélyen, ablakpárkányon, közterületen etet
és itat,

d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot
többlakásos épület közös használatú helyiségében
vagy közterületen tart, etet, több lakó elhelyezését
szolgáló ingatlan osztatlan közös tulajdonú udvará-
ban ebet és macskát a közvetlen szomszédok egye-
tértése nélkül tart,

e) aki ingatlanonként több mint 2 db ebet és macskát (6
hónapos korig szaporulatot) tart, 

f) az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott övezeti besorolásnak nem megfelelő
haszonállatot tart, 

g) aki állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat
nem az állattartásról szóló önkormányzati rende-
letben meghatározott védőtávolságok betartásával
létesít.
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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 esemény-
re már fényképező-
géppel érkezik és a
felvételeiből szívesen
ad a Velencei Fotótár
archívuma számára. 
Köszönet mindenki-
nek, aki szívügyének
érzi a város hétköz-
napjainak és ünnepei-
nek megörökítését, és
gazdagítja a Fotótárat. 

9. Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, aki:

a) a lakóingatlanok és zöld felületeinek építésével,
fenntartásával kapcsolatos zajos tevékenységet (ka-
lapálás, fűrészelés), a motoros kerti gépek, valamint
a kézi és gépi és barkács gépek üzemeltetését vasár-
nap és ünnepnapokon végzi,

b) a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán
ba) hangosító berendezést munkanapon 22.00 és
7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszü -
neti napon 23.00 és 8.00 óra között üzemeltet,
bb) rádió- és televízió közvetítést munkanapon 00.00  
és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napon 23.00 és 8.00 óra között végez,

c) a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterü-
leti rendezvény tartására vonatkozó bejelentési köte-
lezettségének nem tesz eleget,

d) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi
rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajkibocsá-
tási engedélyt a helyszínen nem mutatja be, 

e) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély
nélkül zeneszolgáltatást végez,

f) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett
nyitvatartási idejét túllépi.

10. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos
magatartások

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről
szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet hatálya alá
tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít
vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó
kötelezettségét nem teljesíti.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalé-
pést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013.  július 30.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

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

Felhívjuk a figyelmüket a honlapunkon található sok régi,
kedves fotóra is. A képgalériában külön mappában talál-
ható 76 darab,  2000 előtt készült iskolai fotó. Találunk-e
rajta ismerősöket? Emlékszünk-e még a régi tanítókra,
tanárokra? Esetleg magunkat ismerjük fel a csoportképen?
Jó böngészést kívánunk a

http://www.helytortenet.eoldal.hu/ 
oldalon!  

Velencei Helytörténeti Egyesület
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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, FLABéLOS
Szabolcsi úti Pavilonsor

FLABéLOS FITT Stúdió Velence
TÓFITT Sportszolgáltató Kft. Béke út 1. 

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

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

Játékokra 10%

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

Cementre 5%

Borkóstolásra 20%

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

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

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

Minden termékre 10%

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

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

Helyben fogyasztásnál 10%

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

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

10% kedvezmény a korlát-
lan havi bérlet árából.
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Velencei Zenés Nyári Esték 2013.

Ma éjjel szabad 
vagyok

Jézus Krisztus 
Szupersztár

A púpos

Vérszipoly

Fotók: Kővári Éva 
és Somhegyi Béla



Jézus, púpos és a vámpír

Négy héttel korábban nyilatkoztam az egyik lapnak, hogy
igencsak „ütős” színházi évad elé néz idén a velencei
Kastélypark Színpad. Az ideiglenesen a velencei Északi
strand rendezvénysátrában állomásozó nyári színház
kínálatában ugyanis idén sztárok, sztárelőadások és külön-
legesség is szerepeltek.

Július 21-én kezdődött a 17. velencei színházi évad, még-
pedig a Ma éjjel szabad vagyok című előadással, amely-
ben többek között Nyertes Zsuzsa, Koncz Gábor, Kautzky
Armand bonyolította a szálakat. Aki jegyet váltott és
megtekintette az előadást, azt kapta az Éless-Szín
művészeitől, amiért odament: könnyed franciás bohóza-
tot, helyzetkomikummal, félreértésekkel, elszólásokkal,
nyárhoz illő zenével, dalokkal.    

Egy héttel később, július 28-án egy merőben más műfaj
kápráztatta el a nagyérdeműt. A púpos klasszikus irodalmi
alkotás, generációk olvasták és olvassák ma is többnyire
ifjúként a regényt. Most ennek a remekműnek musi-
calváltozatát kínálta a mind izmosabb komáromi társulat,
a Magyarock Dalszínház.  A Paul Féval romantikus, ka-
landos regényén alapuló és Másik Lehel, Vizeli Csaba
alkotta musicalben olyan musicalsztárok léptek színre,
mint Fésüs Nelly, vagy Csengeri Attila. A púpos egy

igazán nagyívű, látványos színpadi jelenetekkel, remek
dalokkal teli előadás volt, bánhatja, aki azon az estén más
elfoglaltságot választott.

A Jézus Krisztus Szupersztár örök sláger. Aki egyszer is
hallotta a darab dalait, aligha felejti el. Nem csak dallamo-
sak, fülbemászók, de imádni valóak és elgondolkodtatók.
A Sziget Színház évről évre visszatérő vendége a Velencei
Nyári Zenés estéknek és mind érettebb, kiforrottabb,
profibb előadásokat hoznak a városba. A színész-rendező,
színházvezető Pintér Tibor, Várfi Sándorral és társaival re-
mekül énekeltek és kiváló estét varázsoltak a szépszámú
közönség elé.           

Szó szerint vérbő különlegességgel zárult az idei négy-
hetes velencei színházi évad, hiszen egy igencsak új mű-
fajjal ismerkedhetnek meg a nézők, mégpedig a vérpezs-
dítő vámpírmusicallel. A Vérszipoly rengeteg nyelvi
bravúrt, humort, kellemes rettegést, nagyszerű szórakozást
ígért és ezt mindvégig tartotta is. Fehérvár korábbi szeretett
művésze, Zakariás Éva mellett Háda János, Gieler Csaba
és társaik értő módon vezették be a nézőket a borzongató,
de komolyan aligha vehető világba. A vámpírmusical
alapja, a Vérszipoly közel három évtizede íródott, de mu-
sicalként alig egy éves. Megjósolható, a bluesos, swinges
remek zene és a színészek játszókedve sokáig élteti majd
a világot jelentő deszkákon e különlegességet.

A 17. Velencei Nyári Zenés Esték színházi sorozata az
egyik legkiegyensúlyozottabb évad volt a Kastélypark Szín-
pad történetében, amelyet mindvégig magas színvonal és
profizmus jellemzett. A színház alkalmi, de állandó mun-
katársait – Bruck Józsefet, Nagy Editet, Sári Kálmánt, Sári
Juditot, valamint a hang- és fénytechnikát mindig felső-
fokon biztosító Ignácz Attilát és csapatát – ahogy a dara-
bok kiválasztásáért felelős színházi vezetőként jómagamat
is ezért töltött el csalódással a velencei közönség idei
szokatlan és nehezen magyarázható érdektelensége. 

