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Velencei-tó Kapuja 

Meghívó
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja Velence Város lakosságát

2013. október 23-án (szerda) 10.00 órakor 
a Hősök parkjában tartandó

OKTÓBER 23-ai ÜNNEPSÉGRE

Meghívó 
az Idősek Világnapjára

Velence Város Önkormányzata 
október 1-jén (kedd) 17.00 órakor 

az Idősek Világnapja alkalmából 
az idei évben is megrendezi a Walzer étteremben

a vacsorával egybekötött,
hagyományos találkozót

az állandó lakcímmel rendelkező öregségi 
(vagy előrehozott öregségi) nyugdíjban részesülő 

velencei lakosok részére.

A velencei óvodások és iskolások 
már készülnek, hogy kedves műsorukkal

köszöntsék az időseket.

Szeretettel várunk 
minden kedves velencei 

nyugdíjast!

A Jelentkezési lapot 
és az 

autóbusz menetrendet
az újság 22. és 23.
oldalán találják.

Jó ütemben folytatódik a Velencei-tó 
Kapujának építése.

Az építkezésen készült beszámolónkat 
a 2. oldalon találja.

Program:

Babák Rózsakertje ünnepség
szeptember 28-án, szombaton

A meghívó az újság 3. oldalán található.
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Velencei-tó Kapuja 

Folynak az acél pilletető szerelési munkálatai. Elkezdődtek a rendezvénytér tartószerkezet elhelyezés
munkálatai. 

Készül a központi térből a rendezvény teremhez vezető
lépcső zsaluzása.

Megkezdődött a szolgáltató egységek határoló falainak
építése.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Elkezdődött az iskola, az építkezés mellett meg-
növekedett a gyalogosforgalom.
Kérjük a szülőket, hívják fel a gyerekek fi-
gyelmét arra, hogy a  területen mind gyalogosan,
mind kerékpárral figyelmesen közlekedjenek!

Fotók: Somhegyi Béla
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AAnnyyaakköönnyyvvii  

hhíírreekk

Házasságot kötött:

2013. augusztus 2-án
dr. Nagy Márton – dr. Cserny Helga

Kiss Tamás József – Lázár Orsolya Evelin

2013. augusztus 3-án
Gréger Csaba – Füller Judit

2013. augusztus 10-én
Molnár Zoltán – Németh Krisztina

2013. augusztus 24-én
Németh Máté – Beke Barbara

GRATULÁLUNK!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. október 14-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:

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

2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Egyebek

A napirendeket követően, közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerint, 
tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 

Önt és Kedves Családját 
2013. szeptember 28-án, szombaton a 

Babák Rózsakertje 
Ünnepségére

Helye: Velence – Babák Rózsája park

10.00  Meseliget Óvoda óvodásainak 
és a Zöldliget Általános Iskola 
diákjainak műsora

Rózsa Díj átadás

A 2012-2013-ban született babáknak
rózsatő ültetése, és az emléktáblák 
elhelyezése

11.45   Marcipán Trió műsora kicsiknek és 
nagyoknak

10.00 – 13.00 között
Kézműves termékek vásásra, kézműves
foglalkozások Mikka-makka játszóház, 
népi játszótér: vesszőkosár hinta és 
hagyományőrző népi játékok, 
Levendula játszóház, ugrálóvár, 
kürtöskalács, keleti édességek.

Minden kedves vendégünknek 
jó szórakozást kívánunk!

A rendezvény
közvetlen helyszínét

kérjük 
gyalogosan

megközelíteni, 
illetve gépkocsival 

a Szabolcsi út, 
vagy a 

Régi posta utca felől,
mert a Kis utca

lezárásra kerül
a 70-es úttól a Zárt

utcáig!
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013 augusztus 28-án 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,
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

Fontos kérdést tűzött napirendre a Képviselő-testület
az első napirend alatt. A „Velencei-tó Kapuja” projekt
megvalósítását szolgáló Támogatási szerződés 12. számú
módosítása lényegében lezárta a beruházás folytatásának
utolsó nyitott kérdését, nevezetesen a projekt befejezés
időpontját. E tekintetben a Képviselő-testület egyhangú-
lag támogatta a 2014. április 30-ra szóló projekt befeje-
zési dátumot. 

A Képviselő-testület döntött Zichyújfalu Község Ön-
kormányzatával kötendő megállapodásról, melynek
célja, hogy a sajátos nevelési igényű velencei gyermekek
óvodai elhelyezését a szerződő önkormányzat tudja fo-
gadni, az Alapító Okiratában is szerepeltetett feladatel-
látásra tekintettel.

Megnyílt az önkormányzati adósságrendezés második
ütemének előkészítő szakasza. E tárgyban a Képviselő-
testület döntött a részvételi szándékáról, illetve az adós-
ságrendezés feltételeinek vállalásáról.

A „Velencei-tó Kapuja” nagy beruházás önkormány-
zati önrész biztosításának folyamatos likviditása érdeké-
ben a Képviselő-testület megtette a hitelbiztosítás
közbeszerzési eljárásához szükséges lépéseket. Így első-
ként döntött a közbeszerzési szakértő ügyvédi irodáról,
illetve a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda ajánlatá-
ról, majd ezt követően döntött az ajánlattételi felhívás
anyagáról. 

Végezetül a Képviselő-testület döntött a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megál-
lapodásának XI. számú módosításáról. A módosítás lé-
nyege, hogy a Megállapodásban a 2012. évi települési
létszámadatokat kell szerepeltetni a 2013. évi lakos szám
helyett.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

HHíírrlleevvééll MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja 

a településünket érintő közérdekű
témában beszélgetni vágyó állampolgárokat

2013. október 7-én, hétfőn, 17.00 órára
a Kastély házasságkötő termébe.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Akikre büszkék vagyunk...

Duisburg, 2013. augusztus 31. és szeptember 1.
A németországban zajló kajak-kenu világbajnokságon 
200 méteren kenu egyesben bronzérmet, 500 méteren
kenu-kettesben pedig ezüstérmet szerzett 

Lakatos Zsanett.
Az ifjúsági és felnőtt versenyeken, világkupákon elért
sikeres eredményei, győzelmei után a világbajnokság
ezüst- és bronzérme óriási siker a fiatal velencei
versenyző számára.
További ragyogó eredményeket kívánunk neki a sport-
ban és az életben is.

Gratulálunk és büszkék vagyunk Rád, hajrá Zsani!
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A nyári szezon munkái

A nyár folyamán nagyobb közmunka-létszámmal
végeztünk településünkön karbantartási, felújítási mun-
kákat mind intézményeinkben mind pedig a közterüle-
teken. Az alábbi felsorolás tájékoztatást ad az elvégzett
feladatokról.
– Intézmények és közterületek folyamatos kaszálása, 

gondozása
– Kastély felújításának folytatása, nyílászárók 

homlokzati részeinek mázolása
– Kastély épülete mellett beton járda építése
– Temető ravatalozóépület homlokzati részein a 

faszerkezetek mázolása
– Közterületi buszvárók felújítása, mázolása
– Óvodák belső tisztasági festési munkái
– Kerékpáros fahíd festése, javítása
– Több helyen a közlekedési táblák pótlása illetve

cseréje is megtörtént
– Elkészült a Fő utcai orvosi rendelő illemhelyeinek

felújítása.
Műszaki Osztály

Felhívás 
Minden településről, faluról-városról sokat elmond, hogy

hogyan gondozza temetőjét. Velencén a temető ápolt,
szépen karbantartott, de ősz beálltával a lehulló levelek és
a nyáron tönkrement növények  nagyon sok munkát adnak.
Szeretnénk, ha a Halottak napi megemlékezéseket kita-
karított, virágos temetőben tarthatnánk.

Mint minden évben, a Virágos Velence Egyesület idén is
megszervezi a temetőtakarítást. Az Egyesület tagjai ok-
tóber 22-én 14.00 órakor találkoznak a temetői keresztnél.
Várunk mindenkit, akinek ideje engedi, és úgy érzi, saját el-
húnyt szerettei emlékéért is dolgozik. A közös munka
sokkal könnyebb, az Egyesület barátsággal fogad min-
denkit, aki ebben a szép feladatban segítségükre van. Kér-
jük, hogy ha tehetik, hozzanak magukkal lombseprűt vagy
gereblyét. Mindenkit szeretettel várunk:

Virágos Velence Egyesület 

Velence Város Önkormányzata az Egyházakkal
közösen

HALOTTAK NAPI
MEGEMLÉKEZÉST 

tart 2013. október 25-én (pénteken) 16.00 órakor

A katolikus temetőben a keresztnél, a ravatalozóval
szemben lévő, velencei 56-os hősi halott

tiszteletére állított emlékhelynél, 
a Katona-temetőkben, majd a Civilház (Fő u. 64.)

falán lévő emléktáblánál.

Tisztelettel várjuk a Lakosságot!

