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Velencei-tó Kapuja 

Elkészült a kerengő folyosó aljzatolása és burkolat
előtti hőszigetelése.

Jó ütemben folytatódik a
Velencei-tó Kapujának építése.

Az építkezésen készült fényképes 
beszámolónkat  a 2. oldalon találja.

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. január 27-én  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:

1./ 2014. évi költségvetés (első olvasat)
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ Közterületek filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos rendelet
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Egyebek
Tájékoztatásul:

Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

A napirendeket követően, közérdekű témában lakossági
hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint februári ülését

2014. február 17-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./ 2014. évi költségvetés jóváhagyása, a napirendhez 
kapcsolódó közmeghallgatással
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázati kiírás
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ Egyebek
Március 15-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2014. február 3-án (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velencei-tó Kapuja 

Elkészültek a homlokzati állványok a külső vakoló 
és burkoló munkákhoz.

Járhatótető burkoló lapjainak beszállítása megtörtént.

Megtörténtek az előkészületek 
a látványlift gépészeti részének 

fogadására.  

A központi rész második szintjén
a közösségi tér korlátelemeinek 
elhelyezése, rögzítése történik.

A mellvédfal előkészítése megtörtént a
műkő-burkolat fogadására.

Megkezdődtek a belső 
festéselőkészítési munkálatok. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A vizes helyiségek
vezetékkiépítési munkája és 

szerelése készül.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
december 9. napján tartotta munkaterv szerinti soron kö-
vetkező ülését a Kastély házasságkötő termében. 

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

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítását köve-
tően a Képviselő-testület a bizottságok valamint az alpol-
gármester 2013. évi munkájáról szóló beszámoló, majd a
2014. évi Munkaterv elfogadásáról döntött. (A Munkaterv
e lapszámban olvasható.)

A szociális igazgatási jogterületen bekövetkező jogsza-
bályváltozások kötelezően írták elő, hogy a helyi szociális
rendeleteket 2014. január 1. napjáig módosítsák az önkor-
mányzatok. A rendelet módosítását a Hivatal előkészítette,
a Képviselő-testület e szerint módosította a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (III.28.) ön-
kormányzati rendeletet. Szintén jogszabály változás miatt
kellett a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
39/2004. (XII.31.) önkormányzati rendeletet módosítani.
(A rendeletek e lapszámban olvashatóak.)

Az államháztartásról szóló törvény értelmében, ha a
költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezet-
tel, az irányító szervnek kell gondoskodnia gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat gazdasági szer-
ve a Polgármesteri Hivatal, a Város Könyvtár, valamint a
Velencei Meseliget Óvoda önálló intézményei tekinteté-
ben jóváhagyásra került a munkamegosztási megállapo-
dás, mely a Polgármesteri Hivatallal, a törvény által
meghatározott intézményi gazdasági feladatok ellátására
irányul.

Döntés született arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzat az OTP Banknál vezetett folyószámlájára 40 mil-
lió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződést köt, 2014.
január-2014. december 20-i futamidővel, biztonsági védő-
háló céllal. 

A Képviselő-testület módosította a 228/2013.(XI.18.)
számú határozatában foglaltakat azzal, hogy a gyermek-
étkeztetési szolgáltatás ellátása nem terjed ki a Dr. Entz
Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumra.
Fentiekre tekintettel módosításra került a 229/2013.(XI.18.)
számú határozat a tekintetben, hogy a Bíráló Bizottsági

HHíírrlleevvééll
feladatellátásra felkértek köréből kikerül a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium kép-
viselője.

A növekvő szülői jelzések nyomán az óvodavezető fel-
mérte, hogy az óvoda nyitva tartására vonatkozóan mely
időpontra van a leginkább igény. A felmérés eredménye
alapján az intézményvezető a 6.30-tól 17.30-ig tartó nyitva
tartást indítványozta. Kérte továbbá, hogy a nemzeti köz-
nevelésről szóló törvényben kiírt pedagógiai assziszten-
sek, illetve 1 fő óvodatitkár alkalmazásához járuljon hozzá
a Testület. A Képviselő-testület mindkét kérdés vonatko-
zásában támogató döntést hozott. 

A vonatkozó törvényekből fakadó beszámolási kötele-
zettségeket tartalmazó napirendek végén a Képviselő-tes-
tület zárt ülésen folytatta a munkát. Zárt ülésen került
elbírálásra egyebek mellett a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

Szelei Andrea
aljegyző

Felkérés 
javaslattételre

Velence Önkormányzata – mint ismeretes – 1992-ben
VELENCÉÉRT EMLÉKÉRMET alapított az-
zal a szándékkal, hogy a helyi közösség szolgálatában

kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyt/szervezetet

méltó elismerésben részesíthesse. 

Az idei évben is Március 15. megünneplése alkalmával
szándékozik az Önkormányzat Emlékérmet adományozni
az Állampolgárok javaslattétele, majd a Képviselő-tes-
tület döntése alapján az arra érdemesnek talált személy-
nek/közösségnek. 

Az Emlékérem adományozásával tisztelegni szeretnénk
azon kiemelkedő személyiségek előtt, akikre büszkén fel-
nézhetünk, és akik példát mutattak számunkra és a jövő
nemzedék számára, akik a mindenkori kötelességeiknél
többet tettek a közösségért.

Felkérjük tehát a lakosságot, hogy a Velencéért
Emlékérem odaítélésére tegyenek javaslatot!

A írásbeli javaslatban röviden értékelni kell a személy
vagy szervezet közéleti szerepét, a közösség életében ki-
fejtett kiemelkedő tevékenységét, és a javaslatot kérjük
Polgármesteri Hivatalban  leadni 2014. február 15-ig.

Köszönettel: 
Képviselő-testület
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 1/2013.(I.22)
önkormányzati rendelet módosításáról a következõket ren-
deli el: 

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.845.665 eFt-ban
aa) mûködési bevételét 1.235.951 eFt-ban

- közhatalmi bevétele 474 eFt
- intézményi mûködési bevétel        427.589 eFt
- helyi adók 248.322 eFt
- átengedett központi adók          20.000 eFt
- sajátos mûködési bevétel 8.760 eFt
- támogatás értékû bevételek       17.625 eFt
- mûködési célú pénzeszköz átvétele  42.000 eFt
- mûködési célú kölcsön visszatér.    22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám. 448.310 eFt

ab) felhalmozási bevételét 1.174.507 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek     682.473 eFt
- támogatás értékû bevételek 489.485 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése  2.549 eFt

ac) támogatások 257.347 eFt-ban
- irányító szervtõl kapott támogatás 257.347 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.845.665 eFt-ban
ba) mûködési kiadások 809.953 eFt-ban

- személyi juttatások 172.442 eFt
- munkaadót terhelõ járulékok 44.383 eFt
- dologi jellegû kiadás 401.550 eFt
- egyéb mûködési célú támogatások 175.132 eFt
- tartalék
kötött felhasználású 0 eFt
szabad felhasználású                         16.446 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.727.868 eFt-ban
- felújítási kiadások 10.281 eFt
- beruházási kiadások 1.303.496 eFt

ebbõl:EU forrásból megv.           1.298.578 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás       414.091 eFt
ebbõl: 
befektetéssel kapcsolatos kiadás:     69.845 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 201.166 eFt
kötött felhaszn. tartalék 140.000 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 1.100 eFt

bc) támogatások 257.347 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás        257.347 eFt

bd) likvid hitel 50.497 eFt

c) finanszírozási bevétel: 177.860 eFt
összegbe állapítja meg.

3. §. E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2013. december 20.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes fõjegyzõ               

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2013.(XII.20.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló 1/2013.(I.22.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében és a 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
8/2011.(III.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
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Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) E rendeletbe szabályozott szociális ellátásokkal,
továbbá az önkormányzati segéllyel kapcsolatos dön-
tés – a méltányos közgyógyellátás kivételével – a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörbe a Szo-
ciális Bizottságot illeti. 
(2) A méltányos közgyógyellátás kérdésében átruházott
hatáskörben a Jegyző dönt.