Persze tudjuk, közel 40 fokban az ember aligha indul el
színházjegyet venni, inkább, ha teheti, pihegve, mozdulat-
lanul fekszik egy hűvös szobában, keze ügyében nem
kevés üdítőitallal.

De azért jó lett volna, ha többen jönnek el.
Máté G. Péter 
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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

386
690
502
134

1572
168
108
80

3640

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. július

Budapest
Pomáz
Érd
Budaörs
Nagykovácsi
Gödöllő
Kistarcsa
Fót
Váckisújfalu
Monor
Vecsés
Perkáta
Szabadegyháza
Százhalombatta
Ercsi
Besnyő
Adony
Kulcs
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Réde
Hatvan
Bátonyterenye
Miskolc
Járdánháza
Sátoraljaújhely
Nagyhalász
Nagyar
Jászberény
Szeged
Sárbogárd
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Bakonycsernye
Csókakő
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Úrhida
Sárszentmihály
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Zalaegerszeg
Összesen:
Mindöszesen:

201
2

10
2
1
5
1
1
1
2
1
2
3
2
1
2
1
2
1

37
74
5

131
54
36

437
358
48

224
29
1
1
2
4
1
2
2
1
3
1
3

82
1
1
1
1
1
1
7
8

86
18
1
3
5
1
1
1

1914
5554

Szép, rendezett ingatlanok 
2013. augusztus 12.

Az elmúlt hetek szinte kibírhatatlan kánikuláját ember és növény
megszenvedte. Sokan feladták – érthető okokból – az utcai előkertek locsolását,
hiszen a víz drága és a 38 fokos hőségben csak a napi 1-2 locsolásnak van
valami eredménye. Lehangoló látvány a sok kiszáradt virág, megégett fű.

Van azonban ennek az extrém időjárásnak egy nagy tanulsága is: most meg-
mutatkozott, hogy melyik növény bírja ki a rekkenő hőséget napokon át lo-
csolás nélkül, és melyik nem. Mivel semmi biztosítékunk nincs arra, hogy jövő
nyáron nem lesz ilyen hosszantartó, száraz kánikula, és a víz sem lesz olcsóbb
jövőre sem, igyekezzünk azokat a növényeket megtelepíteni mind a kertünk-
ben, mind az utcafronton, amelyek kibírják ezt a nagy meleget locsolás nélkül.
Ha előttünk minden kiszáradt, sétáljunk el a szomszédos házak előtt, figyeljük
meg, mi az, ami még most is zöld és kérjünk tanácsot, esetleg szaporítóanyagot
(magot vagy az őszi tőosztásnál egy-egy tövet), és mi is segítsük ki
szárazságtűrő növényekkel ismerőseinket, szomszédainkat, hogy jövőre minél
kevesebb száraz, kihalt előkert csúfoskodjon szép városunkban.

A Virágos Velence Egyesület minden hónapban „megfigyelő” körúton jár a
városban, keresve a kimagaslóan szép utcafrontokat. A száraz kánikula ellenére
találtunk igazán szép, gondozott előkerteket. Nem tudjuk mindegyiket fel-
sorolni, 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.  

Most ezeket az ingatlanokat ajánljuk: Akácfa u. 5. 9. 14. 14/a. 16., Vasút
u. 7. 7/a. 6. 9. 13., Iskola u. 7. 12. 14. 18. 31. 55., Arató u. 11. 19. 20. 21/a.,Vajda
J. u. 16. Új u. 4. 6/a. 7. 11. 13. 16. 18., Zárt u. 7., Fecske u. 1. 3. 4. 10. 11. 12.
20., Rákóczi u. 12/a. 14. 21. 23., Fazekas u. 2. 13. 23. 39., Cserhalom u. 2.12.
14., Munkácsy u. 4., Kossuth u. 16. 29. 31. 35., Bercsényi u. 3. 7. 9. 13. 20.,
Kis u. 31., Gesztenye sor 1. 9. 13. 28. 32. 34., Sirály u. 5., Régiposta u. 15. 21.
23. 24. 26. 28., Kócsag u. 6., Bekötő u. 19. 20. 21. 23., Szabolcsi u. 21. 77. 79.
83. 83/a., Vásártér u. 3. 9. 11. 15. 16. 18. 20. 22. 42., Úttörő u. 1. 7. 14. 16.
42/a. 42. 47., Határ u.  5. 6. 12. 18. 26. 32. 32/b. 35., 42. 44. 51. 61. 63. 65. 67.
69. 71. 73., Pacsirta u. 26. 29. 32., Kertész u. 9/c. 20. 30., Márvány u. 15. 30.
32. 37. 39. 47. 48. 49. 51. 53., Cseresznye u. 4. 12. 13. 14. 20. 29. 31. 35. 39.
43. 47. 51., Vadász u. 1. 3. 5., Hársfa u. 26., Nimród u. 3. 4. 6. 7.10., Árok u.
1. 15., Honvéd ltp. 16. 20. 

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

E havi fotónk 
a Cserhalom utcában készült.
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Augusztus a betakarítás és az
újrakezdés hónapja is. Már majdnem minden egynyári
dísznövény fővirágzása véget ért. Az elnyílott virágokról
tudunk magot fogni magunk is. A sikeres magfogáshoz
azonban néhány dolgot figyelembe kell vennünk: 

Csak érett magot gyűjtsünk be, mert az fog biztonság-
gal kicsírázni. A mag akkor érett, ha a virágszáron a le-
velek megsárgultak és a magokat tartalmazó termések
megbarnultak. A magok ujjaink között sodorva könnyen
széthullanak, a toktermésben a mag zörög és zöldből
barnára vagy feketére színeződik. 

Kizárólag egészséges és
életerős növényről szedjünk
magot. A gyűjtést kizárólag
napos, száraz időben végez-
zük. Tárolás elött tisztítsuk
meg a felesleges részektől. A
tisztítás hosszadalmas műve-

let, de a nem teljesen tiszta magok megpenészedhetnek. 
Legnépszerűbb maggyűjtésre alkalmas fajok:
szarkaláb, hajnalka, petúnia, szalmarózsa, pillangóvirág,
rézvirág, porcsinrózsa vagy kukacvirág, bársonyka vagy

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Fotók: Somhegyi Béla

büdöske, gyűszűvirág, ver-
béna, levendula, kúpvirág,
záporvirág,  dísznapraforgó,
körömvirág, tátika vagy
oroszlánszáj, 

A maggyűjtésnél számol-
nunk kell azzal, hogy a leg-
több esetben nem adja a
várt eredményt. Sokszor
az idegen beporzás követ-
keztében vegyes állományt
kapunk. Gondoljunk pl. a
porcsinrózsára. Ha telt virá-

gú növényekről gyűjtjük a magot, vagy az elszóródott
magvakból kikelt palántákat neveljük fel, nagyobbrészt
csak egyszerű virágok nyílnak...

A hosszantartó száraz, meleg időjárás nem kedvező
növényeink mindegyikének, ideális viszont a rovarkár-
tevők tömeges felszaporodásának. A két-három nemze-
dékes bagolylepkék nyári nemzedékének hernyói
dísznövényeinken is késő őszig károsítanak. Ne várjuk
meg, míg tarrá rágják növényeinket. Az időjárás ked-
vezőbbé válásakor védekezzünk ellenük. Ne feledjük; a
látványos pillangó nem nézi, hogy gyümölcsfára, szőlőre,
zöldségre vagy éppen a muskátlira rakja petéit, melyek
később károsítanak. Eredményes védekezést kívánunk !