Képviselő-testület 



2013. SZEPTEMBERVELENCEI HÍRADÓ6

Nemzetközi Néptáncest 
Négy nemzet tagjai adtak randevút egymásnak az idei,

sorrendben kilencedik Velencei Nemzetközi Néptáncest
alkalmából, augusztus 17-én. Az angol, francia és mexikói
táncosokat a magyar közönség figyelhette, mégpedig
élvezettel.

De ne szaladjunk ennyire előre, a nyárzáró hagyományos
esemény rendezése ugyanis ezúttal nem volt egyszerű. A
székesfehérvári Királyi Napokat – amelyről rendre érkeztek
eddig az együttesek – idén a megszokottól eltérő időpontban
rendezték meg, ezért májusban kiderült, hogy az Alba Regia
Táncegyesülettel meglévő hosszú távú kapcsolatunk most
legfeljebb a kölcsönös barátságra és tiszteletre terjedhet ki,
de nem az együttműködésre. Egy pillanat alatt maradtunk
műsor nélkül. Szerencsére az Alba Regia vezetői segítségével
kapcsolatba kerülhettünk a százhalombattai (ráckevei, tököli)
Summerfest folklórfesztivál szervezőivel és megegyezhet-
tünk velük három külföldi együttes velencei szerepelte-
tésében. 

Az északnyugat-angliai város, Hayfield, High Peak
kerületének művészeti iskolájából érkezett ifjú művészek
produkciója különleges volt. Hol hegedültek, hol székükről
felállva szteppeltek, hol egyszerre szteppeltek és hegedültek.
Különleges produkció volt az övék, az már biztos.

A Bleuniadur Néptáncegyüttes Franciaország Saint-Paul-
de-Leon városából, a Bretagne régióból érkezett Velencére. A
breton táncok a kelta hagyományokra utalóan voltak jel-
legzetesen franciák. Egészen más jellegű volt a vérprofi
Mexikó városi együttes a Ballet Folklorico Recreación sze-
replése. A távoli országból hozzánk látogató együttes fan-
tasztikus öltözetű táncosai igazán fergeteges produkciót
nyújtottak, hatalmas szakmabeli tudással. Az idei néptáncest
felemelő élményt adott a műfaj kedvelőinek.



2013. SZEPTEMBER VELENCEI HÍRADÓ 7

Velence Város Születésnapi Vigassága
Gyorsan múlik az idő, idén már kilencedik alkalommal

ünnepeltük Velence várossá válását. A négynaposra nemese-
dett augusztusi ünnep második napján megtartott program-
ban a mindig pompás zenét játszó budapesti Rázene fúvós
együttes műsora után a TV 2 The Voice énekversenyének
harmadik helyezettje, Nádor Dávid énekelt, majd a látvány-
nak is pompás nővérek, vagyis az Abba Sisters együttes
három jó hangú és felettébb csinos énekese készítette elő a
hangulatot az időközben zsúfolásig megtelt hatalmas Északi
strandi rendezvénysátorban a nagyon várt tűzijátékra. Mind-
ehhez fantasztikus nyáreste, remek hangulat társult.

Külön köszönettel tartozom a Ható János parancsnok által
vezetett velencei polgárőröknek mindazért a segítségért, ame-
lyet az összes nagy velencei program lebonyolításában adtak
számunkra. Jelenlétükkel, határozottságukkal ezúttal is min-
den esetben biztosították a nyugodt szórakozást, kikapcso-
lódást a helyi polgároknak és üdülővendégeknek.

Ugyancsak kiemelt köszönet illeti meg Bruck Józsefet,
Nagy Editet, Sári Kálmánt, mert a rendezvény sikere érde-
kében minden megoldhatatlannak tűnő feladatot is megoldot-
tak, elvégeztek. A szervezésben nagy segítségemre volt a
hátteret biztosító Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesületet,
amelynek munkatársait is köszönet illeti.

Nem kaptunk bíráló visszajelzést és ez bizony a közön-
ségtől komoly dicséret. Azt ugyanakkor sokan megfogal-
mazták, hogy bár nem rossz helyszín a korrekt feltételeket
biztosító Északi strand, jó lenne, ha jövőre már a Velencei-
tó Kapujában tarthatnánk rendezvényeinket. S bár erre
ígéretet nem tehettem, az események szervezőjeként, vezető-
jeként én is azt remélem, hogy jövőre a város új központjában
várhatjuk majd a velencei közönséget.

Máté G. Péter

Fotók: Somhegyi Béla
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Köszönet az ünnepség szervezéséért 
Szávai Jánosné képviselőnek, Tóth Jolán
felkészítő tanárnak, Kiss Csaba plébános

úrnak, a szereplő gyermekeknek és 
az ünnepi beszéd megtartásáért 

Dr. Sirák András képviselő úrnak.
A Képviselő-testület nevében

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

2013. Augusztus 20.

Fotók: Somhegyi Béla
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TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

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

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30-927-0422

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

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 15 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.

Augusztus hónapban a polgárőrség tagjai 16 napon
át 448 órában voltak szolgálatban a város közbizton-
ságának védelmében. 

Ható János
Polgárőrség elnök

Augusztus közepén elrajtolt a ROAD MASTERS Fejér
Megyei I. osztály 2013/2014. évi szezonja.

A bajnoki címvédő Velence SE csapatának keretében
nagy volt a jövés-menés, érzékeny veszteségek is érték a
közösséget, ugyanakkor az erősítés megfelelően sikerült.
Ezt igazolja, hogy a csapat az első három fordulóban
egyaránt megszerezte a három pontot, összességében meg-
győző produkcióval. 

A sikeres rajt egy csapat életében mindig rendkívül
fontos, az egész fél szezont meghatározhatja, ebben az
évben pedig ez hatványozottan igaz, tekintve a mezőny
játékerejének kiélezettségét, így az elmúlt évek egyik
legszorosabb küzdelme várható a táblázat minden pozí-
ciójáért.

Az ellenfelek ismeretében még értékesebb az indu-
láskor megszerzett kilenc pont, hiszen mindhárom ellenfél
masszív, a védekezésben visszahúzódásra és a szélek
lezárására koncentráló, támadásban gyors labdakihozatalra
és kontrára berendezkedő csapat volt.

VELENCE BERICAP–GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 3-0

DUNAFÉM-MAROSHEGY – VELENCE BERICAP 0-2

VELENCE BERICAP – MARTONVÁSÁR 3-1

Igen, mérföldkőhöz érkezett a sportegyesület, hiszen
most már nemcsak a város nevét viselhetjük tisztelettel,
hanem a BERICAP cégét is. Az egyesület működésében,

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

a céljaink megvalósításában, az utánpótlás-nevelés körül-
ményeinek javításában végtelenül fontos a BERICAP
részünkre nyújtott támogatása, melyet hálásan köszönünk.
A magunk részéről büszkeséggel tölt el, hogy a vállalat
vezetőjét, egyben törzsszurkolónkat Dr. Papp Dénes urat
meg tudtuk arról győzni, hogy településünkön pezsgő
futball-élet zajlik, a közösség méltó arra, hogy a cég tá-
mogatását élvezze.

Ifi csapatunk két győzelemmel és egy vereséggel kezd-
te a szezont, gólzáporos mérkőzéseket játszva.

VELENCE BERICAP–GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 5-1

DUNAFÉM-MAROSHEGY – VELENCE BERICAP 3-0

VELENCE BERICAP – MARTONVÁSÁR 5-3
Hamarosan az alacsonyabb korosztályokban is meg-

kezdődnek a mérkőzések, szeretettel várjuk a futballozni
vágyó gyermekeket, valamint a nézőket egyaránt.

Antal Sándor
labdarúgó játékos

Elrajtolt a 
VELENCE BERICAP
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

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.