2. § A rendelet kiegészül a 10/A §-al:

Önkormányzati segély

10/A. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került (munkahely elvesztése), valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy
(tartós munkanélküliség), akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedülálló esetén 200 %-át és nem rendelkezik az Szt.
4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon-
nal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély al-
kalmankénti összegét maximum 10.000,- Ft-ig terjedő
összegben lehet megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés alapján az egy jogosult részére nap-
tári évenként megállapítható önkormányzati segély
együttes összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át.
(4) Az Önkormányzat az Szt. 7. § (1) bekezdésében
foglalt étkeztetési kötelezettségének a közétkeztetési
szolgáltatóval kötött szerződés szerint házhoz szállítás-
sal, míg a szállás tekintetében a Humán Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása révén, mely-
ben a rászorulónak az illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező hajléktalan szállásra történő szállítását
megoldja.

3. § A rendelet kiegészül a 10/B. §-al:

10/B. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a
személy, aki önmaga, illetve családja átmeneti létfenn-
tartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt
más módon nem tud gondoskodni.
(2) E paragrafus (1) bekezdés szerinti elismert több-
letkiadások: 

a) gyermek fogadásának előkészítése,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy

fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,
c) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy

fiatal felnőtt tandíjának, egyéb ellátási díjának meg-
fizetése,

d) legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi
kezelés esetén felmerülő költségek,

e) a családban nevelkedő gyermek a MEP által teljes
egészében nem finanszírozott egészségügyi szol-
gáltatási díjának megfizetése,

f) eseti magas gyógyszerköltség,
g) temetési költségek.
h) elemi kár.

(3) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy,
aki önmaga, illetve családja átmeneti létfenntartásáról a
(2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, alkalmanként
jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gon-
doskodni és családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-
át és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pon-
tjában meghatározott vagyonnal. 
(4) Önkormányzati segélyben részesíthető az az Önkor-
mányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel ren-
delkező személy, aki önmaga, illetve családja átmeneti
létfenntartásáról a (2) bekezdés g) pontjában meghatáro-
zott alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más
módon nem tud gondoskodni és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló
esetén 250 %-át.
(5) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az önkor-
mányzati segély összegét max. 30.000,- Ft összegben lehet
megállapítani.
(6) A (2) bekezdés a), c), d), e) pontjában foglalt esetekben
az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét
követő harminc napon belül, a (2) bekezdés b) pontjában
foglalt esetben az igény az Önkormányzat által közzétett
időszakban lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmu-
lasztása jogvesztő.
(7) Az elismert többletkiadások miatt nyújtott önkor-
mányzati segély egyszeri összegét – az elemi kár esetére és
a temetési költségekre nyújtott önkormányzati segély
kivételével – a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben a
rászorultsághoz igazodóan gyermekenként maximum
10.000,- Ft-ig terjedő összegben, a (2) bekezdés d)-f) pont-
jai szerinti esetben a rászorultsághoz igazodóan maximum
10.000,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.

4. § A rendelet kiegészül a 10/C. §-al:

10/C. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető elis-
mert többletkiadásként felmerülő eseti magas gyógy-
szerköltség címén az a személy

a) aki nem jogosult közgyógyellátásra, és
b) akinek esetenkénti gyógyszerkiadása meghaladja

az 5.000,- Ft-ot, de családjában az egy főre jutó
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havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-
át, egyedülálló esetén 250 %-át.

c) Az (1) bekezdés alapján az egy jogosult részére
naptári évenként megállapítható önkormányzati
segély együttes összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 125 %-át. 

5. § A rendelet kiegészül a 10/D. §-al:

10/D. § (1) Elismert többletkiadásként felmerülő elemi
kár bekövetkezése esetén a legszükségesebb ruházat,
élelem, elemi bútorzat pótlására önkormányzati segély
állapítható meg annak a személynek, aki megfelel e ren-
delet 10/B. § (3) bekezdésében foglalt jövedelmi
feltételeknek és az elemi kárt szenvedett ingatlan a közös
háztartásban élők jogos lakásigényét – figyelemmel a
12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 3. §-ában rögzítettekre –
nem haladja meg.

6. § A rendelet kiegészül a 11/A. §-al:

11/A. § Az önkormányzati segély természetben nyúj-
tott támogatásként is adható, kiadható részben vagy
egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában
is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásá-
val, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.

7. § A rendelet kiegészül a 11/B. §-al:

11/B. §. Velence Város Önkormányzatának Polgár-
mestere a Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meg-
határozottak alapján a köztemetés költségének 50 %-át
elengedheti, amennyiben a temetésre kötelezett személy
családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjmini-
mum összegét nem haladja meg és nem rendelkezik a
Szt. 4. § (1) bekezdése szerinti vagyonnal.

8. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabá-
lyairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sok helyi szabályairól szóló 15/2003.(VI.10.) rendelet 5.
§-a hatályát veszíti. 
(3) Hatályát veszti a 8/2011.(III.28.) önkormányzati ren-
delet 12. §-a, 14. §-a és 15. §-a.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

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

Velence, 2013. december 20.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes fõjegyzõ               

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
39/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak
szerint módosítja: 

1. § A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
39/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet)  3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. § (2)A települési szilárd hulladék gyűjtésére és el-
szállítására irányuló közüzemi szerződés létrejön és
megvalósul a szolgáltató rendelkezésre állásával, az ál-
tala biztosított rendszeres gyűjtőjárat működtetésével.

2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:

3. § (3) A hulladékszállítási szolgáltatási díj megfizetése
az ingatlan tulajdonosára akkor is kötelező, ha a Köz-
szolgáltatóval nem köt szerződést, illetve ha a szolgál-
tatást nem veszi igénybe.

3. § A Rendelet kiegészül 3/A. §-al:

3/A. § (1) A lakóingatlanok, azaz az egész éven át
használt ingatlanok 
– továbbiakban: lakóingatlan – hulladékszállítási szol-
gáltatása egész évre, január 01-től december 31-ig, az
idényjelleggel használt üdülőké – továbbiakban:
üdülőingatlan – fél évre, április 01-től szeptember 30-ig
biztosított.
(2) A lakóingatlanok számlázása negyedévente történik,
melyben a részszámlák fizetési határideje minden ne-
gyedév utolsó napja.
(3) Az üdülőingatlanok esetén a számlázási időszak két
negyedév. A számla fizetési határideje június 30. illetve
szeptember 30.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) rendelet 

módosításáról
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4. § A Rendelet kiegészült 3/B. §-al:

3/B. § (1) Az ingatlan tulajdonviszonyaiban, illetőleg
az ingatlantulajdonos adataiban bekövetkezett változást
az ingatlan tulajdonosa köteles 15 napon belül a szol-
gáltató felé bejelenteni a változást igazoló okiratok má-
solati példányának egyidejű csatolásával.

(2) A bejelentés elmulasztásának következményeit az
ingatlan tulajdonosa viseli.

(3) Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingat-
lanok tulajdonosainak felelőssége egyetemleges. 

(4) A Közszolgáltató a tulajdonos kérésére, meg-
keresésére írásban köteles válaszolni 30 napon belül. 

5. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:

9. § (1) Háztartási hulladékszállítás lakóingatlanok es-
etén kizárólag zárt 80 vagy110 literes szabvány
kukaedényből, üdülőingatlanok esetében zárt 80 vagy
110 literes kukaedényből, vagy 1 db megfelelő
teherbírású, 110 literes műanyag zsákban történik.

(2) 80 literes edényben vagy zsákban elhelyezett hul-
ladék súlya max. 10 kg, míg a 110 literes edényben
vagy zsákban elhelyezett hulladék súlya max. 15 kg
lehet.

6. §. A Rendelet kiegészül 9/A §-al:

9/A. § (1) A gyűjtőedényt a szolgáltató által megjelölt
szállítási napon, minden reggel 7.00 óráig kell kihe-
lyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy
az a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza.
Ugyanezen a napon az edényt a közterületről el kell
távolítani.

(2) A Közszolgáltató az egész éven át használt ingatlan
esetén a gyűjtőedényhez a szolgáltatás igénybevételére
jogosító matricát biztosít. Az ingatlan tulajdonosának
feladata a szolgáltató által megküldött matricát a hul-
ladékgyűjtő edény fedelének külső felületére felragasz-
tani; annak állapotát megőrizni.

(3)  Többlethulladék esetén az ingatlan tulajdonosa
köteles a többlethulladékot, tartalmazó zsákra a többlet-
hulladékszállítás szolgáltatás igénybevételére jogosító
matricát megvásárolni, illetőleg a zsákra felragasztani.
(A zsák űrmérete a 110 litert, az abban elhelyezett hul-
ladék súlya a 15 kg súlyhatárt nem haladhatja meg).
Az idényjelleggel használt ingatlan tulajdonosa ameny-
nyiben az ingatlanán alkalomszerűen (nem rendszere-

sen) a szállítási időszakon kívül hulladék képződik,
annak elszállításáról „többlet hulladék” szállítás igény-
bevételére szolgáló matrica, megfelelő teherbírású,
max. 110 literes űrtartalmú zsákra történő felra-
gasztásával köteles gondoskodni. 