Huszti Mihály egyesületi tag

NNyyáárrii  éélleett
aazz
óóvvooddáábbaann
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Az idei nyáron kétszer 1 hetes tábort szerveztünk. Sok
volt a visszatérő gyerek, aki előző évben is részt vett a tá-
borunkban. Sőt, olyan gyermek is megtisztelt bennünket, aki
az ismerőseitől hallotta, hogy milyen jó itt! (Székesfehérvár,
Tököl) Természetesen igyekeztünk, minél érdekesebb prog-
ramot összeállítani, hogy azok számára is érdekes legyen,
akik már az előző táborozásban is részt vettek. Sokfelé jár-
tunk: Bory vár, Brunszvik kastély, Vörösmarty Színház,
Rönkvár, Evezés a tavon, Mikkamakka Játéktár.

Nagyon örülünk, hogy segíthettünk a szülőknek, hogy
gyermekeiket biztonságban tudhassák! A gyerkőcök nagyon

jól érezték magukat!Sok élménnyel gazdagodtak!
Itt szeretnénk megköszönni a szülők visszajelzéseit,

melyben megköszönik a munkánkat!
Szia Margitka! Köszönöm a képeket, és ezúton szeretném

megköszöni Neked és Anikónak a lehetőséget, hogy Luca
részt vehetett az általatok szervezett táborban. Sok színes
programmal, élménnyel, új barátokkal gyarapodott a kis
ÉLETE! Köszönöm! Andrea

Kedves Margit! Kicsit megkésve, de nem elfelejtve ezúton
köszönjük Neked és Anikónak a táborozást. További szép és
tartalmas nyarat kívánunk mind a kettőtöknek, puszil: Szőke
Szimi, Boldi és Brigi

Ruskovics Gáborné és Kutainé Somogyi Anikó tanítók

Nevető Napsugár Tábor

A tankönyvekről
A tankönyvellátás megváltozott rendszere miatt lapzártáig nem
tudjuk tájékoztatni a szülőket arról, hogy hogyan és mikor
kapják meg a tanulók a tankönyveket. 
Kérünk minden érdekeltet, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk
honlapját (www.zoldligetsuli.hu), ahol igyekszünk megosztani
azokat az információkat, amelyeket a tankönyvellátótól, vagy
az oktatási kormányzattól kapunk.
Néhány fontos tudnivaló
A 2013/2014-es tanévben az első évfolyamosok ingyen kapják
a tankönyveket. 
A két tanítási nyelvű programban használt tankönyveket
függetlenül az esetleges jogosultságoktól minden évfolyamon
(tehát az elsősöknek is!) ki kell fizetni, mivel ezek a könyvek
nincsenek tankönyvvé nyilvánítva, ezért nem vehető igénybe
rájuk az állami normatíva.
A felsőbb évfolyamokon (2-8. évfolyam) ingyenesen juthat a
tankönyvekhez az a tanuló, aki

a) tartósan beteg (szakorvos igazolja), testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos  
(szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-
matban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar)- (szakértői és rehabilitációs
bizottság igazolja ),

c) három- vagy többgyermekes családban él (megállapított
családi pótlék igazolja),
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(erről szóló határozat igazolja).

Akinek a nyár folyamán ingyenességi jogosultságában változás
történt, vagy az ingyenességet igazoló dokumentum
érvényességi ideje lejárt, kérjük ezt jelezze az iskolában, és
mutassa be az új, érvényes igazolást.
Az első és ötödik évfolyamon bevezetésre kerülnek a tartós
könyvek. Ezeket az iskola beleltározza (az elsősök minden
tartós tankönyvét, az ötödik évfolyamon csak az ingyenesen
átvett tartós könyveket), mert ezeket tanév végén vissza kell
szednünk, és a következő tanév tankönyvrendelésénél fi-
gyelembe kell vennünk.
Ezért ezekbe a tankönyvekbe nem szabad semmiféle beje-
gyzést tenni, mert egy ilyen tankönyv használati ideje négy
tanév. (16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 2.§ e)) Amennyiben az
ingyenesen átvett tartós könyv sérül, további használatra alkal-
matlanná válik, a tanulónak a könyv árát meg kell térítenie.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Angol tábor 
Velencén                  

Howdy! Így köszöntötte a szülőket péntek délután Mr
Dee Hilton a táborzáró rendezvényen. Iskolánkban közel
60 kisdiák vett részt az International Commission West-
ern Europe szervezet, a velencei Hajnalpír Baptista
Gyülekezet és a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola közös szervezésű angol nyelvi
táborában.  

Amerikai vendégeink segítői a Zöldliget Általános
Iskola angol nyelvtanárai és a baptista gyülekezet tagjai
voltak. A legkisebbekkel Miss Mary Jean és Mr Dee
foglalkozott, a középső csoportot Miss Cinda és Mr Jay
vezette, míg a legnagyobbakkal Miss Anne és Miss
Whitney tanult. A csoportokban azonos történeteket dol-
goztak fel, különböző szinten és módszerekkel. 

Összesen 15-20 tanár és segítő dolgozott azért, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat. A délutáni foglalkozásokon
is együtt voltunk az amerikai vendégtanárainkkal, így a
gyerkőcök egész nap használhatták az angol nyelvet. 

Nemcsak a gyerekek, de a segítők is jól érezték ma-
gukat. Új barátságok születtek, e-mail címeket cseréltünk
és talán szeptemberben még egy iskolák közötti projekttel
is folytatjuk az elkezdett közös munkát. 

Bízom benne, hogy jövőre is módunkban áll majd szer-
vezni egy hasonló tábort, ahol újra találkozhatunk, és jól
érezhetjük magunkat! 

Tóthné Benkő Mónika
igazgató helyettes 

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Kitüntetés
Az Emberi Erőforrások Minisztere 

Bartos Gyulánét – Jutka nénit 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem

kitüntetésben részesítette, melyet a tanévzáró 
ünnepségen vehetett át a kollégák, gyerekek 
és szülők lelkes tetszésnyilvánítása mellett.

Sok szeretettel gratulál a Zöldliget Általános Iskola 
minden dolgozója és 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Évnyitó!
A Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013. augusztus 30-án, 17 órakor tartja

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉT a Liget iskolarészben. (Velence, Kis u. 1.)

A kis kajakosok egész évben edzenek. Télen futnak,
úsznak, tanmedencében és tornateremben dolgoznak.
Amikor a többieknek megkezdődik a vakáció, nekik eljön
a dupla edzések ideje. A nyárból 2 hónapot edzőtáborral
töltenek. Reggel 8-tól délután 5-ig a velencei kajak-kenu
pályán töltik idejüket, sok mozgással, a két edzés között
játékkal, kacagással, pihenéssel.