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

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

Dr. Zakar Gábor
13.00-16.00

(Nefrológia)

Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán

15.30-18.30
Dr. Keresztesi Márk

15.30-18.30

Dr. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00
Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00
Dr. Lencsés Tamás

08.30-12.30
Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00
Dr. Horváth Szabolcs

14.00-20.00
Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Arányi Gábor

08.00-12.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30

Átmenetileg 
szünetel

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállai Miklós

16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-13.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00
Dr. Hagymásy László

15.00-18.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
sebészet, proktológia

sztóma-gondozás

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Átmenetileg
szünetel



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

12.00-18.00
Viczainé Berkei Kata

07.00-13.00
Viczainé Berkei Kata

07.00-13.00
Viczainé Berkei Kata

07.00-13.00

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00
Körömi Anikó

07.00-11.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

Dr. Miniska János

10.00-12.00
Dr. Czikajló Gyula

14.00-16.00

Dr. Kövi Katalin

15.00-19.00
Dr. Székely Miklós

08.00-10.00
Dr. Tura Tímea

08.00-14.00

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00
Dr. Miniska István

18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00

30/823-4942
Tunikolt Éva

09.00-17.00
Tunikolt Éva

15.00-19.00
Tunikolt Éva

09.00-14.00
Tunikolt Éva

13.00-17.00

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

211
521
250
117

1074
172
48
61

2454

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. augusztus

Budapest
Szentendre
Budakalász
Pócsmegyer
Visegrád
Érd
Budaörs
Bicske
Szár
Üröm
Kistarcsa
Mogyoród
Szigetszentmiklós
Dunaújváros
Szabadegyháza
Iváncsa
Besnyő
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Tatabánya
Miskolc
Kazincbarcika
Folyás
Kétsoprony
Fülöpjakab
Sárbogárd
Dunaföldvár
Simontornya
Székesfehérvár
Fehérvárcsurgó
Mór
Csákvár
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Enying
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Ajka
Csetény
Siófok
Ádánd
Lulla
Győr
Összesen:
Mindöszesen:

137
1
3
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
2

38
42

141
53

2
303
297

39
164

9
2
2
2
1
1
2
2
1
3

47
10

2
4
2
3

55
1

12
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1422
3876

Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet a Velence, Martonvásár, Ká-
polnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Nadap, Zichyújfalu önkormányzatainak
tulajdonában lévő Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. működteti. 

Rendelőintézetünkben, szeptemberben hétfőn délután belgyógyászati
szakrendelésünk nefrológiai profillal újraindul. A szakrendelést dr. Zakar
Gábor főorvos vezeti, aki több évtizedes belgyógyászati és nefrológiai gya-
korlattal rendelkezik. Októberben dr. Orosz Gábor kollega angliai és ausztriai
tanulmányútjáról visszatérve kedden délelőttönként újra indítja szülészet-nő-
gyógyászati szakrendelését. Szeretnénk még az ősszel újraindítani gasztroen-
terológiai szakrendelésünket is, melynek érdekében Prof. Dr. Izbéki
Ferencnek, a Szent György Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztálya és Endosz-
kópos laboratóriuma vezetőjének segítségét kértük. Izbéki tanár úr helyszíni
bejárás során megismerkedett Rendelőintézetünkkel. Reményeink szerint a
közeljövőben segítségével sikerül a szakrendelés újraindítása érdekében meg-
felelő megoldást találni. Dr. Kádár Attila gyermek-tüdőgyógyászati szakren-
delése a kollega új munkahelyre kerülése és elköltözése miatt átmenetileg
szünetel.  Urológiai problémákkal hétfőnként Dr. Arányi Gábor főorvos, csü-
törtökönként Dr. Rácz Lajos főorvos érhető el. Dr. Arányi Gábor főorvos ren-
delésén andrológiai betegek ellátását is vállalja

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

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

A Szakorvosi Rendelőintézet vezetése és az Országos Mentőszolgálat
a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hí-
vások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonsá-
gának javítása érdekében együttműködési szerződést kötött. A közös
diszpécserszolgálat és a mentésirányítási rendszer működésével a mentőál-
lomás integrációban működik a háziorvosi ügyeleti központtal, melynek
során folyamatos elérhetőséget biztosít, a kórkép súlyossági fokának megfe-
lelően szervezi az ellátást, valamint közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgál-
tatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony szakmai együttműködéshez
(egységes Tetra rádiórendszer).
A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat, ügyeleti időben a lakosság
részére a mentőszolgálattal egy időben érhető el, az ügyeleti hívószámon. 

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104 
Bejelentéskor a mentésirányítás egységes szakmai elvek alapján dönt a ri-

asztandó sürgősségi egységet illetően (háziorvosi ügyeleti szolgálat, kiemelt
mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). 

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

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 
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A 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. 
Sok kedves, fotózni szerető ve-
lencei lakos és nyaraló egy-egy
fontos városi eseményre már
fényképezőgéppel érkezik és
a felvételeiből szívesen ad a
Velencei Fotótár archívuma
számára. 
Köszönet mindenkinek, aki
szívügyének érzi a város hét-
köznapjainak és ünnepeinek
megörökítését, és gazdagítja a
Fotótárat. 
Az előző számunkban megje-
lent 1977-es iskolai fotónak
sokan örültek, többen meglep-
ve fedezték fel saját magukat a
képen. Ezért most újra egy cso-

portképek mutatunk meg honlapunkról, mely az 1964-65-
ös tanév végén készült.
Honlapunk képgalériájában külön mappában található 76
darab, 2000 előtt készült iskolai fotó. 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

Időjárási szempontból ez az év
eddig kegyetlen volt velünk. Furcsaságokat és megle-
petéseket okozott. Tavasszal, egy korai felmelegedés után
jött egy nagy havazás és hűvös idő. Ezt követően nagyon
sok volt a csapadék, majd átmenet nélkül megérkezett a
nyár. Egymás után dőltek meg a melegrekordok, aztán
június végén egyik napról a másikra kb. 20 °C-os lehülés
következett viharokkal és sok helyen jégesővel. A július -
augusztusi hónapok rendkívüli szárazságát és hőségét még
nem teljesen heverte ki környezetünk. Bebizonyosodott,
hogy kb. 35 °C az a felső hőmérsékleti értékhatár, amelyet
növényeink károsodás nélkül elviselnek, e felett kialakul-
nak a melegből és napsütésből adódó károsodási tünetek.
Lehangoló a látvány... 

Mit ültessünk? Nemcsak az egynyáriakat, hanem az
évelőket is drága vízzel kell öntözni! Hiszem, hogy a
következő tavaszi ültetést még alaposabb tervezés előzi
majd meg...

Mindenekelőtt készüljünk az őszre és a – reméljük
távolabbi – télre. Ilyenkor kell átültetni a hagymás nö-
vényeket. Ha valaki azonnal díszítő virágot kíván ültetni,
akkor a krizantémot, vagy a kétnyáriak közül az árvácskát
lehet biztonsággal javasolni! Az árvácska esélyeit növeli

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

az idei tavaszon nyújtott „teljesítménye”. Még június
végén, július elején is lehetett nagyon szép, virágzó
növényeket látni. Számtalan színárnyalatú, virágméretű,
különleges igényeket kielégítő növényeket lehet vásárolni.
Az ültetés idejét úgy ütemezzük, hogy a palántának legyen
ideje a komolyabb fagyok előtt meggyökeresedni az új
helyén. Általában szeptember  közepétől október közepéig,
végezzük el az ültetést. Jó esetben a mínusz 10–15°C
hideget jelentősebb károsodás nélkül átvészeli. A tartósan
hideg – 2-3 hetes – mínusz 20-25°C-os időben számolni
kell veszteséggel is.

A szép zöld gyep sokunk vágya. Fenntartása, a köz-
felfogással ellentétben kifejezetten munka- és vízigényes.
Az idei évben nagyon sok helyen bizonyult hiábavaló
próbálkozásnak a szép, üde zöldfelület biztosítása. Mi 8-9
hónapos hatástartamú műtrágyát szórunk ki tavasszal.
Ezek a műtrágyák a talaj hőmérsékletének megfelelően
egyenletesen adagolják a tápanyagot hónapokon át.
Használatukkor sűrűbb gyökérzet alakul ki, ami szárazság
esetén jelent sokat. A hagyományos por alakú vagy granu-
lált műtrágyák használata során a tapasztalat szerint a táp-
anyag kimosódik, vagy túladagolás miatt foltokban kiégeti
a füvet. Ha valaki a forróság miatt feladta a gyep öntözését,
az vagy az újratelepítés mellett dönt, aminek most van itt
az ideje, vagy megvárja az esős időt. Ez utóbbi esetben
viszont nem szabad a gyomtalanításról megfeledkezni.

Huszti Mihály egyesületi tag

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Szép, rendezett ingatlanok 
2013. szeptember 5.

Itt a „vénasszonyok nyara”, lassan beköszönt az ősz.
Növényeink végre fellélegeznek a forró és száraz nyár
után. Újra kizöldül a fű, amit néhányszor még lenyír-
hatunk, mielőtt a fűnyírónkat elrakjuk, hogy – velünk
együtt – majd a jövő tavaszt várja. Szeptember-október-
ben a változatos, színes krizantémokban gyönyörköd-
hetünk, amik ilyenkor Velence utcáit díszítik.

Felhívjuk a virágszerető lakosok figyelmét, hogy
szeptember 28-án, a Babák Rózsakertje ünnepségen
Egyesületünk kertésze is ott lesz. Virágait megcsodálni és
megvásárolni is lehet majd, és szívesen ad az ültetéssel és
a gondozással kapcsolatos tanácsokat is.

A Virágos Velence Egyesület minden hónapban „meg-
figyelő” körúton jár a városban, keresve a kimagaslóan
szép utcafrontokat. Nem tudjuk mindegyiket felsorolni, de
mindenkinek köszönjük, aki nem sajnálja a munkát az in-
gatlana előtti utcaszakasz ápolására.