(4) Ahol a Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés
ingatlanról történő elszállítását rendszeresen – mini-
mum havi egy alkalommal – biztosítja, ott az ingatlan
tulajdonosa köteles a szelektivitásnak megfelelő hul-
ladékot elkülönítetten gyűjteni, illetőleg a szolgáltató
részére átadni. A kommunális hulladékban ezek a hul-
ladékok nem helyezhetők el.

7. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:

10. § (2) Az ingatlan tulajdonosa lakóház esetében díj-
fizetés csökkentési kérelmet nyújthat be szolgáltatóhoz,
amennyiben a szolgáltatás tárgyát képező ingatlan
használatát érintő távollét a tárgyében a 90 napot
meghaladja.

8. § A Rendelet 10. §-a (3) és (4) bekezdéssel kiegészül az
alábbiak szerint:

(3) A távollét kezdetét 60 nappal előre be kell jelen-
teni. A csökkentési kérelemhez csatolni kell a víz-, és
villany közüzem nullás elszámoló számláját. A
szünetelési időszak végén és a bejelentett szünetelés
idején is a Közszolgáltató részére az ellenőrzést
lehetővé kell tenni, a szüneteltetés időszakára vo-
natkozó végszámlákat is meg kell küldeni a szolgál-
tató részére.

(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy bele-
egyezésével más az ingatlant a szüneteltetés idősza-
kában használja, úgy szolgáltató jogosult a teljes
időszakra – visszamenőleg is – a költségekkel növelt
számlát kibocsájtani és annak megfizetését tulajdonos-
tól követelni.

9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

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

Velence, 2013. december 20.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes fõjegyzõ               



Városi Karácsonyi 
Ünnepség
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE

JANUÁR 27.
1.) 2014. évi költségvetés (első olvasat)

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos rendelet
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Egyebek
Tájékoztatásul: 

Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott fel- 
adatokról

FEBRUÁR 17.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2014. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályá-
zati kiírás
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) Egyebek
Március 15-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul: 
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

MÁRCIUS 17.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Rendőrkapitány beszámolója a 2013. évi mun- 
káról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3.) Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

4.) A helyi önkormányzat éves összesített közbe-
szerzési tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes fő-
jegyző

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

6.) Egyebek: 
Majális előkészítése

Tájékoztatásul: 
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról
A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizott-
ságának beszámolója a 2013. II. félévi pénzfor-
galom ellenőrzéséről

ÁPRILIS 14.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2013. évi előirányzat módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) 2013. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó 
rendelet), a település vagyoni helyzetének 
bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
jelentés 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5.) Egyebek: 
Civil szervezetek pénzügyi támogatása
Nyári szezonra való felkészülés komplex 
áttekintése
TDM Szervezet beszámolója a nyári 
felkészülésről

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön 
elbírálása

MÁJUS 19.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Előző évben támogatásban részesült Civil 
szervezetek beszámolója
Előadó: Civil szervezetek vezetői

3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2013. évi 
gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4.) Tájékoztató a VHG. Kft. 2013. évi 
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató

5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft- beszámolója a 2013. 
évi gazdálkodásról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

6.) Velence Gyógyszertár Kft. beszámolója a 2013. 
évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

7.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel 
kapcsolatos tájékoztatás a 2013-as évről
Előadó: Török Ágnes intézményvezető
Kerékgyártó Szilvia szociális ügyintéző

8.) Egyebek
Tájékoztatásul:

Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról
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JÚNIUS 23. 
(Kihelyezett ülés: Liget Iskola, Kis út 1.)

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Tájékoztató a Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
2013/2014-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató

3.) Egyebek
Tájékoztatásul:

Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

JÚLIUS 14.
(Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, Fő utca 79.)

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

3.) Egyebek: 
Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

SZEPTEMBER 08.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2014. évi előirányzat módosítás
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) 2014. I. félévi beszámoló elfogadása 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) Beszámoló a Bizottságok 2014. évi munkájáról, 
valamint az Alpolgármester  tevékenységéről, a 
felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos al-
polgármester és a témafelelősök

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

6.) Egyebek: 
Október 23-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról
A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottsá- 
gának beszámolója a 2014. I. félévi pénzforga-
lom ellenőrzéséről

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

Közmeghallgatás 2014. február 17.
Témája: - 2014. évi költségvetés
Lakossági fórum 2014. április 14.
Témája: - 2013. évi pénzügyi beszámoló, a település
vagyoni helyzetének bemutatása

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Beköltözők köszöntése

Közel egy évtizede hagyomány, hogy az adott naptári
évben állandó lakosoknak bejelentkezett új velencei pol-
gárokat az Önkormányzat nevében köszönti a polgár-
mester. 

Decemberben a Kastély Házasságkötő termében talál-
koztunk a meghívott új állandó lakókkal. A találkozó célja
az volt, hogy mindazok, akik állandó lakóhelynek válasz-
tották városunkat, érezzék a személyes odafigyelést, kap-
janak lehetőséget arra, hogy személyesen is találkozzanak
egymással és a városvezetéssel. A  tájékoztatóból megis-
merhették új lakóhelyüket, és olyan információkhoz is
juthattak, amelyek valószínűleg újak voltak számukra:
népességi adatok, lakossági összetétel, közmű ellátottság,
a város múltja, jelene, és a jövő tervei.

Hosszú évek tapasztalata, hogy csak a meghívottak
kisebb része igényli ezt a személyes találkozást, de akik
eljönnek, érdeklődők és nyitottak: szeretnének aktívan
bekapcsolódni a település életébe.

Tapasztalatom az is, hogy a beköltözők között a fiatal és
idősebb korosztály aránya azonos.

Örömünkre számos kisgyermekes család választ ben-
nünket az egészséges környezet és a kedvező feltételek
miatt. Az idősebbek számára is kellemes, nyugalmas
körülményeket biztosít városunk.

Ezúton is szeretettel köszöntöm városunk 2013 évben
bejelentett új lakóit, és kívánom, hogy gyönyörű városunk,
Velence igazi otthonukká váljon!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 

Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 

100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor

Erika Csemege Szabolcsi út 1.
„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen Gábor u. 3. 
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42.

Dancsó Pince Boróka u. 3. 

Pelenka Futár Csokonai u. 54.

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68.

Walzer Étterem Nadapi u. 30. 

Zilaj Bringa Vásártér u. 46. 
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be-
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46. 

Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

Smaragd Óra és Ékszerüzlet Tó u. 2. 

István Étterem Templom köz 10.

Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52. 

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ

Tópart ABC Halász u. 1. 

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. 

Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 

Somhegyi Kft. 
Gárdonyi Géza utca 40.
Tel.: 06-70/409-6746 

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. 

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 ételfogyasz-
tásra 10%

Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció

Készpénzfizetésnél étel-
fogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén 5%
kedvezmény
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

20% kedvezmény a jászóház
árából,  5% kedvezmény a
megvásárolt játék árából 

Készpénzfizetésnél étel- 
fogyasztásra 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 vá-
sárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.