A szorgalomnak, kitartásnak mindig meg is van az ered-
ménye. A Velencei Zöldliget Általános Iskola tanulói, jó
szereplésükkel nyáron összelapátolták az utánpótlás kor-
osztály legnagyobb versenyein az érmeiket! Az Országos
Diákolimpián Kóti Bernadett 3., Bencs Balázs 3., Orisek
Milán 4, helyezést ért el. Az Eszkimó-Indián játékokon,
amely erőt, állóképességet nem kímélő, 4 próbából áll:10
m-ről kell 3-szor célba dobni, 1 perc alatt kell a lehető
legtöbbet húzódzkodni, majd a két eredményből alakul ki
a futási rajtsorrend.1500 m  futást követően azonnal ha-
jóba kell szállni, meg kell tenni 2 km-t egy szlalom pályán.
Itt Orisek Milán egyéniben 5., összetett csapatversenyben
1. helyezett lett. Kovács Lilla, a legkisebb lányok között,
4. helyezést ért el. Majd a Magyar Bajnokság következett,

ahol Kóti Bernadett, Bencs Balázs, Orisek Milán 4x 500
m-es vegyes váltó versenyszámban 3. helyezést ért el. 

Feltétlenül meg kell említeni, hogy ezek a gyermekek
nem csupán sport, hanem tanulmányi eredményükkel is
példamutatóak. Kóti Bernadett kitűnő, Orisek Milán
kitűnő, Bencs Balázs kiváló tanuló. 
Felkészítő edző és a fenti cikk írója: Gaálné Major Ildikó

Kajakosaink „szünideje”
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Július-augusztus hónapban klubnapjaink szünetelnek,
de július 21-én a Velencei Nyári Zenés Esték keretében
bemutatott „Ma éjjel szabad vagyok” című bohózatot
együtt néztük meg! Az idő kellemes volt, még a szúnyo-
gok sem csíptek. A neves művészek előadását nagy tapssal
köszöntük meg, és a fordulatos cselekményen nagyon jól
szórakoztunk. 

Az előadás után csak pár napra búcsúztunk egymástól,
mert július 24-én – hogy a szünet ezzel is rövidebb le-
gyen – mini lecsófesztivált tartottunk a Közösségi Ház ud-
varán. A főzést Hoppálné Gizike és Dura Elemér vállalta
el. A hozzávalókat tagjaink hozták, és készítették elő.
Mindkét bográcsban hamarosan elkészült a finom lecsó,
amit aztán közösen jóízűen elfogyasztottunk. 

A kánikula ellenére jó hangulatú, vidám délutánt töltöt-
tünk együtt. Köszönjük a szakácsainknak és tagjainknak a
főzést és az előkészítést. A padokat, asztalokat most is az
Önkormányzat dolgozói szállították, a meleg ellen pavilont
is felállítottak. Mindezekért a klub tagjai nevében hálás
köszönet, és köszönjük Nagy Szilvia segítségét is. 

A kánikula azóta is tart, ami igazán csak a hűvös
szobában elviselhető. Remélhetőleg szeptemberben, ami-
kor újra találkozunk, már kellemesebb napoknak − és talán
egy kis esőnek is − örülhetünk!

Kívánok minden kedves nyugdíjas-társamnak és olva-
sóinknak jó egészséget, derűs szép nyári napokat!

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. Számú Nyugdíjas Klub tagsága a nagy hőség el-
lenére is minden pénteken megtartja összejövetelét a „Civil

ház”-nál lévő helyiségben felszabadultan, jókedvvel,
egymás megbecsülésével, szeretetével. 

2013. évi prog-
ramjainkat igyek-
szünk megvalósí-
tani, amely utazást
és fürdési lehető-
séget biztosít szá-
munkra. 
Július 21-én Mó-
rahalom és Sze-
ged volt az úti cél,
amelyet közös el-
határozással megoldottunk. Voltak, akik fürödni jöttek, de
voltak, akik Szeged városában gyönyörködtek. Minden-
kinek megvolt a programja, jókedvűen érkeztünk haza.
Sorainkba új tagokat köszönthettünk, és szeretettel várjuk
Őket. 

Augusztus 11-én a Református Egyház által meghir-
detett Mészáros János Elek dalestjén veszünk részt a klub-
tagokkal, majd augusztus 20-án a Katolikus templom
búcsúján, amely a régi szép időket hozza vissza, amelyet
Csaba Atyának köszönhetünk. Természetesen beneveztünk
a főzőversenyre, bízva abban, hogy sok látogatónak
örömet tudunk szerezni vendéglátásunkkal. 

Programjaink még vannak: komáromi fürdés, név-
napok ünneplése a többség javaslatára. Programjaink mel-
lett részt veszünk városunk „Születésnapi vígasságán”
augusztus 18-án. 

Továbbá minden Kedves Olvasónak jó egészséget és
jó nyaralást kívánok Klubtársaim nevében. 

Vén Lászlóné
klubvezető

III. Számú Nyugdíjas Klub hírei

2013. július 15-én a II. Számú Nyugdíjas Klubból
kiválva megalakult a III. Számú Nyugdíjas Klub. 

Célunk az volt, hogy családias légkört teremtve hetente
egyszer jól érezzük magunkat, hiszen sokan közülünk
egyedül vannak és örülnek, ha jó társaságban rövid időre
elfelejthetik gondjaikat. 

Szeretnénk együtt kirándulni, színházba járni, mú-
zeumokat meglátogatni a tagok igénye szerint. Továbbra is
szívesen veszünk részt városunk szépítésében, virágo-
sításában, hősi halottaink sírjainak gondozásában, a temető
takarításában. 

Összejöveteleinket minden kedden délután 16.00 órakor
tartjuk a Fő utcai Civilházban. Mindenkit szívesen látunk,
aki kíváncsi ránk. 

Herczeg Ferencné
klubvezető
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TURIZMUS

2013. július 17. 
Velencei-tó
Nadap hajó

A minősítést több mint 10 éve Velence Város Önkor-
mányzata kezdeményezte és idén, 3. éve a Velencei-tó
Turizmusáért TDM Egyesület Bíráló Bizottsága bonyo-
lítja le, bejárja az érintett helyeket, észrevételezi a pozitív
és negatív változásokat és javaslatot tesz a minősítő jel
odaítélésére. 

A helyi minősítés minden szereplőnek hasznos; a
résztvevő szolgáltató tapasztalja, hogy törődnek vele,
fontos az, amit ő nyújt és fontos, hogy milyen színvon-
alon szolgáltat! A városba érkező vendég már keresi a
minősítő jelet, bizalmat ébreszt benne, tudja, hogy ellen-
őrzött szolgáltatásról van szó! A turisztikai egyesület dol-
gozói pedig saját tapasztalat alapján, a szolgáltatást
ismerve tudják azt tovább ajánlani az érdeklődőknek.
A minősített szolgáltatásokat az egyesület a honlapján
(velenceturizmus.hu), az érintőképernyős utcai terminá-
lokon és kiadványaiban rózsákkal jelzi (pl. a nyárra meg-
jelent helyi térkép és szolgáltatás ajánló, a város 18
pontján megtalálható információs tábla)!

2013-ban senkitől sem kellett rózsát visszavonni,
három szolgáltatás kapott egy-egy plusz rózsát; a Fekete
Bárány fagyizó és söröző, a Takarékszövetkezet és a
V-Max pizzeria. Négy új minősített szolgáltatónk van; a
Termál Apartman, a Margaréta Apartmanház, a Club
Wave Disco & Lounge és az Ibolya Butik.