Kérjük, hogy akinek nincs, pótolja a házszámtáblát. Sok
szép előkertet azért nem tudunk megemlíteni az újságban,
mert nem tudjuk a házszámot. Pedig sokan vannak, akik
elsétálnak egy-egy itt felsorolt ingatlan elé, hogy megnéz-
zék a szépen gondozott utcai kiskerteket, gyönyörködjenek
és ötleteket gyűjtsenek. 

Most ezeket az ingatlanokat ajánljuk:
Furmint u. 18/a., Halastófolyás u. 4., 6.
Szőlő sor 7., 8., 13., Hegyalja u. 4., 6., 8., 12., 14., 16.
Panoráma u. 34/a., 36., 73.  Sárgaföldes u. 5., 9., 11.,
Borkert., Vitorlás Fogadó és Camping Orgona u. 4., 5. , 9.,
10., 12., 14., 17., 30., 37., Cserje u. 38., 40., 43/a.,  Ady E.
u. 23., 29., 30., 35., 45/B., 46/B.

A Csokonai utca egy-két ingatlan kivételével a település
legrendezettebb utcáinak egyike! 

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

E havi fotónk Velencefürdőn, a III. utcában készült.

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

Velencén, ha nem is hangoskodva, de zajlik az állat-
védelem. Időről időre más menhely kapja azt a kis segít-
séget, amely erőnkből, pénzünkből telik. 

Most a Virágos Ve-
lence Egyesület is be-
segített tízezer forint-
tal egy menhely meg-
segítésében. 
A perselyünkben ösz-
szegyűlt aprópénz és
az Egyesület adomá-
nyaként negyvenezer

forintért tudtunk állateledelt vásárolni. Az adománynak
nagyon örültek, az alábbiakban a menhely köszönőlevelét
is bemutatjuk.

Csep Zsuzsa 
állatvédő 

A VELENCEI ÁLLATSZERETŐK, ÁLLATBARÁTOK
ADOMÁNYA MEGÉRKEZETT AZ USZKÁRFAJTA-
MENTÉSHEZ!
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN NEKIK!

Velencén Csep
Zsuzsi kis

üzletében persely-
ben gyűjti az ado-

mányt az
állatvédőknek,

most az uszkárfaj-
tamentés kapta
meg ezt a segít-

séget!
Zsuzsi ott segít az állatvédőknek, állattartóknak ahol

csak tud! Nagyon tiszteletre méltó ám ez, mert mindig van
gondja valakire! A kóbor kutyusokra, cicákra, rossz
körülmények között tartott állatokra... Etet, ivartalaníttat
és gyűjt nekünk, állatvédőknek! Mindezt a saját ember-
ségéből teszi!

Most az uszkárfajtamentés kapott 40 000 Ft értékű ál-
lateledelt, aminek természetesen rettentően örültünk és a
mai napon el is hoztuk a fajtamentéshez!

Köszönjük Csep Zsuzsi állhatatos munkáját és minden
velencei adományozónak a segítségét!

Uszkárokért Állat és Természetvédelmi E.

Állati...
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Tanév kezdetén a Velencei
Meseliget Óvodában

Minden tanév kezdetén az óvó nénik, dajka nénik
feldíszítik, kicsinosítják óvodánkat, ki-ki a saját csoport-
szobáját. Kitűzött feladataink megvalósítása érdekében,
esztétikusan, ízlésesen berendezzük, hiszen több funkciót
tölt be a gyerekek életében: játszanak, tevékenykednek,
étkeznek, pihennek, stb. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
barátságos otthonos legyen, hiszen ez biztosítja a gyerekek
jó közérzetét. Ennek érdekében mindent megteszünk. 

Az óvodáskor kezdetén nem csupán a kisgyermek,
hanem a szülei is valami újat kezdenek. Egy új életszakasz
kezdődik a család életében, tele izgalommal, szorongás-
sal. Nagy változás ez a kisgyermek életében is, hiszen ő
3-4 éves koráig a családdal együtt élt. 

Lehetőséget adunk a szülőknek gyermekeik beszok-
tatására, figyelembe vesszük a gyermekek, szülők igényeit,
s a szülők is betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi
életébe. A beszoktatás időszakában az óvónők igyekeznek
a szülők által elmondottak alapján minél részletesebben
megismerni a gyerekek jellemzőit, személyiségjegyeit,
szokásait. A kicsik és a szülők nevelési elveinek megis-
merésével az óvoda reális, használható képet tud alkotni a
gyermek minél célzottabb gondozása, nevelése érdekében. 

A gyerekeket és a szülőket szeretettel várjuk
óvodánkban.

„A leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg,
amit az óvó nyújt: az emberi közösségbe való be-
illeszkedést...” Kodály Zoltán

Németh Andrea
óvodapedagógus, Csipet-csapat csoport

Nagycsoportosok  lettünk!

Elmúlt a nyár, beköszöntött a szeptember. Újra kitárta
kapuit a Meseliget Óvoda. Ki vidáman, ki szomorkásan,
ki pityeregve, ki élményekkel telve lépi át a csoportszoba
küszöbét.                            

A Süni csoportban nemcsak a gyermekek, hanem mi,
felnőttek is izgalommal vártuk az új tanévet. Nagycsopor-
tosok lettünk. Ezentúl úgy emlegetnek minket: a
NAGYOK. Átrendeztük a csoportszobát, vágtunk, ra-
gasztottunk, díszítettünk. Előkerültek a szekrényekből a
„nagycsoportos játékok”, az egyéni és a társas fejlesztő
játékok, és a fiúk kedvence, a LEGO is.  Minden készen áll
a gyermekek fogadására.

Nekünk, „nagyoknak” sok feladatunk lesz ebben a
tanévben. Példát kell mutatnunk a kiscsoportosoknak,
a középső csoportosoknak, korcsolyázni, úszni járunk, az
Ovizsaru program keretén belül ellátogat hozzánk a rendőr
bácsi is, de a legfontosabb feladatatunk az lesz, hogy
készülünk az iskolára.     

Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus, Süni csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Tanévkezdés

2013. szeptember 2-án 500 tanuló kezdi meg, vagy foly-
tatja tanulmányait a Zöldliget Általános Iskolában. 
A tanévnyitón, augusztus 30-án 91 elsőst köszönthettünk.
Alsó tagozaton 319, felső tagozaton 181 gyermek tanul.

A tárgyi és személyi feltelek biztosítottak, a 2013.
szeptember 1-jén hatályba lépő törvényi változásoknak
körültekintően igyekszünk megfelelni.
A szülőket érintő legfontosabb változások a tankönyvekkel
és a tanulók iskolában töltött idejével kapcsolatosak.
A tankönyvekről az előző számban írtunk, most az utóbbi
kérdéssel foglalkozunk.

Kötelező-e a gyermekeknek egész
nap az iskolában lennie?

Amennyiben a gyermek a két tanítási nyelvű program
1-3. évfolyamában vesz részt, akkor a válasz igen, mivel
ezek az osztályok egész napos (régebbi szóhasználattal
iskolaotthonos) szervezési formában működnek, ami azt
jelenti, hogy számukra a tanórai és egyéb foglalkozásokat
a délelőtti és délutáni időszakban egyenletesen szétosztva
szervezzük meg. (Ntk. – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről –  4. § 4.)

Az általános tantervű osztályok tanulói számára a
törvény a következőket írja elő:
„ Ntk. 27.§ 2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a
délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat
óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg
a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gon-
doskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola
e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos isko-
laként is működhet.”

(Jól látható, hogy a törvény is különbséget tesz a tanulók
számára „egész napra” szervezett foglalkozások és az
egész napos iskola között.)
Tehát ez azt jelenti, hogy az eddigi gyakorlatnak
megfelelően az iskola 16 óráig biztosít a tanulók számára
szervezett foglalkozásokat (tanórai foglalkozásokat a
délelőtti időszakban, egyéb foglalkozásokat – szakkör,
tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások, sportkör, nap-
közi, tanulószoba – a délutáni időszakban), és 17 óráig
látja el felügyeletüket. 
Ez nem egész napos iskola, hiszen a délutáni időszakban
nincsenek tanórai foglalkozások, tehát a tanulók számára
nem kötelező az iskolában tartózkodni, a szülő kérelmére
az igazgató mentesítheti őket ez alól, ahogyan ezt a 2011.
évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdésében is olvasható:

„Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény ren-
delkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként
működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére fel-
mentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt meg-
szervezett egyéb foglalkozás alól.”

Itt a hangsúly az egyéb foglalkozásokon van, tehát nem a
tanórákról, hanem a fent már említett napközi, szakköri,
sportköri, tanulószobai foglalkozásokon való részvétel alól
kérheti a szülő gyermeke felmentését.