Munkadíjából 10%
Szalagos, kazettás magnófel-
vételek, fényképek, színes
diák, 8 mm-es filmfelvételek
és videók digitalizásála, CD,
DVD készítés 

100% árengedmény minden ter-
mékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére

Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

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

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

10% kedvezmény a korlátlan
havi bérlet árából.
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

Összesen:

Szakorvosi Rendelő-
intézet betegforgalma

243
524
298
107

1154
129
104
57

2616

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó 
betegek száma:

2013. december

Budapest
Budaörs
Érd
Siófok
Sóskút
Bicske
Dunaújváros
Telki
Szabadegyháza
Kisapostag
Beloiannisz
Szob
Besnyő
Mohács Újmohács
Tárnok
Tordas
Gyúró
Isztimér
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Enying
Sárszentmihály
Sárosd
Ajka
Balatonboglár
Ádánd
Aba
Iváncsa 
Lulla
Nagykanizsa
Ráckeresztúr
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csetény
Gesztely
Jászberény
Békéscsaba
Orosháza
Szalkszentmárton 
Kiskőrös
Pettend
Iszkaszentgyörgy
Zámoly
Kőszárhegy
Veszprém 

Összesen:

Mindöszesen:

65
2
4

13
2
1
3
1
2
1
2
1
4
1
9

59
25

1
143

37
6

443
418

54
110

2
3
5
1
1
1

10
2
1
1
2
2

63
1

11
64

7
5
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1

1603

4219

A személyi jövedelemadó 1%-a

Az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról meghatározza
azokat a szervezeteket, – egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, köz-
gyűjteményeket, kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja
adója1%-át az SZJA fizető állampolgár, feltéve, hogy a törvényi feltételek rend-
ben vannak. 
Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Velencéért Közalapítvány
a törvényi feltételeknek megfelel.
Az adományozás mikéntje egyszerű:
Egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószá-
munkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak a ked-
vezményezettek adószámát, esetleg nevét tartalmazza.
A borítékot lezárjuk, és az önadózó adóbevallási csomagjába helyezi, akinek
pedig adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb március 25-ig munkál-
tatójánál leadja.
A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a munkáltató nem ismerheti
meg, sértetlenül továbbítja az NAV-hoz.

A Velencéért Közalapítvány

adószáma: 18484229-2-07

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szűkebb környezetében, adomá-
nyozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány pedig – mint ahogy
ezt tette eddig is – olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és
általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil szervezetek támogatása.
Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet tehessünk váro-
sunkért, jövőnkért. 

Rendelkezõ nyilatkozatot a Velencei Híradónak ebben és a következõ 
lapszámában is talál!

Fontos!
Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvez-
ményezett adószámát, a borítékon az

Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel! 
A lezárt borítékot a 2013. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak.
Ha az Ön 2013. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor
a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 2014. március 25-ig a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az
Adóhivatalnak.

Bognár Gyula
Kuratórium elnök



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 diabetológia
(Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

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

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

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

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai allergo-
lógia és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

BŐRGYÓGYÁSZAT

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
Dr. Horváth Endre

16.00-18.30
Dr. Horváth Endre

16.00-18.30

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.

Néhány szakrendelés esetében a rendelési idő változása miatt a működési engedély módosítása folyamatban van,
ezért a beosztás tájékoztató jellegű. Felvilágosítást a Szakorvosi Rendelőintézet Recepciója ad (22/589515).



Adventi 
gyertyagyújtás

A Helytörténeti Egyesület 2012-ben hirdette meg elő-
ször a közös adventi gyertyagyújtás lehetőségét. 2013-ban
már négy időpontban és öt helyszínen jöttek össze bará-
tok, ismerősök és – ami a legfontosabb – ismeretlenek,
hogy forraltbor és néhány szem sütemény mellett meg-
gyújtsák a várakozás, az ünnepre készülés gyertyáját. Jó
volt egy rövid időre megállni a karácsonyi sürgés-forgás-
ban, és érdeklődéssel, barátsággal, vidáman fordulni a
másik ember felé. Bárcsak több időt szánnák a baráti be-
szélgetésekre az év közben is!

Mivel az advent első két hétvégéjén volt a kedves,
vidám összejövetel, több helyszínre is el tudtak menni az
érdeklődők. Köszönjük a házigazdáknak a vendéglátást,
és reméljük, hogy jövőre még többen jelentkeznek majd
az immár hagyományosnak mondható Velencei Gyerta-
gyújtásra.

FELHÍVÁS! A velencei katolikus templom falát a há-
ború előtt egy freskó díszítette, ami ma már nem látható.
Kérjük, ha van valakinek fotója a templom belsőről, je-
lentkezzen a könyvtárban Sinkáné Zitánál személyesen
vagy a 472-453-as telefonszámon. Előre is köszönjük!

Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület Velence 

A Velencei Helytörténeti Egyesület köszöni mindenki-
nek, aki 2013. évben adója 1%-ával támogatta
munkánkat.
A befolyt 49 000 Ft-ot Egyesületünk működési költ-
ségeire fordítjuk. Várjuk felajánlását ebben az évben
is! Kérjük, a borítékra írja rá a saját nevét, lakcímét és
az adóazonosító jelét. 

A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07
Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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„Itt van már a Télapó, 
tele van a zsákja, 
mosolyog az arca, 
örömünket látva.”

Régi hagyomány, hogy minden évben megérkezik hoz-
zánk a várva várt Mikulás. Ilyenkor a Meseliget Óvoda
óvodásai együtt örülnek, kacagnak a huncut manók csala-
fintaságain, és vidáman énekelve köszöntik a régóta várt
„vendéget”, aki még „havat” és ajándékot is hoz a zsák-
jában.  

A legkisebbek még megilletődve, a többiek már fel-
szabadultan élvezték a vidám műsort, hallgatták a Télapó
meséjét és vidáman énekeltek a huncut manókkal együtt.

Igaz, hogy a várva várt rénszarvas húzta szán elmaradt
a hó hiánya miatt, de a gyerekek legnagyobb örömére a jó
öreg Mikulás még azt is varázsolt nekik. A kedves műsor
és a csodás délelőtt zárásaként, minden csoport fényképet
készített a Mikulással és a huncut manókkal, s ezután min-
den gyermek megkapta a megérdemelt Mikulás ajándékot! 

„Énekeljük néki, senki 
nem vár biztatásra,
úgy búcsúzik tőlünk:
a viszontlátásra!”

Balom Szabina óvodapedagógus
Szivárvány csoport

Köszönjük:
Dr. Papp Dénes úrnak a kedves és vidám Mikulás műsort,
Simon Gábornak és Somhegyi Bélának óvodásainkról a
rendezvényeinken és ünnepeinken készített képeit.
A velencei Jónás családnak és az agárdi Ganda Sándor
családjának a velencei Meseliget Óvodának adományo-
zott fenyőfáit a karácsonyi ünnepre. 
Koszti András úrnak az óvodának ajándékozott játékokat,
Bruck Józsefnek, Sári Kálmánnak és társainak a segít-
ségét az ünnepek technikai lebonyolításában.
A  Rosporti testvérváros lakóinak óvodásainknak
ajándékozott karácsonyi Kinder csoki ajándékát.

Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Télapó ünnep
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KARÁCSONY

A téli ünnepkör legszebb ünnepei sorakoznak decem-
berben: Advent, Mikulás, Karácsony…

Ez az időszak sok-sok élményt, tevékenységet kínált a
gyermekek számára.

Az ünnepre hangoló események nap mint nap követték
egymást a csoportokban. Az Óvodában adventi játszóna-
pot tartottunk , „vásároztunk”a szülőkkel, vártuk a Miku-
lást és a manókat, gyertyát gyújtottunk, adventi zsákocskát
bontogattunk, ültettünk Luca-napi búzát, mézeskalácsot
sütöttünk, de nem maradhattak el a karácsonyi mesék, já-
tékok, dalok, versek és az ajándékkészítés sem. 

December 18-án az óvodába érkező gyermekeket fel-
díszített karácsonyfa, sok-sok ajándék várta.  Ünnepi da-
lokkal, versekkel kívántunk egymásnak kellemes ünne-
peket, majd minden csoport izgatottan vonult ajándékot
bontogatni, játszani csoportjába. 

A Csiga csoportban is nagy volt az izgalom egész nap.
Nyüzsgés, rácsodálkozás, egyezkedés, cserebere. Kisebb
csapatokban játszottak, fedezték fel az új játéklehetősége-
ket. Kedvencükké vált rögtön a mókás társasjáték (mely-
nek szabályait van, aki maga olvassa), a szerelőkészlet, a
baböltöztető, az  órakirakó, párosító játék pl.

Ebéd előtt még egy ajándék várta a gyerekeket. Perjési
Lukács édesanyja hangszeres játékával lepte meg őket.
Köszönjük az élményt nyújtó zenét, a közös éneklést!

Meghatározott napirend szerint éljük a mindennapjain-
kat. Az ünnepek színesítik, gazdagítják az óvodai életet, a
gyermekek személyiségfejlődésében pedig fontos szere-
pet töltenek be, hatásuk az érzelmi nevelés és a szociali-
záció terén jelentős.  