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, 
Bíráló Bizottság: Arday Ágnes, 

Martinovszkyné Tóth Veronika, Sári Judit

A  Helyi Minősítési Rendszerben pályázók közül 2013-
ban 62 helyi szolgáltatás/szolgáltató vehette át a 2014.
júliusig érvényes, minősítést igazoló oklevelet. Jelenleg 25
szálláshely, 18 vendéglátóhely és 19 egyéb szolgáltatás
használja Velencén a „minősítő jelet”, amit egy márvány-
tábla, rajta az elnyert rózsák (1-5 rózsa) és a minősített
szálláshely/vendéglátóhely/szolgáltatás megnevezés teste-
sít meg. 

Velencei-tó Turizmusáért TDM  Egyesület hírei

2013. július 17. 
Velencei-tó
Nadap hajó
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Baba ház

Best Vendégház

Drótszamár & Camping

Duráné Győrfy Emőke

Erzsi-Lak

Gólya Villapark

Iker-ház

István Panzió

Juventus Hotel

Kónya Lászlóné

Krisztina-ház

Liget Kemping

Margaréta Apartmanház

Margaréta Vendégház

Marien-Park Apartmanok

Mediterrán Vendégház

Nagy Ferencné

Nagyné Matus Anna

Tekergő Motel

Termál Apartman

Torma Béláné

Turanitz Apartment

Véghelyi György

Vurczinger-ház

Walzer Panzió

Aranykút Vendéglő

Ász-Büfé (Tóbíró strand)

Bence-hegyi Borkert

Dancsó Pince

Édes Velence Cukrászda

Fekete Bárány Fagyizó-Söröző

Gelato Fagyizó és Büfé

Gomba Kávézó

István Étterem

Liget Büfé

Margó Gyors Étkezde

Olasz fagyizó

Orbán Kisvendéglő

Ó-Velence Étterem

Tekergő Étterem

V-max Pizzéria

Walzer Étterem

Wave Cafe Restaurant

Wave Club Disco

Andi Kozmetika

Csőrike Családi Napközi

Duguláselhárítás

Éva szépségszalon

Fejérvéd Biztonsági Szolgálat

Huszti Kertészet

Ibolya Butik - Lottózó

Iker ABC - Lottozó

Kavics Club

Klára Bazár

Kápolnásnyék és Vidéke 

Takarékszövetkezet

Lido Divat

Lila Akác Butik

Maxi-Coop ABC

Schwarzkopf Fodrászat

Smaragd Óra-Ékszer

Tópart ABC

Tó-Vill Bt.

Vörösmarty Gyógyszertár

Zilaj-Bringa

Zöldség-gyümölcs

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

Minősített vállalkozások 2013.
Szálláshelyek

Vendéglátóhelyek

Egyéb szolgáltatásokVelencefürdő, III. u. 34.

Fő u. 122.

Kemping u. 2.

Rákóczi u. 28.

Csemete u. 42/A

Kemping u. 6.

Arató u. 19.

Templom köz 10.

Kis köz 6.

Fő u. 119.

Halász u. 27.

Kis. u. 1.

Enyedi u. 2.

Enyedi u. 6.

Vasút u. 28.

Ország út 27/B.

Tópart u. 29.

Tulipán u. 25.

Sukorói u. 1.

Szent Erzsébet tér 3.

Templom köz 4.

Fő u. 134.

Fő u. 101.

Daru u. 11/A

Nadapi út 30.

Fő u. 28.

Tóbíró strand

Sárgaföldes u. 14.

Boróka u. 3

Fő u. 68.

V. u. 43.

Szabolcsi út

Szabolcsi út paviolons.

Templom köz 8.

Kis u. 1.

Tópart u. 34.

Tópart u. 15.

Panoráma út 37.

Kemping út 2.

Sukorói u. 1.

Széchenyi út

Nadapi út 30.

Szabolcsi út 2.

Szabolcsi út 2.

Szabolcsi úti Pavilonsor

Úttörő u. 28.

Bethlen G. u. 3.

Nimród u. 7.

Tó u. 3.

Bekötő út 42.

Ország út 78.

Fecske utca 12.

Nadapi út

Fő u. 71.

Gerle u. 2.

Szabolcsi úti Pavilonsor

Kis u. 10.

Iskola utca 2.

Szabolcsi úti Pavilonsor

Tó u. 2.

Halász u. 1.

Kápolnásnyék, Tó u. 20

Halász u. 5.

Szabolcsi út 1.

Tópart u. 1.

Velencei Fotótár
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Nagymamák  és Nagypapák!

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

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

További szolgáltatásaink:
·      Családi Játéktár
·      Játékkölcsönzés
·      Kreatív és fejlesztő foglalkozások
·      Szülinapi zsúrok
·      Óvodás és Kisiskolás csoportok foglalkoztatása
·      Nyári táborok
·      Gyermek csoportok fogadása
·      Játékszer- ill. játékmódszertani tanácsadás
·      Kihelyezett Játéktári szolgáltatás Intézményeknek,

Cégeknek
·      Előadások, konzultációk szülőknek, 

szakembereknek
·      Játékvásárlás
Előzetes időpont egyeztetéssel várjuk az óvodás és
iskolás csoportokat. Pedagógus kísérők számára a
belépés ingyenes.
Vállaljuk szülinapi és egyéb zsúrok partik, játékren-
dezvények szervezését.

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”

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

A Baba-Mama Klubot Velencén élő kisgyermekes
anyukák szolgálatára hoztuk létre mi, anyukák, önkéntes
munkával, az Önkormányzat támogatásával és a Mikka-
makka Alapítvány segítségével. Kezdeményezésünk a ve-
lencei Kastélyban található Mikkamakka Játéktárban talált
helyet. Összejöveteleinket heti rendszerességgel szervez-
zük meg. A gondtalan játék mellett a felmerülő prob-
lémákat egymás között próbáljuk megbeszélni, és ha nem
találjuk a megoldást, akkor szakértőt hívunk.  Nyári prog-
ramjaink között javarészt szabadtéri programok szerepel-
nek, illetve legtöbbször  a velencei babák Rózsakertjében
található játszótéren találkozunk.

Gyertek és vegyetek részt bátran programjainkon!

Nyári programjaink folyamán Sétahajóztunk az Agárdi
Kikötőből a Szúnyog-szigetre, vonattal utaztunk, játszóte-
reztünk és kirándultunk Pákozdon. A nagy meleg miatt el-
maradt Póni lovaglást szeptemberben bepótóljuk. 

Augusztuban még egy közös strandolást tervezünk.
Szeptembertől újra heti rendszerességgel találkozunk,

amikor kedd délelőttönként összeülünk a vidáman játszó
gyermekeink mellett és jót beszélgetünk. Megosztjuk egy-
mással tapasztalatainkat vagy meghívott vendégeinktől ka-
punk választ az éppen felmerülő kérdéseinkre. 