Összefoglalva:
A Zöldliget Általános Iskolában a két tanítási nyelvű
program első, második és harmadik évfolyamán tanuló
gyermekek számára kötelező a 16 óráig szervezett
foglalkozásokon való részvétel, ez alól az igazgató nem
adhat felmentést.
Az általános tanterv szerint tanuló 1-8. évfolyamos ta-
nulókat és a két tanítási nyelvű programban tanuló ne-
gyedik és ötödik évfolyamos gyermekeket a szülő kérésére
az igazgató felmentheti a 16 óráig szervezett tanórán kívüli
foglakozásokon való részvétel alól. 
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Megkezdődik a tanév! A vakáció az elrepült!

Szervusz, Nyár!
Nem én akarok elköszönni tőled, te hagysz el újra min-

ket. Az ördögbe is, megint olyan rövid voltál!
Kedves Vakáció barátom!Komolyan mondom, szé-

gyellhetnéd magad. Június vége felé mellénk szegődtél,
barátokká fogadtuk egymást, s lám két hónap után meg-
tagadsz! Én magamban mégis nagyon örültem, mert tud-
tam, te minden gyermeknek és tanárnak a legjobb barátja
vagy… Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk. S nem
csak a tanulók, de mi tanárok is. Vakáció, mi éppúgy vár-
tunk, mint a diáksereg.

Kedves Vakáció! Tudatom veled – míg itt jártál –, majd-
nem megoldódott az összes gond. Kifestésre kerültek az
osztályok, megjöttek a tankönyvek, a parlament elfogadta
a Köznevelési törvény módosításait, életbe lép a kötött
munkaidő. Részleges bevezetésre kerül a pedagógus élet-
pálya-modell, hit és erkölcstan órákon vehetnek részt az
első és ötödik osztályosok!

Képzeld el Vakáció, megtanultam, hogy a kötelező órát
ezen túl neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek ne-
vezzem. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a
kötött munkaidőben délután 16 óráig élvezhetjük egymás
társaságát a tanulókkal, ha szüleik is így gondolják! Azon-
ban az udvari játékok kihordási ideje lejárt, ezért újra lesz
szükségünk, ami nem két forint! Vakáció, míg távol leszel,
szeretnénk a szülők segítségével újakat építeni!

Kedves Vakáció! Egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól
tudom, a te időd sajnos lejárt. A naptárt pergető idő nem
ismer könyörületet, s akkora hatalmad még neked sincs,
hogy legalább októberig maradhass… pedig mi, nem bán-
nánk!

Azonban vannak, akik téged még nem is ismernek, ezért
Ők a legizgatottabbak! Ők még nem tudják, milyen pótol-
hatatlan tudsz lenni! 

A tanévzárón is a pótolhatatlanról beszéltem! Igen, az
első tanévnyitó mind a 91 elsős tanulónak pótolhatatlan,
akár csak szüleiknek, nagyszüleiknek! Legnagyobb kin-
csük, életük legújabb szakaszához érkezett! Kedves pótol-
hatatlan első osztályosok! Higgyétek el, aki itt van, ezen az
udvaron, mindenki azt szeretné, hogy Ti jól érezzétek ma-
gatokat a Zöldliget suliban! 

Vakáció! Köszönöm, hogy közel 60 napig jó barátok le-
hettünk, s ez a lényeg! A táborokban mindenki kedvére
szórakozhatott és a jó idővel, élményekkel sem maradtál
adós! 

Drága Vakáció! A suli, az suli! Író kezekre vár a kréta,
a könyvek olvasókat remélnek, a padok elárvulnának, s a
füzetek sem akarnak üresen maradni… Isten veled, Vaká-
ció! Vigyázz magadra, mert tíz hónap múlva megint nagy
szükségünk lesz rád! Aztán majd időben küldd ám el hoz-
zánk a kistestvéreidet: az őszi, téli és a tavaszi szünetet!
Ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz mégis, Kedves
Öreg Nyári Vakáció!

Amíg várunk az újabb vakációkra, szünetekre sok fel-
adatot kell megoldanunk közösen!

Igen, a vakáció elszalad, mi itt maradtunk! Nincs más
választásunk, mint az előttünk levő 180 tanítási napon a
tőlünk telhető legjobb akarattal és szándékkal megfelel-
jünk a tanév kihívásainak, feladatainak! Ehhez kívánok,
kicsinek és nagynak jó egészséget, türelmet, bölcsességet
és jó kedvet! 

A tanévet ezennel megnyitom!
Czuppon István

igazgató

Tanévnyitó 2013—2014
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Fotók: Somhegyi Béla
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Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., 
péntek, 
a szünet utáni első tanítási nap november 4., hétfő.

Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.,
szombat, 
a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6., hétfő.

Az első félév vége: 2014. január 17.
Az első félév január 17-ig tart, az iskolák január 24-ig
értesítik a diákokat és a szülőket az első félévi tanul-
mányi eredményről.

Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., 
szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 23., 
szerda.
Országos kompetenciamérés: 2014. május 28.

Tanulj kínaiul a
Zöldliget suliban!

Ingyenes kínai nyelvtanfolyam
indul a Zöldliget Általános Isko-
lában gyerekek és felnőttek szá-
mára, hetente egyszer két órá-
ban. Jelentkezni az 589-204-es,
vagy az 589-205-ös telefonon
lehet Sajkás Balázsné és Tóthné
Benkő Mónika igazgatóhelyet-
teseknél lehet.

Teker a suli! 
„Zöldkeréktúra” a hagyományoknak megfelelően az idei őszön is.

Szeptember 21-én délelőtt tartjuk három évvel ezelőtt indult kerékpáros túránkat, melyre ismételten várunk 
szeretettel szülőket, testvéreket. Minden pontos információt megtudhatnak az osztályfőnököktől, valamint a

www.zoldligetsuli.hu oldalon. Tekerjünk együtt az idén is!

További képek és 
információk 
iskolánk honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon. 

Érdemes 
gyakran 
odaklikkelni!

AA  22001133//22001144--eess  ttaannéévv
rreennddjjee::

Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú
Nyugdíjas Klub
tagsága minden
pénteken 4 órai
kezdettel találko-
zik a Civilházban.

Beszélgetés-
sel, kártyázással,
társasjátékkal va-
gyunk elfoglalva.
Sajnos vannak,
akik későbbi idő-
pontban érkez-
nek, de nem ma-
radnak le semmiről, bekapcsolódnak a jó hangulatba,
na és a zsíroskenyér evésbe, mert azt nagyon jó
társaságban fogyasztani, de nem minden esetben
eszünk zsíroskenyeret, eseténként változatos, amit
fogyasztunk. 

Beszélgetésünk közben egymásnak adjuk a szót,
javaslatok, programok megvalósításához minden
tagot meghallgatunk és igyekszünk megvalósítani.
Nagy öröm ért bennünket augusztus 20-án a kato-
likus plébánia udvarán. „Főzőversenyen” vettünk
részt, büszkék is vagyunk az oklevélre, de még arra
is, hogy a sátor, ahol főztük a finom halászlevet,
megtelt vendégekkel. Természetes ki volt írva: „II.
számú Nyugdíjas Klub tagjai”.

Sorba álltak a finom halászléért. Számoltunk arra,
hogy sokan felkeresnek bennünket ezért szakácsaink
(Kantár Ferencné, Andrási Jánosné, Brájer György-
né, Házi József) felkészültek 75 adag halászlével, ami
el is fogyott.

Ehhez vállalkozók is hozzájárultak, anyagi segít-
ségükkel készült el a halászlé. Megkérdezésük után
írom le nevüket: Gergely Gábor, Tóth Jánosné
(Zsuzsa) Felszabadulás u., Velencei Pékség vezetője.
Sorolhatnám, de ami a fontos: jól sikerült napunk
volt. Vendégünk volt a Nagytiszteletű úr családjával,
Csaba atya a zenészekkel együtt ebédelt nálunk, és
sok fiatal, akiket nem is ismertünk. Szeretettel fo-
gadtuk őket is.

Tagjaink – székesfehérváriak, pázmándiak, velen-
ceiek –, örömmel szolgáltak ki minden kedves
odaérkezőt, hisz volt miből kínálni, megvendégelni.

Köszönet a szakácsainknak, hogy a finom halász-
lével vonzották a vendégeket.

Külön köszönjük Csaba atyának a lehetőséget, hogy

augusztus 20-án olyan ünnepséget és szórakozási
lehetőséget biztosított szervezőivel együtt, amelyben
nagyon régen volt részünk, hosszú ideig tudunk róla
beszélgetni.

Mindenkiből a szeretet és a tisztelet sugárzott,
boldog nap volt fiatalnak és idős embereknek egyaránt.

Bízunk abban, hogy jövőre is lehetőségünk lesz
ilyen szervezés mellett találkoznunk és szeretettel üd-
vözölnünk egymást.