Fujtás Józsefné óvodavezető-helyettes
Csiga csoport 

Karácsony az óvodában

A gyerekeknek és nekünk felnőtteknek is a legszebb, ün-
nepünk a Karácsony.
A kicsik nagy izgalommal várták, hogy az óvodában meg-
ünnepeljük ezt a várva-várt szép napot. December 18-án
mindenki alkalomhoz illően, csinos ruhában érkezett az
oviba. Gyönyörűen feldíszített fenyőfa és halk karácsonyi
zene fogadta Őket.
Mindenki megilletődve nézte a csillogó fényeket, és a sok-
sok ajándékot a fa alatt. Találgatták vajon mit rejthetnek a
dobozok.
Boldogan elmondták a karácsonyra tanult verseket, és kö-
zösen karácsonyi dalokat énekeltünk.
Eljött a pillanat, amikor a kicsik megkapták az ajándéko-
kat, amit kipirult arccal, lázasan bontottak ki.
Társasjátékok, babák, autók és megannyi játék gyorsan
gazdára talált.
A sok boldog, meglepett, vidám gyerek tette igazán öröm-
telivé az óvodai Karácsonyt.

Lajos-Kuti Éva óvodapedagógus
Nyuszi csoport
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„Csoda vár Karácsony éjjelén…”

December 19-én a Városi Karácsonyi Ünnepségen a
Meseliget Óvoda gyermekei szereplésükkel elkápráztatták
a kedves Vendégeket.

A Piros alma csoportos Csákvári Csanád versmon-
dása utána a Föld ünnepelt: megérkeztek az angyalok – a
téli, éjszakai erdőben a sejtelmesen derengő fényben kör-
beszárnyalták, körbetáncolták a fenyőfákat. A Pillangó
csoport angyalai és fenyőfái távozása után megérkeztek a
Piros alma csoport karácsonyi tündérei. Seregtek, forog-
tak, mintha jégen csúsztak volna, tündérszárnyukkal va-
rázslatos mozdulatokat tettek. S a ruhájuk is éppen úgy
csillogott, mintha hópelyhek vagy jégdarabok szikráztak
volna rajtuk. A mesebeli angyalok és a tündérek után elő-
bújtak az állatkák, majd megérkeztek a gyerekek is, s meg-
mutatták, hogy télen milyen jót lehet kinn játszani – a
Csiga csoportos óvodások a színpadra varázsolták a tél
örömeit: a szánkózást, a hógolyózást, a hóemberépítést, a
síelést.   

Végül pedig minden „meseligetes” gyermek és felnőtt
közösen, énekelve kívánt mindenkinek boldog, csodás
Karácsonyt:

„Legyen minden napod Karácsony!
Szívemből ezt kívánom!
Szeretet, hit és remény,
erőt ad neked, ne félj!
Csoda vár Karácsony éjjelén!”

(Pintér Béla: Csoda vár)
Liptai Zita óvodavezető-helyettes

Pillangó csoport
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Kedves leendő Óvodás!
Szeretettel várunk, ha 

2015. május 31-ig betöltöd a harmadik évedet,
a Velencei Meseliget Óvoda intézményébe,

az ó-falusi településrészén 
(Velence, Fő u. 79.) 2014. 02. 03-án (hétfő),

az újtelepi településrészen 
(Velence, Szent Erzsébet tér 1.) 2014. 02. 04-én (kedd),

16:00-tól,17:00-ig az „Ovis leszek” klubunkba,
ahol megismerkedhetsz az óvodával, az óvodai

játékokkal és a felnőttekkel.
Várunk szüleiddel, s kérjük, hozzatok magatokkal

váltócipőt. Remélem, találkozunk!

Üdvözlettel: 
Serhókné Varjas Edit

óvodavezető

Óvodánkról információt és a további időpontokat a
játszódélutánjainkról a http://www.meseligetovi.hu/
honlapon találsz!

TULIPÁN CSOPORT

Velence Város Képviselő-testülete döntése alapján
2014. január 6-val indult a Velencei Meseliget Óvoda új,
immáron tizedik csoportja, a Tulipán csoport. A kis
apróságok megismerkedtek az óvó nénikkel, s izgatottan
vették birtokba az óvodai játékokat, a mosdót, helyezték
el ruháikat az öltözőben. A második nap már szinte, mint
az „öreg” ovisok engedték szüleiket útjukra, s gyurmáz-
tak, énekeltek, mesét hallgattak és már megtették az első
közös sétájukat is a kis „Tulipánosok”. Szeretettel várjuk
a folyamatosan beérkező társaikat az óvó nénikkel,
Staszny Péterné, Éva nénivel és Galambos Emesével. A
nagycsoportosok is kíváncsian kukucskáltak be az új cso-
portba és mondogatták: – Milyen édesek! – Jaj, de kicsik!
– Majd játszunk együtt az udvaron! – De szép a termük! 

Boldog, gondtalan és tartalmas óvodai éveket kívánunk
a kis „Tulipánosainknak” és mindannyiunknak!

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Velencei Meseliget
Óvoda a 2015. május 31-ig a 3. életévüket betöltött
gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.): 
2014. 03. 25-én, (szerda) 8:00-16:00-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2014. 03. 26-án, (csütörtök) 8:00-16:00-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:         
- Orvosi igazolás
- Gyermek lakcímkártyája
- Szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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„...Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben...” 

(Juhász Gyula: Karácsony felé)

Iskolánkban hagyományosan adventi
gyertyagyújtással készülünk mi is a ka-
rácsonyra. Decemberben minden alka-
lomra más-más osztály (4.c, 2.a, 4.b, 3.a)
állított össze egy parány kis műsort,
majd gyújtották meg a koszorú gyertyáit

sorban az iskola többi tanulója előtt.

Így a karácsonyi készülődésben mindenki részt vett, ám a
koronát a 2.c osztály műsora tette fel az ünnepre, sok más
szereplővel.

Advent

Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat ebben az évben három kollégánk
munkáját ismerte el kitüntetéssel.

Minden kollégánknak szeretettel gratulálunk, és további munkájukhoz nagyon sok sikert kívánunk!

December 17-én, a Fejér
Megyei Kormányhivatal
Dísztermében a Fejér Me-
gyei Diáksport Egyesület
rendezvényén 11 testne-
velő kapta meg a Fejér
Megye Diák- sportjáért
elismerést, köztük isko-
lánk testnevelő tanára, 

Varga Attila is. 

„Az év intézményvezetője” címet igazgatónk, Czuppon István kapta elismerésül az iskola
vezetésében tanúsított sikeres tevékenységéért és az Oktatási Tanácsban végzett munkájáért.
„Minden tisztelet” díjat kapott Tóthné Benkő Mónika, akinek a két tanítási nyelvű prog-
ram sikeres bevezetésében és működtetésében szerzett elévülhetetlen érdemeit ismerték el
ezzel a rangos díjjal.
A „Közösség önzetlen szolgálatáért” díjat kapott Papp Sándorné kolléganőnk, aki sok-
éves, mindenki által megbecsült, tiszteletreméltó karitatív munkájával érdemelte ki az el-
ismerést.

KITÜNTETETTJEINK
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Karácsony
Az év utolsó napja nemcsak azért nagy öröm

gyermekeink számára, mert kezdődik a téli szünet,
hanem azért is, mert itt az iskolában már teljesen
karácsonyi hangulat van.

Így történt ez most is. Ennek a tanévnek a kará-
csonyát Kesselyák Kinga és Lóky Gabriella tanító-
nénik találták ki és vitték színpadra. Betlehem-
készítésre hívták előtte gyermekeinket illetve a
családokat, baráti társaságokat. 

Nagyon sok szereplővel, többféle stílussal,
kellemes hangulatban telt el az ünnepség, melyet
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat,
iskolánk fenntartójának elnöke nyitott meg, illetve
Czuppon István igazgató úr zárt be. A karácsonyi

műsorról valamint az elkészült Betlehemekről képanyagot
találhatnak a www.zoldligetsuli.hu weboldalon.

A műsort a város lakói is élvezhették előző este.

Az idei évre is alkalmas karácsonyi sütemény recepttel
szeretnénk minden tanulónknak, szülőknek, városlakók-
nak szeretetteljes, egészségben, boldogságban gazdag,
eredményes új esztendőt kívánni.

„Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet, szitáld át a
türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és takard le tiszta
jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással és tégy rá pár csepp
nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több
legyen, mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen mindig
akad valaki, aki még rászorul.”
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További képek és 
információk 
iskolánk honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon. 

Érdemes 
gyakran 
odaklikkelni!

Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Angol nyelvű szavalóverseny

December 3-án iskolánkat két alsós és egy felsős diá-
kunk képviselte Budapesten, a Kapocs Általános és Ma-
gyar-Angol Két Tannyelvű Iskolában szervezett országos
angol nyelvű vers- és prózamondó versenyen. 

A 3.c osztályból Túri Máté teremtett nem csak a zsűri
tagjai de minden jelenlévő számára gyönyörű, karácsonyi
hangulatot a Christmas Time című versével. Ezt követve a
4.c-ből Bereczky Bulcsú Norbert a The Sun című versével
nyűgözte le a kö-
zönséget. 

A felső tagoza-
tot Karácsony   Ta-
mara 5.a osztályos
tanuló képviselte a
The Animal Store
című verssel.

Tanulóink na-
gyon szépen szere-
peltek a nem kis
megmérettetésen,
ahol az ország kü-
lönböző pontjairól
voltak diákok, 44
alsós és 35 felsős.

Büszkék lehe-
tünk nagyon rájuk
az elért 1 ezüst és 2 bronzéremért. Remélem jövőre töb-
ben is kedvet kapnak az ilyen jellegű megmérettetéshez és
csatlakoznak hozzánk mert MI biztos, hogy ismét ott le-
szünk! (Ezúttal az aranyérem a cél!)        

Naomi néni 
Íme néhány gondolat a versennyel kapcsolatosan a gyere-
kek szemszögéből:

December 3-án Budapesten jártunk, ahol az angol
versmondó versenyen képviseltük iskolánkat. Sok hoz-

zánk hasonló angolos kisdiákkal találkoztunk. A gyerekek
az ország minden részéből sereglettek. Az alsó tagozato-
sok versenyén 44-en vettünk részt. Nagyon izgalmas volt
mások verseit is meghallgatni. 

Az eredményhirdetés előtt érdekes játékokkal, me-
moryval, kirakóval és filmnézéssel pihentük ki a verseny
fáradalmait. A zsűri elnöke angol nyelvű országból jött.
Kedves fogadtatásban volt részünk, reméljük, jövőre is ott
lehetünk.

Túri Máté 3.c

A budapesti
Kapocs két tanítási
nyelvű iskola által
szervezett  vers-  és
prózamondó verse-
nyen vettünk részt
két társammal e-
gyütt december
elején. A kísérő ta-
nárunk Naomi néni
volt.

A regisztráció-
nál szembesültünk
azzal, hogy milyen
sokan is jelentkez-
tek a versenyre. 

Az eredmény-
hirdetés előtt  ven-

dégül láttak bennünket finom szendviccsel és meleg teával.
Úgy gondolom mindhárman nagyon jól szerepeltünk,

hiszen ezüst és bronz minősítéssel tértünk  haza. Jól telt ez
a nap, remélem jövőre is lesz lehetőségem  hasonló meg-
mérettetésen részt venni.

Karácsony Tamara 5.a

Köszönetnyilvánítás

A Zöldliget Általános Iskola köszönetet mond 
Zsolnai József, Galambos György és Fehér István
uraknak és családjuknak, hogy az iskola aulájába és
a városi és iskolai karácsonyi ünnepséghez a tor-
naterembe, a kertjükben nevelt fenyőfát ajánlottak fel.

A Zöldliget Általános Iskola köszönetet mond Koszti
Andrásnak úrnak, amiért könyveket és édességet
ajándékozott az iskolának, melyet a tanulmányi
versenyeken jó eredményt elért tanulók jutalmazására
fogunk használni.
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„Téli szünetüket” töltik a csapatok a ROAD MAS-
TERS Fejér Megyei I. osztály 2013/2014. évi szezonjában.
A bajnoki címvédő Velence Bericap a második helyet
foglalja el féltávnál, kisebb hiányérzettel ugyan, de összes-
ségében elégedettek lehetünk ezzel a részeredménnyel.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a mezőny
játékerejének kiélezettsége miatt az elmúlt évek egyik
legszorosabb küzdelme várható a táblázat minden pozí-
ciójáért. Közvetlen riválisaink is – az Iváncsa és a Sárosd
– megerősített kerettel vágtak neki a versenyfutásnak,
egyértelműen az aranyérem megszerzését megjelölve
célként. Ezzel a két ellenféllel vívott mérkőzésünkön nyúj-
tottuk a legjobb teljesítményt, de erről majd később…

Meggyőzően, négy győzelemmel indította a szezont a
csapat, nemcsak a begyűjtött pontok, hanem a mutatott
játék tekintetében is.

Az őszi „futam” egyharmadánál azonban egy gödör-
ben találtuk magunkat, két nem várt vereséget voltunk
kénytelenek elkönyvelni, majd a vége előtt két fordulóval
– hat győztes mérkőzést követően –, egy ugyanebbe a
kategóriába tartozó vesztes mérkőzést vívtunk.

Őszinték akkor vagyunk, ha bevalljuk, a három vereség
során egy ellenfelünk, a Dunaújváros PASE II. alaposan
meglepett bennünket, és a mérkőzés összképét, alakulását
figyelembe véve a döntetlen is bravúrnak számított volna.

Ellenben a másik két mérkőzésen a győzelem is reális
lehetett volna. A megyében közismerten, hosszú évek óta
szellemes, kombinatív támadójáték jellemzi a Velence
csapatát, mellyel ebben a fél szezonban sem volt probléma
a támadásépítések tekintetében, a befejezéseknél azonban
már akadtak nehézségek, ez a bizonyos két vereség is
ebből fakad. Sok kihagyott helyzet után, nemhogy pont-
tal, pontokkal gazdagabban, de vesztesen levonulni a pá-
lyáról a gombóc a torokban kategória. A fent emlegetett
hiányérzetnek ez az oka.

Érdekes ugyanakkor, hogy a tavalyi esztendőben baj-
nok Velence 38 ponttal vezette a tabellát az őszi szezon
végén, most 36 ponttal második, ami azt az üzenetet is hor-
dozhatja, hogy ha azon az „elátkozott két mérkőzésen”
pontokat szerzünk, előrébb tartanánk eredményesség szem-
pontjából, mint a tavalyi bajnokcsapat. Még egy kis ada-
lék: a bajnokcsapat 36 rúgott, 14 kapott góllal fordult a
télen, mindez most, 38 rúgott, és 10 kapott gól. Mindkét
mutató jobb, mint a tavalyi évben, több gólt rúgtunk, egyéb-
ként pedig a legkevesebbet kaptuk ebben az osztályban.

Igen, igen. Mikor egész héten edzéssel készülsz a
meccsre, és magán a meccsen is megteszel mindent,
helyzeteid vannak, de kikapsz, a statisztika semmiképpen
sem fog megvigasztalni.

Az érme szebben csillogó oldala, és mondhatjuk a Ve-
lence igazi arca: tizenkét győzelmet szereztünk a tizenöt
mérkőzés során, ezekből kiemelkedett a listavezető Iváncsa
(2-0), és a jelenleg harmadik Sárosd (2-0) legyőzése.

A Sárosd elleni mérkőzés egy öt perces megingásától
eltekintve, mindkét meccsen markánsan dominált a velen-
cei együttes, végig a mi akaratunk érvényesült, lehetőséget
sem engedtünk az ellenfél részére a kibontakozásra.

Gyakorlatilag mindkét meccsen ugyanazt láthatták a
szurkolóink, masszív, fegyelmezett védelmet, szinte hi-
bátlan tolódást a középpályán, rengeteg futást, elhiva-
tottságot a győzelem iránt, és ami a legfontosabb, két
velencei gólt.

Ha mégis a legfontosabb dolgot kellene megnevezni a
két győzelem indokául, az az volt, hogy a középpályán
nagyon közel védekeztünk az egyébként gyors és képzett
ellenfeleink játékosaihoz, így nem tudtak folyamatos
játékot kialakítani, és indításokkal mögénk kerülni. A túl-
nyomó többségben megnyert párharcok és labdaszerzés
után a védekezésből a mi játékosaink sok futással, azonnal
elszakadtak „párjaiktól”, akik már nem tudták követni őket
a védekező zónájukba. Itt pedig az összekötőbe és a
széleken – a csatárokat felpaszokkal bevonva – kénysze-
rítőkkel, beadásokkal törtünk be a tizenhatosukra, ha pedig
ez nem ment, veszélyes átlövésekkel zártuk le a támadá-
sokat. A pálya mindhárom zónájában szinte folyamatosan
létszámelőnyös helyzeteket alakítottunk ki.