Őszi programjaink között szerepel a nyári élménybe-
számolók, új tagok bemutatkozása, logopédus, őszi kézm-
űveskedés illetve hasznos tanácsok magunk, gyerme-
keink és babáink immunrendszerének erősítésére.
A képek nyári programjainkon készültek.
Baba-Mama Klub keddenként 9-12-ig a Mikkamakka 

Játéktárban, Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
www.babaklubvelence.hu

Málics-Talabér Veronika 06/20/570-5876
vtalaber@vipmail.hu

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,

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

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!
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Az idei nyáron már negyedik gyermektáborát szervezte
a Velencei Hajnalpír Baptista gyülekezet.

Azonban ez a tábor egészen más volt, mint az előző
három évben rendezett táborok. Idén Texas államból egy
hat fős baptista missziós csoport érkezett, hogy a helyi
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kolában – az iskola részéről Tóthné Benkő Mónika igazga-
tóhelyettes asszony valamint a helyi gyülekezet részéről
Bóra Csilla vezetésével – megvalósulhasson az angol
nyelvi tábor. 

Izgatottan vártuk az iskolával való együttműködést, va-
lamint amerikai testvéreinket.

A csoportot Dee Hilton vezette, aki feleségével, Mary
Jean Hiltonnal érkezett hozzánk. Ők a legkisebbeket taní-
tották az angol nyelvre, valamint újszövetségi történetekre
Jézus Krisztus életét és tanítását alapul véve, pl.: Jézus szü-
letése, Jézus lecsendesíti a vihart, az irgalmas szamaritá-
nus, Zákeus, a vámszedő, valamint a tékozló fiú történetét.
A másik házaspár Jay Boshart és Linda Boshart voltak, ők
a harmadik, negyedik osztályosokat tanították. A legna-
gyobbakat ötödik és hatodik osztályosokat Anne Presley
és lánya Whitney Presley tanította. 

Minden reggel imádkozással és énekléssel kezdtük a
napot, majd utána a gyerekek elfogyasztották reggelijüket.
A tanítás 9 órakor kezdődött és 4 angol órájuk volt a gyer-
mekeknek. 

Ebéd után szabadidős foglalkozásokat tartottunk a gye-
rekeknek pl.: trambulinozhattak a tornateremben, gyöngy-
fűzés, barkácsolás, festés, sárkányhajózás. Mr. Dee kosár-
labdázni tanította a gyerekeket, ami nagyon tetszett nekik.
Remélhetőleg ősszel többen is jelentkeznek a kosárlabda
szakkörbe. 

Szerdán vendégeink érkeztek, akik Czuppon István
igazgató úrral, valamint Tóthné Benkő Mónika igazgató-
helyettes asszonnyal találkoztak. Vendégeink minden cso-

port órai foglalkozását megtekintették. A Magyarországi
Baptista Egyház részéről Papp János egyházelnök, a Bap-
tista Oktatási Központból Barbarics Péter valamit Mr.
Jerry Byrd az International Commission Missziós Társa-
ságtól, aki amerikai részről a nyugat-európai valamint
a magyarországi táborok megszervezésének a felelőse
jött el hozzánk. Jó volt látni, hogy több gyermek is bát-
ran üdvözölte Mr. Jerry-t és használni próbálta az angol
nyelvet.

Péntek délután 16 órától a gyerekek műsort adtak a szü-
leiknek, hogy megmutathassák, mit tanultak a héten. 

Czuppon Istán igazgató úr köszöntőjében kihangsú-
lyozta, hogy sokszor nem az előadott műsor számít, hanem
az odavezető út. Mr. Dee Power Point prezentációjából
megtudhattuk, hogy Texas hétszer nagyobb, mint Ma-
gyarország. Azonban többször említették, hogy bár kisebb
az országunk, de annál nagyobb a magyarok szíve. Test-
vérünk bizonyságot tett Jézus Krisztusban lévő hitéről és,
hogy ez hit hozta el közénk.

Szeretnénk ezt a jó hírt olvasóinkkal is megosztani:
Isten elküldte egyetlen Fiát, Jézust, hogy magára vegye

azoknak az embereknek a bűnét, akik hisznek benne. Ez a
megváltás egy ingyenes ajándék, mindenkinek. Aki segít-
ségül hívja Jézust, az Isten gyermeke lesz. Isten gyermeke-
ként, nekünk örök életünk van, egy dicsőséges élet vár
minket testi halálunk után. Az ok, amiért itt vagyunk, hogy
megosszuk veletek ezt az üzenetet. 

Úgy érezzük, hogy jól sikerült a tábor. Sok mosolygós
gyermekarcot láttunk a hét folyamán. Nagyon jó volt az
iskolával közösen dolgozni. Itt szeretnénk megköszönni
Czuppon István és Tóthné Benkő Mónika, valamint a se-
gítő tanárok munkáját. Nélkülük nem valósulhatott volna
meg a program. Reméljük, hogy jövőre újra lesz lehetősé-
günk angol tábort szerveznünk.

Bóra Zoltán
szervező a velencei gyülekezet részéről

Velence, angol tábor 2013
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Isten kegyelme üdítő harmat…
(Hóseás 14:6)

Hóseás Isten ítéletét hirdette a választott népnek, hogy
az megtérjen és éljen. Tüzes szóval ostorozza az Istentől
elfordult megkeményedett szívű nép bűneit. Hóseás arról
prófétált, hogy csak Isten bocsáthatja meg e bűnöket.
Ennek feltétele azonban a bűnbánat, a megtérés, az Istenre
találás.

A próféta azt is tudta, hogy Isten nem jókedvéből ítél és
büntet. (Ahogy mi is kénytelenek vagyunk otthon, gyer-
mekeinkkel néha kemények lenni.) De az ítélet tűzében
elég minden hiábavalóság, s bűn.

Hisz Isten legbensőbb lénye szerint nem az ítélkezés
Istene, hanem a Szeretet Istene. „Az Isten szeretet”. (János
ap.) S erről tesz bizonyságot az evangéliumok evangé-
liuma: (Jn 3:l6)...

Krisztusban Isten a legnagyobb emberi mélységbe szállt
alá, mint a Szeretet Istene.  

A prófécia örökérvényű igazsága: Isten nem akkor iga-
zán önmaga, amikor ítél, hanem amikor szeret. S ilyenkor
nem úgy jő, mint perzselő tűz, hanem mint üdítő harmat,
nem elsorvadnak, hanem virágoznak Libánon fái...

Vakmerő és prófétai ez a kép: Palesztinában nagy a har-
mat jelentősége. Forró déli szelek perzselik a földeket. Ám
a tenger felől csöndes éjszakákon bőséges harmat száll a
földekre. Minden életre kel reggelre.

Kiaszott életedet tüzes szelek égetik, tűzkatlanokon
kelsz át. Csendesedj el, hogy Isten szólhasson! Vedd észre
életedben a csendes Isten-harmatozásokat! S fogadd el
Krisztust, aki Isten legdrágább harmatozása! Benne Isten
kegyelme millió harmatcseppként hull rád.