Vén Lászlóné
II. számú Nyugdíjas Klub vezetője

III. számú Nyugdíjas Klub

Az elmúlt hónapban Mészáros János Elek dalestjén
vettünk rész, aki nem csak gyönyörű hangjával, de
szerény kellemes modorával is elkápráztatta hall-
gatóságát. Szerény, szerethető embert ismertünk meg
személyében, aki nem „sztárként” jött hozzánk, hanem
mint barát, vagy családtag. Köszönjük Pápai Szabó
György lelkipásztor úrnak, aki megszervezte ezt a szép
estét.

Végre elmúlt a „hosszú forró” nyár, itt az ideje a kerti
sütögetéseknek. Augusztus 20-át családias környezet-
ben ünnepeltük a Civilház kertjében. A kemencében
pompost sütöttünk, amit átvittünk Csaba atyának, hoz-
zájárulva a főzőversenyhez. Magunknak bográcsban
finom paprikás krumplit főztünk, amit igen jó étvágy-
gyal, jó hangulatban fogyasztottunk el.

Szeptember elején Szilvásváradra és Egerbe kirán-
dultunk, majd a Szépasszonyvölgyben egy-egy pohár
borral köszöntöttük egymást. Minden kedves nyugdíjas
társunknak további jó egészséget kívánok.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Október 1-jén (kedden) a nyugdíjas találkozóra a buszjárat útvonala a következő:

1. AUTÓBUSZ INDULÁS AZ Ó FALUBÓL:

16 óra 15 perc – Tópart – Könyvtár előtti buszmegálló

16 óra 18 perc – Tópart – Polgármesteri Hivatal előtti buszmegálló

16 óra 21 perc – Larus Holding előtti buszmegálló (Ország út)

16 óra 24 perc – Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló

16 óra 26 perc – Fő utca – Aranykút vendéglő utáni buszmegálló

16 óra 28 perc – Fő utca – Tűzoltószertár melletti buszmegálló

16 óra 29 perc – Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló

16 óra 30 perc – Panoráma úton – a Csemete utca sarkán

16 óra 31 perc – Panoráma úton  – a Rizling utca sarok

16 óra 33 perc – Csongor utca – Panoráma út kereszteződése

16 óra 36 perc – Kadarka utca – Csongor utcai sarok

16 óra 39 perc – Fő utca – Enyedi utca sarok (helyi járat végállomása)

16 óra 41 perc – ÉDOSZ üdülő előtti buszmegálló (Ország út)

2. AUTÓBUSZ INDULÁSA VELENCEFÜRDŐRŐL:

16 óra 15 perc – Béke utca 23. (Velencefürdői vasútállomás mellett a tó felőli út)

16 óra 18 perc – Cápa parkolója

16 óra 21 perc – Arany János utcában a X. utca sarka

16 óra 23 perc – Arany János utcában a XIV. utca sarka

16 óra 26 perc – XIV. utcában a Vörösmarty M. utca sarok

16 óra 29 perc – XIV. utcában a Jókai utca sarok

16 óra 32 perc – Jókai utcában a IX. utca sarok

16 óra 35 perc – IX. utcában a Vörösmarty utca sarok

16 óra 38 perc – Petőfi utcában a  IV. utca sarok

16 óra 41 perc – Iskola utca – Jókai utca sarok (Heidenék mellett)

16 óra 44 perc – Iskola utca – Posta előtt

16 óra 45 perc – Iskola utca –  Gyógyszertár előtt 

16 óra 47 perc – Kenyérgyári ABC melletti parkoló (Faház kocsmával szemben)

16 óra 49 perc – Határ utca 43. (Tóthék) előtt

16 óra 50 perc – Határ utca – Kertész utca kereszteződése

16 óra 51 perc – Kertész utca – Vadász utca sarok  (telefonfülke  mellett)

16 óra 52 perc – Akácfa utca 20. előtt

VISSZAINDULÁS: 20 ÓRA 30 PERCKOR

Amennyiben rendezvényünkön részt kíván venni, úgy kérem a nyilatkozatot 2013. szeptember 24-ig a
Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjához visszaküldeni, mivel a találkozó lebonyolításához szükséges
a résztvevők számának ismerete. 
Örömünkre szolgálna, ha rendezvényünket részvételével megtisztelné.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester



NYILATKOZAT

A 2013. október 1-jén, kedden megrendezésre kerülő Idősek Világnapja találkozóra
szóló meghívást elfogadom. 

Kérem, szíveskedjenek részemre/részünkre helyet biztosítani.

Velence, 2013. szeptember …..
…………………………..……………

sajátkezű olvasható aláírás

Lakcím: …………………………................………………

Résztvevő nyugdíjas családtagom:

Név:  ………………………………...............….........……  

Lakcím: …………………………....………………............

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

Képek a tavalyi rendezvényről
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TURIZMUS

Velencei-tó Turizmusáért TDM  Egyesület hírei
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egye-

sület (helyi turisztikai egyesület) idén har-
madik éve a nyári szezonban (június-július-
augusztus) hosszabbított nyitva tartással tu-
risztikai információs irodát (Tourinform)
működtetett. A hétvégi nyitva tartás szeptem-
bertől megszűnt, de hétköznap 9.00-15.00
között továbbra is szívesen fogadja a
TDM/Tourinform iroda a térségbe látogató
turistákat!

Az irodába betérő vendégek számáról,
kívánságaikról, a küldő területről és egyéb
turisztikailag érdekes jellemző adatokról
statisztikát vezetünk és ez alapján tudunk
beszámolni Olvasóinknak a következőkről:

Az irodánkba idén közel 1100 vendég
tért be és további 150 kért írásban vagy tele-
fonon turisztikai információt. Ez a szám
30 %-kal haladta meg a tavalyit! Mivel hét

féle kiadványt készítettünk 2012-2013-ban,
nem jelentett problémát a vendégek kiszol-
gálása. Népszerű volt a háromnyelvű pros-
pektusunk (Találkozzunk a Velencei-tónál!)
és a helyi és kerékpáros térképünk, de sokan
örültek a turisztikai kalauznak is, amely-
ben mindenki megtalálhatta az igényének
megfelelő szállást, éttermet vagy egyéb szol-
gáltatást! 

A belföldi vendégek mellett, akik az
ország minden részéből érkeztek hozzánk,
sok más nemzetiségű érdeklődőnk is volt, így
német, szlovák, cseh, francia, belga, holland,
argentin, amerikai, olasz, svájci, lengyel, skót,
angol, luxemburgi, moldovai, svéd, román,
dán állampolgárok is! Sokan csak egy-egy
napra Budapestről ruccantak le a tóhoz, de
többen voltak azok, akik 2-4 éjszakát el is
töltöttek térségünkben. 
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A legtöbb belföldi és külföldi vendég kerékpárral vá-
gott neki a környék bejárásának, az érdeklődési kört te-
kintve a strandok és a látnivalók iránti figyelem állt a
második helyen! 

A strandoláson túli lehetőségek, rendezvények, prog-
ramok, garantált programok, múzeumok, kastélyok, láto-
gató centrum, borkóstolás lehetősége stb. szintén napi
kérdésként merültek fel, de térségünk nem kínál még ele-
gendő attrakciót e témákban! 

A Velencei-tóhoz érkező turisták számáról nincsenek
még pontos adatok 2013-ban, de előzetes információk
alapján jelentősebb vendégszám növekedés várható a tava-
lyihoz képest, amely a kedvező időjárás mellett a májustól
indított országos térségi TDM kampánynak (TV, rádió,
óriásplakát, facebook stb.) és a helyi TDM-ek fejleszté-
seinek is köszönhető!

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület júliusban
Közgyűlést tartott, amelyen a tagság Alapszabály mó-
dosítást szavazott meg, a Térségi TDM folyamatban lévő
feladatairól hallhatott beszámolót, a 2013. márciusában be-
fejezett helyi TDM projektről  kapott tájékoztatást, elfo-
gadta  az előző évi mérleget és beszámolót. 

Tagjaink között üdvözölhetjük a 2013-ban belépő
következő szolgáltatókat: 
Tekergő Étterem&Motel, Házikó-Zo Kft., Ó-Velence
Étterem (Dáfi Kft.), Viridian Kft./Wakeboard, 
Wave Disco&Lounge, VRS Part Hotel Kft., Nyerítő
Lovasudvar. 

Folytatva tagjaink bemutatását, ismerjék meg az 

Ibolya Butik – lottózó
tulajdonosának, Tóthné Quentell Ibolyának elmondása
alapján a vállalkozás rövid történetét!

1989 óta élek Velencén a családommal. 1993-ban nyi-
tottam üzletemet az Ibolya butikot családi házunkban.

Kezdetben foglakoztunk játékkal, ruhákkal, újsággal,
videokazetta kölcsönzéssel. Lottó értékesítéssel 1994-óta
foglalkozom, akkor szűnt meg a postákon a biankó
szelvény. A postás már nem vitte ki a szelvényt így min-
denkit újra játékra kellett bíztatni, megtanítani lottózni az
új szelvényekkel. 