Az őszi mérkőzések:

VELENCE BERICAP-GÁRDONY-AGÁRDI 
GYÓGYFÜRDŐ 3 - 0

DUNAFÉM-MAROSHEGY- VELENCE BERICAP 0 - 2
VELENCE BERICAP- MARTONVÁSÁR 3 - 1
MÓR- VELENCE BERICAP 0 – 1
VELENCE BERICAP- DUNAÚJVÁROS PASE II. 1 - 3
KISLÁNG- VELENCE BERICAP 2 – 1
VELENCE BERICAP- MEZŐFALVA 4 – 0
BICSKE- VELENCE BERICAP 1 – 4
VELENCE BERICAP- POLGÁRDI VERTIKÁL 5 – 1
BAKONYCSERNYE- VELENCE BERICAP 0 – 5
VELENCE BERICAP- IVÁNCSA 2 – 0
VELENCE BERICAP- SZABADEGYHÁZA 2 – 0
SZÁR- VELENCE BERICAP 1 – 0
VELENCE BERICAP- SÁROSD 2 – 0
PUSKÁS AKADÉMIA II.- VELENCE BERICAP 1 - 3

Második helyen fordul a velencei csapat
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Először is egészségben gazdag nagyon boldog Új Évet
kívánok Mindenkinek!

December elején Klubunkba is ellátogatott a Télapó,
akinek érkezését nagy izgalommal várták gyermekeink.
Náluk jobban talán csak mi izgultunk, hogy ők hogy fo-
gadják majd a piros ruhás, fehér szakállú Télapót. Kinek az
első, kinek pedig már a második találkozása volt. Persze
voltak pityergések is, de azért ismét öröm volt látni a csil-
logást gyermekeink szemében. Készültünk a karácsonyra
is – sokat kézműveskedtünk mi is és gyermekeink is.

A jövő évben is szeretnénk színes és változatos keddi
klubnapokat szervezni számotokra és mindezeket ki-
egészíteni egy-egy ünnepi készülődéssel, játékkal, hisz
máris megkezdődött a farsangi időszak. Év eleji program-
jaink között szerepelni fog farsangi álarckészítés, „jelmez-
verseny”, Valentin napi kézműveskedés, és nem utolsó
sorban vendégeink lesznek városunk védőnői, akik segít-
ségünkre lesznek az éppen felmerülő aktuális problémák
megoldásában, illetve városunk óvodavezetője és az óvó-
nők, akik az ovis beiratkozással kapcsolatban lesznek
segítségünkre. 

Programjainkról bővebben a www.babaklubvelence.hu
oldalon olvashattok.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi
és új tagunkat összejöveteleinken keddenként 9:00-12:00-
ig a Mikkamakka Játéktárban (Velence, Tópart út 52.). Az
új tagok jelentkezése folyamatos, mint ahogy az el-
köszönés is azoktól a kis Klubtagjainktól, akik oviba vagy
bölcsibe készülődnek.

Várom azon lelkes anyuka vagy anyukák jelentkezését,
akik önkéntes munkájukkal segítenének programjaink
szervezésében, hírlevelek, cikkek megírásában.

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

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

A Mikkamakka Játéktár az Új évben is szeretettel és
játékos kedvvel várja a családokat az alábbi foglalkozá-
sokkal:

Családi Játéktár
Kötetlen játék játéktanácsadással, baba mama klub által
szervezett programokkal
Kedden 9:00-12:00 óráig

Leendő ovisok klubja
2014-ben újra indul a leendő ovisok klubja ahová azokat a
kétéves gyermekeket várjuk, akik a 2014/2015 tanévben
indulnak oviba. Hetente egyszer óvodapedagógus
vezetésével komplex foglalkozáson vesznek részt a gyer-
mekek. Jelentkezni Kecskés Mártánál az alábbi telefon-
számon lehet:

06 20/257 58857 
A pontos időpontról megfelelő létszám esetén minden je-
lentkezőt értesítünk.

Játékkölcsönzés
Ha szeretnétek otthon minél több játékot kipróbálni,
gyertek el, és kölcsönözzétek ki játékainkat egy hétre, és
játsszatok mindig új és új játékkal. A játéktárban segítünk
a megfelelő játék kiválasztásában.

Szülinapi zsúr a Mikkamakka varázslatos 
Játéktárában

Hétvégén megtarthatjátok nálunk gyermeketek szülinapját.
A megbeszélt időpontban 3 órán keresztül csak a tiétek
a játéktár, és kedves Játékmester irányításával tehetitek
felejthetetlenné ezt a napot.

Várunk mindenkit szeretettel!
Címünk: Mikkamakka Játéktár  - Tópart u. 52.

Telefon:  06 20/257 5887

Kedves játszani szerető Családok!

Januárban újra futballcsukát húzunk, és megkezdjük a
felkészülést a tavaszi szezonra, amely vélhetően nehezebb
szakasza lesz a bajnokságnak, mint az őszi. Közvetlen
riválisaink közül a Bicske kivételével mindenkivel ide-
genben játszunk majd. Addig azonban jó pár edzést végig
kell csinálni, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy felkészül-
tek leszünk, ha elindul a tavasz és eljönnek ezek a
mérkőzések.

Ezúttal is köszönjük támogatóinknak és szurkolóinknak,
hogy segítettek minket, mindvégig mellettünk álltak:
Bízunk benne, hogy az ő megítélésük szerint is egy szép
őszi szezonnal köszöntük ezt meg nekik. 
A Velence Bericap labdarúgói nevében:

Antal Sándor
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

December az ünnepnapok hónapja, az idei enyhe
időjárás kedvezett is az ünnepi eseményeknek. A Mikulás
is megérkezett hozzánk: Horváth Gyula bácsi jószívű
Mikulás volt, virgácsot nem hozott, hanem finomságokkal
teli csomagokat, amit köszöntő szavai kíséretében a két
segéd-Mikulással örömmel osztott szét. 

December 14-én közös Adventi gyertyagyújtásra
gyűltünk össze a Közösségi Házban, ahol meleg teával,
süteménnyel, forralt borral vártuk a vendégeket. Galam-
bosné Marikát , Sinkáné Zitát, Benkőné Rózsikát, a Gár-
donyi Géza utca lakóit és a Bence-hegyi házaspárt. Marika
köszöntötte az ünneplőket, és gyújtotta meg a gyertyát. Is-
merkedtünk, beszélgettünk, Pájovics Misi régi adventi
történeteket idézett fel, Veiszlemleinné Irénkétől ritkán
énekelt, szép karácsonyi dalokat hallhattunk. A Lomb
házaspár meghívására másnap néhány tagunk a házuk ud-
varán tartott Adventen vett részt. 

16-án az Újtelepi Templomban az Iskola gyerekekből
és felnőttekből álló kórusának szebbnél szebb karácsonyi
dalait hallgathattuk. 

Karácsonyi ünnepségünket 18-án tartottuk, a feldíszített
fenyő, a Tánckar gyertyafényes, csillagszórós műsora, a sü-
temények illata kellemes karácsonyi hangulatot teremtett.

Köszönjük Polgármester Asszonynak, hogy velünk ün-
nepelt, és személyesen adta át az Önkormányzat ajándékát,
amit ezúton szeretnénk megköszönni. A karácsonyfa alatt
még ott sorakoztak Klubunk ajándékai, amit örömmel
adtam át jelen lévő klubtagjainknak, betegeinket pedig
másnap az ajándékkal felkerestük. 

19-én a Városi Karácsonyi Ünnepségen egy kis csodá-
ban volt részünk. Köszönjük minden szereplőnek, piciknek
és nagyoknak, óvónőiknak, tanáraiknak, szüleiknek, az
iskola minden dolgozójának, hogy ilyen szép műsorral
ajándékozták meg a város lakóit. 

A Szentesetét, a Szilvesztert klubtagjaink családi kör-
ben töltötték, így egy kis szünet után január 8-án találkoz-
tunk újra, hogy együtt búcsúztassuk el az Óévet!

Kívánok minden kedves Olvasónak a 2014. évre is
nagyon jó egészséget, békességet, szeretetet!