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

TÁJÉKOZTATÁS:
Dr. Drábik János ismert közgazdász, jogász, publicista, a
Szabad Európa Rádió egykori neves műsorvezetője, a
Leleplező című lap főszerkesztő-helyettese, a Szent László
Magyarságtudományi Akadémia - Budapest elnöke
AUGUSZTUS 31-én, szombaton, 18 órai kezdettel tart
előadást Velencén, a Református Templomban „Magyar-
ország a globális világhatalom célkeresztjében”címmel.
Minden világosan látni akaró igaz magyart nagy szeretet-
tel várunk! A részvétel ingyenes. 

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:
szeptember 3-án és szeptember 17-én

15.00 órától 16.00 óráig

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.
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Július első hetét Katolikus táborral
indítottuk. A gyerekek és a szervezők
egyaránt  izgatottan várták az ese-
ményt. Hétfőn reggel megérkeztünk a
Plébániára a több mint harminc gye-
rekkel együtt. Minden nap sok érdekes
és élvezetes program várt ránk. Joli
néni vezetésével helytörténeti ismer-
tetőt kaptunk. 

A  kedd reggeli mise után buszos
kirándulásra indultunk a Tatai várhoz
és ellátogattunk a  majki Kamalduli
Remeteség  kolostorába. Az idegen-
vezető rengeteg érdekes dolgot mesélt
a tatai vár történetéről és az építészeti
jellegzetességeiről. A Majki  idegenvezetés során pedig
sok érdekes információt kaptunk a kamalduli szerzetesek
életéről, némasági fogadalmáról, munkásságáról.    

Másnap délelőtt a plébánián voltunk. A segítőkkel

együtt  kézműveskedtünk, agyagoztunk, rózsafüzért készí-
tettünk. Délután fürdeni mentünk az északi strandra.
Uzsonnára palacsintát kaptunk és egy hűsítő fagyival
zárult a szerdai program . 

Az legérdekesebb nap a csütörtöki volt, amikor is
Székesfehérvárra utaztunk és meglátogattuk a püspöki
palotát. Az érdekes látnivalók mellett megtekintettük a
kápolnát is, ami a hétköznapi látogatók előtt zárva áll. A
múzeumban megtekintettük Nepomuki Szent János erek-
lyéjét és Szent István koponyájának darabjait. 

Különleges látnivalót nyújtott a Bory-vár, ahol a vár
alatti pincerendszert is láttuk. Ezt a várat Bory Jenő építette
a családja számára. Nagyon érdekes, hogy a vár soha nem
szolgált katonai, harci célokat. Mi, táborozók alig vártuk,
hogy áthaladjunk a hídon, ami felett egy kard van fel-
függesztve és a legenda szerint ráesik arra, aki hazug
ember. Mindnyájan túléltük a hídon való átkelést! 

A tábor utolsó napján hajókiránduláson voltunk a Ve-
lencei-tavon. Agárdról áthajóztunk a Szúnyog-szigetre.
Ebéd után egy hűsítő fürdőzésre mentünk, amelyet a
közelgő vihar miatt hamarabb be kellett fejezni. Táborzáró

eseményeként közös vacsorát ren-
deztünk, amelyre Csaba atya vezeté-
sével gulyáslevest főztünk bográcsban
és meghívtuk szüleinket, testvérein-
ket, a segítőket is, hogy jobban megis-
merjük egymást. 

Köszönetet szeretnénk mondani,
Csaba atyának, Joli néninek, Szilvi
néninek, Szüleinknek és név nélkül
minden segítőnek és felajánlónak,
akik nélkül ez a tábor nem jöhetett
volna létre. Nagyon szépen köszönjük
a lehetőséget. Reméljük, hogy jövőre
ugyanitt legalább ugyanekkora lét-
számmal, hittel és szeretettel ismét
találkozunk.

Horváth Réka
5/a osztályos tanuló

Katolikus  Hittantábor Velencén
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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.

Velence, Tópart u. 52. 
Telefon: 472 – 453,  

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

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

A kölcsönzés szabályai 
A kölcsönzési idő: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhető
egy olvasójegyre.  Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket
nem keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. Határidő után visszaho-
zott könyvekre a Könyvtár késedelmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek
beiratkozása ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és
köztisztviselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvköl-
csönzést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2013. január
5-től december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-je után történő
beiratkozás díj az éves díj 50 %-a.
Velencei illetőségű:
- önálló keresettel rendelkezők:                                               800,-
- 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak, 
GYED-en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek:   400,-
Egyéb településről: beiratkozási díj:                                    1.700,-

diákoknak (16 év felett):                        850,-
Térítéses szolgáltatások díjai:
Fénymásolás        A/4-es oldal       20,-     A/4-es kétoldalas      30,-         

A/3-as oldal       40,-    A/3-as kétoldalas      50,-  
Nyomtatás:         Szöveges oldal nyomtatása:   20,-

Szöveg+kép nyomtatása:  50,-                    
Kép nyomtatása: 100,-

Számítógép- és Internethasználat óránként: 300,-       félóra: 150,-
Késedelmi díj (lejárt határidejű könyvek és folyóiratok): 
5,-Ft/naponta és dokumentumonként. 
Kiküldött felszólítás esetén a késedelmi díjhoz 150,-Ft posta- és
nyomtatványköltség is járul.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna : A Radnayak örökében

Matt Rees : Mozart utolsó áriája

Tóth Krisztina : Akvárium

Michael White : A Medici-titok

Fenákel Judit : K-vonal

Philippa Gregory : Az állhatatos hercegnő

Bächer Iván : Zsál

Sarah Lark : Az ezer forrás szigete

Sheila O’Flanagan : Tarts ki mellettem!

Lőrincz L. László : Nyomasztó örökség

Benkő László : A spanyol grófnő

Bán Mór : A Holló háborúja

Anthony Capella : A kávék költője

Esterházy Péter : Egyszerű történet vessző száz oldal

Murakami Haruki : Kafka a tengerparton

Havas Henrik : Én vagyok

Schäffer Erzsébet : A szerelmes körtefa 

(hangoskönyv)

Boldizsár Ildikó : Mesekalauz úton lévőknek

Krúdy Zsuzsa : Apám, Szindbád

Margit Dahlke : Meditációs kalauz

Rimay Andrea : Rendszerváltó nők

Horvát János : Kubai retró

Mary Soames : A Churchill lány története

Z. Szalai Sándor: Gárdonyi nagy útja

Paul Könye : Varázslatos rajzok

Holly Webb : Bukfenc bajba jut

Berg Judit : Két kis dinó a középkorban

John Stephens : A tűz krónikája

Leiner Laura : A Szent Johanna gimi kalauz

Lincoln Peirce : Profi Noki kalandjai

Jennifer Worth : Hívják a bábát

VÁROSI KÖNYVTÁR

Köszönjük szépen dr. Sirák Andrásnak a Könyvtárnak ajándékozott 
„ Sürgősségi betegellátás” című könyvének példányait.
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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

II. 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)

III. számú Nyugdíjas 
Klub

16.00 órától 
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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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A nyári hónapokban aki teheti,  szabadságra megy, el-
utazik.  Azonban vannak olyan embertársaink, akik mások
gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva törvénysértő
cselekményeket követnek el. A betörők és a tolvajok
soha sem mennek szabadságra! 

Igaz a mondás „Alkalom szüli a tolvajt”, de az alkal-
mat ne Önök teremtsék meg.