A településen én voltam az első, akinél a zörgő ma-
sinát lecserélték a modern műholdas készülékre, ami már
4mp-en belül érvényes szelvényt adott a kedves fogadó
kezébe. A lottózómban ma már nem csak szerencsejátékot
játszanak, fogadnak, vagy kaparós sorsjegyet vesznek.
Egyre többen veszik igénybe a telefonjuk egyenlegének
feltöltésére is üzletünket. A játék mellett alkalom van egy
kis beszélgetésre, közvetlen kapcsolatra is. Fontosnak tar-
tottam, hogy a fogadások mellett tájékoztatás is nyújtsak,
többek közt a településen lévő éppen aktuális progra-
mokról, látnivalókról, eseményekről.

Üzletemben az évek során nagyon sok turista és
nyaraló fordult meg. Többen ma már visszatérnek, nem
csak játszani, hanem beszerezni az információkat a
környékbeli programokról, a településről. 

2012-ben tagja lettem a Velencei-tó Turizmusáért TDM
Egyesületnek, mert közös célunknak érzem az idegenfor-
galom fejlesztését, gondozását. Az Egyesülettől sok segít-
séget kaptam, kiadványaik mindig megtalálhatók az
üzletemben, hisz számomra is fontos hogy a hozzám betérő
vendég információt kapjon, jól érezze itt magát és az
elkövetkezendő időben visszatérjen!

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Arday Ágnes TDM menedzser
2481 Velence, Halász utca 37.
Telefon/Telefax: 22-470-302 

E-mail: vttdme@vttdme.t-online.hu
www.velenceturizmus.hu,  www.velencei-to.hu
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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 az ősz 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.

Szeptembertől újra várja Klubunkat a Mikkamakka Já-
téktár, ahol minden hét kedd délelőttjén összeülünk a vi-
dáman játszó gyermekeink mellett és jót beszélgetünk.
Megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy meghívott
vendégeinktől kapunk választ az éppen felmerülő kérdé-
seinkre. Szeptemberi és október eleji programjaink között
szerepel Velence újtelepi védőnő és az új tagok bemutat-
kozása, nyári élménybeszámolók, őszi kézműveskedés il-
letve hasznos tanácsok magunk, gyermekeink és babáink
immunrendszerének erősítésére. Vendégünk lesz logopé-
dus is akinek a helyes beszédfejlődéssel kapcsolatban te-
hetjük fel kérdéseinket.
A képek nyári programjainkon készültek.
Ne feledjétek:

Baba-Mama Klub
Keddenként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban, 

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
A Klubról

és programjainkról részletesen olvashattok
a következő weboldalon:

www.babaklubvelence.hu
Málics-Talabér Veronika

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

Kedves 
Gyerekek,

Anyukák, Apukák,

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

Baba- és gyermekruha
BÖRZE és Játékvásár

2013. október 12-én szombaton
8.30-tól – 12.00-ig

A velencei Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Átalános Iskolában 

(Liget iskolarész, Velence Kis utca 1.). 
Itt a remek alkalom az őszi és téli ruhák
kedvezményes áron való beszerzésére 

(0-9 éves korig)!
Gyertek és nézzetek szét Börzénken!

Információ: 20/570-5876, 
vtalaber@vipmail.hu
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Fergeteges sikerű dalest 
a reformátusoknál

Augusztus 11-
én este a 2012-es
„Csillag születik”
tehe tségkuta tó
győztese, Mészá-
ros János Elek
m a g á n é n e k e s
adott óriási sikerű
dalestet a velencei
református temp-
lomban. A  temp-
lom zsúfolásig
megtelt, még a
padok között is
ültek a pótszéke-

ken, vagy éppen álltak az emberek. Sajnos sokakat már
nem tudtunk fogadni az est kezdetekor, amiért elnézést ké-
rünk, s reméljük, hogy a művész még visszatér Velencére,
ahol ő is kitűnően érezte magát. A valóban kitűnő hallga-
tóságot valósággal lenyűgözte az előadó emberi egyszerű-
sége, s tisztasága, közvetlensége, s persze nem utolsó
sorban énektudása és már a verseny során is megismert és
megcsodált szép hangja. Nem rejtette véka alá azt sem,
hogy hívő ember, s református presbiter. Ezért is éreztük
úgy sokan, hogy valóságos „evangelizációnak” voltunk a
tanúi a művészi élményen felül. S mivel az est dalai a ha-
zaszeretetről szóltak, erősödtünk mindnyájan magyarsá-
gunkban, emberségünkben is, hisz a kettő egymástól el-
választhatatlan. 

Az énekes népszerűsége a verseny óta mondhatni to-
vább nőtt, ezt bizonyította a velencei közönség szeretete
és érdeklődése. Két eddig megjelent lemeze az est után
mind elfogyott. A művész 15 dalt és egy ráadás dalt éne-
kelt el szünet nélkül, miközben roppant érdekes kommen-
tárjaival kötötte azokat össze. Ráadásul úgy énekel, hogy
az amúgy nagyon szép szövegek is teljesen érthetőek elő-
adásában. Egyedülálló abban is, hogy szinte minden mű-
fajban – legyen az opera, operett, népdal, magyar nóta,
vagy éppen sláger – egyformán otthon van. A most elő-
adott dalok közül kiemelem Jancsi belépőjét a János vitéz
című daljátékból (Kacsóh P.- Heltai J.-Bakonyi K.), Erkel
Ferenc Bánk bán című operájából a Hazám, hazám című
áriát, a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt
(Vincze-Kulinyi), ill. a Honfoglalás című film ismert be-
tétdalát („Kell még egy szó” – Koltay Gergely). A műsor
végén előadott Szenes Iván-sláger is azt bizonyította, hogy
az előadó nem véletlenül nyerte el az idei Szenes Iván-
díjat.

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

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
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapu-
kulcsai 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

A lelkészcsalád a művésszel és nővérével (a szőke,
szemüveges hölgy)

A dalest után Mészáros János Elek 
és Pápai Szabó György lelkipásztor 



Szent István ünnepe hagyományosan a magyarság leg-
nagyobb ünnepei közé tartozik. A több mint ezer éves ál-
lamiságunk során a történelem viharai ugyan megtépázták
a magyarságot, de hitét, reményét nem tudták megtörni.

Az új kenyér havának huszadik napja István király által
az égi királyság és a földi királyság új szerződésének meg-
kötésének napja. Mai szóval az államalapítás ünnepe.
Mindezen szerződést az égi királyság szent fény koronával
erősíti meg, s mindezt eredetileg Nagyboldogasszony nap-
ján, az újkenyér havának 15. napján volt.

Később Szent László király hozott döntést az ünnep-
nappal kapcsolatosan: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-
ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári
bazilikában. A történelem során már Nagy Lajos uralko-
dásától kezdve augusztus huszadika egyházi ünnepként
maradt köztudatban. 

Római Katolikus Egyházközség Velencén a városi ün-
nepi megemlékezést követően tartotta meg Szent István
napi ünnepségét. Augusztus huszadikán, államalapító
Szent István király ünnepén Kiss Csaba velencei plébános
és Pápai-Szabó György református lelkész celebrálta az
ünnepi szentmisét. Az ünnepségen zsúfolásig megtelt a
Szent István királyunk nevét viselő katolikus templomunk.

A ceremónia hagyományos részeként megszentelésre
került az új kenyér.

Az ünnepség a plébánia udvarán folytatódott. Plébános
úr közös ebédre invitálta meg a híveket és a vendégeket,
akik ellátogattak erre az eseményre. Az udvar zsúfolásig
megtelt kicsikkel és nagyokkal, s számos programmal le-
hettünk gazdagabbak. 

Fellépett a Friedrich Kapelle és a Sierra zenekar, vala-
mint a Térszínház és a Sekrestye színpad előadásának ke-
retében nézhettek meg a gyerekek egy-egy színházi
előadást. 
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Idei évben hagyományteremtő célzattal főzőverseny is
meghirdetésre került, amelynek keretében finomabbnál-
finomabb ételeket főztek a résztvevők. A győztes csapat
egy vándorkupát kapott, persze azzal a titkolt szándékkal,
hogy jövőre ezt a kupát újra Velence legfinomabb ételét
elkészítő csapata kaphassa meg. 

Talán elmondhatjuk, hogy elindult az egyházközösség
szervezésében egy szép hagyomány felelevenítése. Ez is
azt mutatja, hogy az egyháznak van közösségformáló sze-
repe, s igenis részt vesz a helyi közösségek életében, a
közös értékek megteremtésében.

Csaba atya

Szent István ünnepeSzent István ünnepe
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Egészséges és Kulturált Emberekért Egyesület

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

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

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

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

(érd. 06-20/394-3295)
- Meditáció: kedd 18-20 óra

REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130

Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 
Sánta Gábor 06-70/301-1764

MÁSIK HELYSZÍN:
Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános
Iskola  Velence, Bethlen G. u. 14.

Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18-20 óra 
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
KOCSIS KATALIN r. zászlós      

Telefon: 06/20-500-8010
A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart út 26. (Polgármesteri Hivatal)

A fogadóórák időpontja:
október 1-én és októberber 15-én

15.00 órától 16.00 óráig

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

Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

Ha vendégünk érkezik, mutassuk
meg neki...
gyönyörű tavunkat felülről! 

A Bence-hegyre kanyargó Panoráma úton min-
den fordulóban új és új arcát mutatja a táj. Végül
a hegy tetejéről az egész tó szemünk elé tárul. Tisz-
ta időben idelátszik a pákozdi emlékmű fehér
obeliszkje.

Rövid sétával elérjük a Bence-hegy csúcsán ki-
alakított pihenőhelyet a padokkal, asztalokkal. Érde-
mes itt néhány percre leülni és a csendet „hallgatni”.

Talán a legszebb ez a kirándulás ősszel, amikor a
bokrok, fák levelei aranysárgán és vörösen pompáz-
nak. Egészen más ez a látvány, mint a nyári strandok
vagy a téli, befagyott tó. Egy ilyen kirándulás után
vendégünk biztosan meg fogja érteni, hogy miért is
szeretjük olyan nagyon Velencét és a minden év-
szakban más, de mindig gyönyörű tavunkat. 

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

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

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig
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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 olvasó-
jegyre.  Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem
keresik – telefonon vagy e-mailben is van lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. 
Határidő után  visszahozott könyvekre a Könyvtár 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 könyvkölcsönzést ingyenes
vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2013. január 5-től de-
cember 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:

Helena Marten : A porcelánfestő
Francine Rivers : A harcos

Sophie Kinsella : Mézeshetek
Tasmina Perry : Titokzatos idegen

Susan Wiggs : Nagy levegőt!
Wendy Northcutt : Darwin díjasok 2.

Stephen King : Blaze
Erika Robuck : Hemingway lánya

Szergej Lukjanyenko : Ugrás az ismeretlenbe
Trisha Ashley : Csokoládé cipők és esküvői harangok

Jeffrey Archer : Becsületbeli ügy
John Scalzi : Az utolsó gyarmat

Carole Matthews : Nyári ábrándok
Jamie McGuire : Gyönyörű sorscsapás
W.E.B. Griffin : A törvényen kívüliek 

(Az elnök embere, 6.)
Katie Fforde : Flora választása

Szoó Judit : Kilófaló népi ételek
D. Tóth Kriszta : Nagylánykönyv

Norman Lebrecht : A komolyzene anekdotakincse
René Hofmann :Sebastian Vettel :út a csúcsra

Popper Gábor : Séták apámmal
Michio Kaku : A jövő fizikája

Bernhard Gahm : Húsfélék pácolása és füstölése 
otthon

Marianne Lambrecht : Tegyünk a Földért
Finy Petra : A doki-ügy

Böszörményi Gyula : Lúzer Rádió, Budapest!
Peter S. Beagle : Az utolsó egyszarvú
Gimesi Dóra : Időfutár : a körző titka

Christine Sagnier : Egy szerencsétlen szerda

Őszi Könyvtári Napok
2013. október 8-12.

Az Őszi Könyvtári Napok keretében az idén is lehetőség
lesz ingyenes beiratkozásra, Internetezésre, valamint 
a lejárt határidejű kölcsönzött könyvek késedelmi díj

nélküli visszahozatalára.

VÁROSI KÖNYVTÁR

2013. október 8-án 10 órától vendégünk lesz 

Berg Judit
József Attila-díjas írónő, aki a nagy sikerű 

Rumini sorozat mellett számos más gyermekkönyv szerzője is.
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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

Képességfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Képességfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Így tedd rá 
Néptánc  3 éves korig

10.00-10.30

Aprócska néptánc 
ovisoknak (3-5 éves)      

16.00-16.45

Aprócska néptánc 
1-3 osztályos kisiskolásoknak

16.00-16.45

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

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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Szinte mindenki  előtt ismert, hogy a leggyakoribb
bűncselekmények jó része elkerülhető lenne, ha jobban
vigyáznánk magunkra, ha körültekintőbbek lennénk. Az
autófeltörések nagy része alkalmi tolvajok műve, mely
óvatossággal és előrelátással megelőzhető.  Az utastér-
ben hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon
felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az ülés
alatt lévő táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. 

Amennyiben nem sikerül eltulajdonítaniuk semmit
sem, a rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem el-
hanyagolható. Kérjük Önöket, hogy – az áldozattá válás
elkerülése érdekében – fogadják meg bűnmegelőzési
tanácsainkat!

• Soha, még rövid időre se hagyják személyes
irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű
okmányait az autóban! 

• Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utas-
térben! 

• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben veg-
yék ki a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kive-
hető rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben előlapja
levehető, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!

• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak el-
pakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit!

• Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák
fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár
percre távolodnak el a gépjárművüktől! Használjanak
mechanikai védelmi eszközöket (kormány-, pedál-,
váltózárat) is a riasztóberendezés mellett!

• Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött parko-
lókat, és az értékmegőrzőket.

• A zárt, biztonságosabbnak vélt csomagtartó sem
értékmegőrző, ugyanis a tolvaj a gépkocsiba bejutva
kinyithatja azt, és onnan tulajdoníthat el értékeket. Ezért
kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még
a csomagtartóban sem!

Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési módszer,
hogy az elkövetők ki- és beszálláskor megszólítják a
kiszemelt áldozatot, majd különféle módon elterelik
annak figyelmét, így a már nyitott utastérből észre-
vétlenül eltulajdoníthatják az értékeit. 

A figyelemelterelő módszerek tárháza óriási, de leg-
gyakrabban valamilyen műszaki hibára hívják fel az el-
követők a figyelmet, vagy útbaigazítást kérnek, és amíg
az egyik elkövető eltereli a sértett figyelmét, addig a
másik elköveti a lopást. Ez a módszer előfordulhat
bevásárló központok parkolójában, de benzinkutaknál,
és a közúton is.

Ha a körültekintő viselkedés   
ellenére mégis bekövetkezne  
a bűncselekmény, tegyenek 

haladéktalanul bejelentést az
ingyenesen hívható 

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

22/355-003 hívószámon. 

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz

Ezúton szeretnénk az olvasókat
tájékoztatni arról, hogy 2013. július
19. naptól a Gárdonyi Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztálya helyet
kapott a Velencei Járóbeteg Szakren-
delő épületében. 

Mostantól kollégáink a Velence,
Balatoni út 65. szám alatti címen
végzik munkájukat, a telefonos elér-
hetőség változatlanul a 22/472-062
szám.

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

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

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Török Zsuzsanna 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416

ALJEGYZÕ/Igazgatási csoportvezető
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás

bónuszkártya, Velence kártya

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

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

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

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

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építésügyi szolgáltatási 

pont, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építésügyi szolgáltatási 

pont, zaj- és rezgésvédelmi 
ügyek, fakivágási ügyek

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

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

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

díj, beszedett napidíj, telekadó,
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
Ablonczi Ernõ 589-422

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

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

szerda: 8.00–15.30-ig

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

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

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

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

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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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

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

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

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

Ez az Ön hidetésének helye!

A Velencei Híradóban és 
Velence Város honlapján
a hirdetési lehetőségekről

olvashat az újság 
37. és 38. oldalán. 
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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!

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

Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

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

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!

Kovács János Telefon: (20) 808-5362

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!



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

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

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

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

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

Csuday István

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

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

Csuday István

Szépségápolás legfelső fokon!
Kozmetika:

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

Fodrászat:
0-200 éves korig

Telefon: 06-30/773-0684

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



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

Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: ...................................................................... honlap:...................................................................
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala

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

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

Nyomdai generálkivitelezés: 
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.

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

Műanyag ajtó, ablak

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

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

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

Bogár István

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

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

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,
hogy a boltunk kínálatát HERBARIAS

termékekkel bővítettük, gondolva az 
ételallergiásokra, 

paleolit életmódot folytatókra. 

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

mandulatej stb. 

Kimérve kapható:
tökmag, napraforgó, szezámmag, kesudió,

mandula, köles, kusz kusz, bulgur, 
vörös lencse stb.

Zöldség-gyümölcs termékeink továbbra
is a megszokott bő választékban és jó

minőségben várják kedves Vásárlóinkat!

Zöldség Gyümölcs kiskereskedés
Velence, Tópart u. 1. 

Telefon: 06-70/933-0446 Baran László



2013. SZEPTEMBERVELENCEI HÍRADÓ40

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

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

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

Velencei-tó környéki házért 

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék! 

Megbízható havi járadék! 
Biztos pénz!

06-30/773-0684
Dr. Valkó Péter Tamás