Hajlamosak vagyunk üdülésünk során könnyelműbben
viselkedni, kisebb odafigyelést tanúsítani értéktárgyainkra.
Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk aján-
lást, melyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sér-
tetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról.

A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett al-
szanak, nappal nyitva tartják az ajtókat is. A betolakodó
rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít,
de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. 

Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak
otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az
ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás
esetére is van már megoldás az illetéktelen behatolás
megakadályozására. 

Biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható,
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülék, amely a
nyitott ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt, az
esetleges behatolás esetén. Ez a mobil riasztóberendezés
alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktár-
gyak, kempingezés során a sátorban, lakókocsiban elhe-
lyezett értékek védelmére is, a hatósugarába kerülő mozgó
tárgyak, személyek jelenlétét hangadással jelzi.

Az egész évben lakott otthonok esetében nyári szabad-
ság idejére, amikor őrizetlen a lakás, lehetőség van biz-
tonságtechnikai vállalkozásoktól bérelni mobil riasztó-
berendezést, mely riasztó jeleit a vállalkozás diszpé-
cserközpontjának, a reagáló szolgálatnak továbbítja.

Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg meg-
bízható rokonukat, vagy szomszédjukat, hogy levélszek-
rényüket rendszeresen ürítse ki, ugyanis a megtelt levél-
szekrény árulkodó jel a tolvaj számára, hogy senki nem
tartózkodik a lakásban. Arra is megkérhetik megbízott-
jukat, hogy ne csak a virágokat locsolja meg, hanem az
utcai függönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a
rádió-, vagy tévékészülékeket. Azt a látszatot kell kel-
teni, hogy nem őrizetlen a lakás! Kertes ház esetén jó
módszer, ha a szomszéd, vagy ismerős az Önök lakása
előtt parkol esetenként gépkocsijával.

Amennyiben lehetőség nyílik rá, vegyék igénybe a
szálláshely értékmegőrzőjét. Ékszereket, értékes műszaki
tárgyaikat kirándulás, strandolás idejére ott helyezzék el.
Fürdőzés alkalmával csak a szükséges pénzmennyiséget
tartsák maguknál. Ékszert, videokamerát, fényképezőgépet
hagyják a szálláshelyen, illetve valaki mindig maradjon
a parton az értékek mellett.

A gépkocsi indítókulcsát soha ne hagyják látható
helyen, a rajta lévő riasztó távkapcsolóját is felhasználva a
tolvaj feltűnés nélkül eltulajdoníthatja járművüket.

Városnéző séta közben sem feledkezzenek meg arról,
hogy a zsebtolvajok előszeretettel portyáznak az üdülőhe-
lyeken a nagy tömegben. Pénztárcájukat, okmányaikat
lehetőség szerint övtáskában elöl, vagy lezárt válltás-
kában hónalj alá szorítva javasoljuk maguknál tartani.
A táska érintetlenségét többször ellenőrizzék. A tolvajok
szinte mindig csoportosan tevékenykednek, és a bűncse-
lekmény elkövetése előtt figyelemelterelésre törekednek.

Ha a körültekintő viselkedés ellenére mégis bekövet-
kezne a bűncselekmény, tegyenek haladéktalanul bejelen-
tést az ingyenesen hívható 

107-es vagy 112-es telefonszámon, 
illetve hívják a Gárdonyi Rendőrkapitányságot a 

22/355-003 hívószámon. 
A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt a
nyomok sikeres keresése, rögzítése érdekében lehetőleg ne
változtassa meg!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!

Ezúton szeretnénk az olvasókat tájékoztatni arról, hogy
2013. július 19. naptól a Gárdonyi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztálya helyet kapott a Velencei Járóbeteg
Szakrendelő épületében, mostantól kollégáink a Velence,
Balatoni út 65. szám alatti címen végzik munkájukat, a
telefonos elérhetőség változatlanul a 22/472-062 szám.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

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

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Török Zsuzsa 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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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!

Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg neki...
A  Széchenyi utca – Tópart utca által határolt parkban álló, földszintes,
neoreneszánsz, nyerstégla épület az egykori Wenckheim Kúria.
A kastélyt  Meszleny Pál építtette 1888-89-ben Say Ferenc fehérvári
műépítész tervei szerint. A Meszleny család évszázadokon át meghatározó
volt Velence életében. A gazdasági körülmények, fokozódó infláció
hatására azonban a család kénytelen volt megválni velencei házától és
1921-ben az új tulajdonos gróf Wenckheim Ferenc lett. A házban 1945
után általános iskola működött, ma a Városi Könyvtárnak és a házas-
ságkötő teremnek ad otthont. A Velencei Híradóban olvasható a Könyvtár
nyitva tartási ideje. Ha ebben az időben látogatjuk meg a kastélyt, régi
képeslapokat és egyéb velencei emlékeket is megnézhetünk.

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

BBééccssii  SSzzőőllőősskkeerrtt SSuukkoorróó,,  CCssaalliittooss  uuttccaa  66..
BBééccssii  éétteellssppeecciiaalliittáássookk,,  aa  sszzőőllőősskkeerrtt  bboorraaii

AAsszzttaallffooggllaallááss:: 3300//997700--66553366
NNyyiittvvaa  ppéénntteekkttőőll  vvaassáárrnnaappiigg  1122..0000  óórrááttóóll  2222..0000  óórrááiigg
CCssooppoorrttookk  rréésszzéérree  eellőőzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééssrree

szeptember 13-tól október 27-ig:

MMUURRCCII--MMUULLAATTSSÁÁGG
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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
Megújult, kellemes környezet, légkondícionált helység

Kedves Vendégeim és Ismerőseim!
ÓRIÁSI NYÁRI AKCIÓ!

Exkluzív hyaluronsavas virágszirom arckezelés -15%
Görögdinnyés ránctalanító kezelés -10%

Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kiskezelés -20% 
Sejtrevitalizáló arckezelés növényi őssejtekkel

Argán bőrfiatalító szépség elixír
Gyémánt exkluzív lifting hatású arckezelés

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

FLABéLOS 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

kerékpárjavító

Kertrendezés – fűnyírás 
Festés- mázolás takarítással
Burkolás, kisebb kőműves munkák
Fakivágás
Kerítés építés

Asztalos ipari munkák
Tetőjavítás
Homlokzati hőszigetelés
Fuvarozás 3,5 tonnás dobozos,
magasított furgonnal

Ingyenes árajánlat!!! KoNor-Atti Bt.
Tel.: 06-30-758-0574,  e-mail: arato80@gmail.com
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Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

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

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

Csuday István

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

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

Csuday István

Szépségápolás legfelső fokon!
Kozmetika:

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

Fodrászat:
0-200 éves korig

Telefon: 06-30/773-0684

Várjuk szeretettel akár hétvégén is.
Ismerje meg a tökéletes bőr titkát!
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Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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

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!



2013. AUGUSZTUS VELENCEI HÍRADÓ 35

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

VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala

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

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

Nyomdai generálkivitelezés: 
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.

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

Műanyag ajtó, ablak

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

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

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

Bogár István

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

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

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

Festés, mázolás, tapétázás
elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

Festés, mázolás, tapétázás

Szabó Zoltán