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai a tavaszias telet
kihasználva szívesen járnak a nyugdíjas klubba minden
pénteken, és mindig többen, és így kialakulnak a kártya-
partik, sakk, dominó és egyéb játékok. Akik a játékokban
nem veszünk részt, gombválogatás és fűzés mellett be-
szélgetünk, és közben a sok-sok gomb közül magunknak

válogatunk és felfűzzük, ez is egy szórakozás számunkra.
A klub tagjai az adventi gyertya meggyújtása után

négy héten keresztül az egymás iránti tiszteletről, szere-
tetről is beszélgettek, hisz egy kis közösségben vagyunk,
és szeretünk is együtt lenni.

Karácsonyi ünnepünket megtartottuk, vendégeink vol-
tak Polgármester asszony, Csaba Atya, Nagytiszteletű Úr
és kedves felesége és tagjaink.

Finom vacsorával fogadtunk mindenkit, akik a kará-
csony estét velünk töltötték. Gondolatban azokkal is együtt
voltunk, akik magányosak, vagy intézetben élnek, a szülők
nem vitték haza, de az Önkormányzat róluk is gondosko-
dott, mint minden évben egy kis szeretetcsomaggal.

Pótszilvesztert tartottunk zene mellett, nagyon jól érez-
tük magunkat, pezsgővel köszöntöttük egymást, persze a
virsli sem maradt el. Az I. számú nyugdíjas klub tagjainak
ezúton is köszönjük karácsonyi és újévi jókívánságukat.

Minden kedves Olvasónak, kissé megkésve, boldog Új
Évet kívánnak a II. számú Nyugdíjas Klub tagjai.

Vén Lászlóné  klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

December 15-én adventi gyertyagyújtásra gyűltünk
össze. A betérő vendégeket gyönyörűen feldíszített kará-
csonyfával (Poósz házaspár jóvoltából), forralt borral, teá-
val és süteményekkel vártuk.

Karácsony az év legszebb ünnepe, ilyenkor igyekszünk
szeretteinket megajándékozni, de nem feledkezhetünk meg
a rászorulókról sem. Nyugdíjas társaink nagy lelkesedés-
sel és örömmel vettek részt az adományok gyűjtésében.
Sok ruhanemű, játék, édesség és gyümölcs került a dobo-
zokba, amit személyesen vittünk el a velencei iskola kis
tanulóinak, akik örömmel fogadták az ajándékokat.

Karácsonyi ünnepségünkön örömmel fogadtuk a Pol-
gármester Asszonyt és az egyházak vezetőit, akik elfo-
gadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtisztelték
Klubunkat.

Az ünnep bensőséges hangulatáról Horváthné Marika
és a Verebi Asszonykórus nagyon szép műsorral gondos-
kodott, amit ezúton is nagyon köszönünk. Reméljük a
jövőben is lesz még alkalmunk találkozni. A hangulatos
műsor után hideg büfé állt rendelkezésre, aminek összeál-
lításában és elkészítésében valamennyi tagunk lelkesen
vett részt.

Klubtagjaink úgy döntöttek, hogy 2014. január elsejétől
a klub új neve Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub, hiszen
hetente „nosztalgiázunk”, jókedvűen anekdótázunk, emlé-
kezünk azokra az időkre, amikor még „fiatalabbak” voltunk.

Herczeg Ferencné  klubvezető
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:
kedd: 08:00 óra péntek, szombat: 18:00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11:00 óra
Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő: 18:00 óra vasárnap: 08:00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek 
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10:30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap   9:00 óra

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)

vasárnap: 09:30 óra - Istentisztelet
hétfő: 17:00 óra - Női imaalkalom
szerda: 18:00 óra - Bibliaóra
péntek: 19:00 óra - Férfi imaalkalom
szombat: 18:00 óra - Ifjusági

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden ér-
dekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:

Római Katolikus Egyházközség
a plébánia hivatalában: Fõ u. 70. Telefon: 22/472-149

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

Személyes idő
Újévkor különösen érezzük az idő múlását. Már nem

csak más évszámot írunk le, mint amelyet az elmúlt 365
napon át megszoktunk, hanem azt is tudjuk, hogy egy
évvel öregebbek lettünk, Érdemes kicsit magáról az időről
elmélkednünk.

Kezdjük egy hasonlattal. Ugyanannak a vonatnak
ugyanabban a kocsijában ülünk, ki hosszabban, ki rö-
videbb ideje. Útitársaink többnyire ugyan azok, legfeljebb
néha valaki végleg kiszáll egy állomásnál. Tavaly is biz-
tosan volt ilyen. Ahogy haladunk előre, az állomások vál-
toznak, de minden más marad. Még egy darabig, de nem
tudjuk, meddig.

Ahhoz, hogy ezen a hosszú utazáson valami mégis új
legyen, kérjük a Biblia segítségét. Az újszövetségi Szent-
írás eredetileg görög szövegében két szót találunk, amely
egyaránt az időt jelenti. Az egyik szó a kronosz, a másik a
kirosz. Mindkét szót időnek fordítjuk, pedig jelentésük
különbözik.

A kronosz a tőlünk függetlenül hömpölygő idő, amiben
minden esemény történik. Ezzel szemben a kairosz a
személyes, engem illető, általam felhasználható idő.  A
Biblia gyönyörűen fejezi ki ezt a különbséget. A ma-
gyarázat minden bizonnyal sokkal komplikáltabb, mint a
két klasszikus tömör szó.

Az új esztendő hömpölygő időfolyamából próbáljuk
meg minél több személyes időt kiragadni! Ne elégedjünk
meg azzal, hogy percről percre múlik a kronosz! Örüljünk
annak, hogy mienk a kairosz!

Ennek remek szabályai vannak:
1. Mindig azt tegyük, amit az adott időben éppen tenni

kell. Ha nem azt tesszük, szomorúak leszünk. Ha többet
teszünk, fáradtak leszünk.

2. Egyszerre csak egy dolgot csináljunk, de azt jól és
egész szívvel tegyük.

3. Az idő kulcsa a szeretet. Csak a szeretet segít abban,
hogy jól válasszunk, és saját időnket úgy használjuk, hogy
életünk és környezetünk életét széppé és boldoggá tegyük.  

Csaba atya
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TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 
Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését
várjuk, akiknek időbeosztása, egészségügyi állapota
az ügyeleti feladatellátást is megengedi. 
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a
Polgárőrség Alapszabályának elfogadása. 
Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30/927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.

22/589-415 hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 16 állandó fővel rendelkezik, akik tár-
sadalmi munkában végzik az éjszakai és 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. 

November hónapban a polgárőrség tagjai 13 napon át,
340 órában voltak szolgálatban a város közbiztonságának
védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke
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A MÁV-START Zrt. célja, hogy szolgáltatási kínálatát
az utasok igényeinek megfelelően alakítsa, ezért 2013. de-
cember 15-től új menetrendi struktúrát vezetünk be
Székesfehérvár és Budapest valamint Székesfehérvár és
Veszprém között. Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani
Önöknek a kedvező változásokat jelentő fejlesztésekről,
melyekhez a Budapest–Székesfehérvár vasútvonal pálya-
építési és korszerűsítési munkálatai biztosítanak alapot. 

Kelenföld és Tárnok között kiépült a második vágány,
ennek köszönhetően nő a vasútvonal átbocsátóképessége,
és a vonatok 120 km/h-s sebességgel közlekedhetnek.  Az
új menetrend így nemcsak lényegesen több, de jelentősen
gyorsabb eljutási lehetőséget nyújt, mely reményeink sze-
rint a térségben lakó utasaink örömére szolgál majd.

A csúcsidőszakokban félóránként követik egymást a
gyorsvonatok Székesfehérvár és Budapest között. A ko-
rábbi Székesfehérvár–Budapest viszonylatú személyvona-
tok helyébe zónázóvonatok lépnek, melyek menetideje 32
perc lesz Budapest (Kelenföld) és Velence között, illetve
33 perc Velencefürdőig, amely 10 perccel rövidebb mint a
korábbi években. A zónázóvonatok óránként közlekednek.

A gyors- és zónázóvonatokon felül, teljesen új gyorsított

személyvonati viszonylatot alakítottunk ki Székesfehérvár
és Kőbánya-Kispest között, ahol a vonatok óránként fog-
nak közlekedni. Ezek a vonatok – amellett, hogy a
zónázóvonatokkal közösen közel félóránkénti követést
biztosítanak az elővárosi települések mindegyikéből – egy
átszállással elérhetővé teszik Kelet-Magyarország nagy-
városait és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is. 

Az új menetrenddel együtt új utastájékoztatási rend-
szert is bevezetünk 2013. december 15-től: a viszonyla-
tokat a városi közösségi közlekedéshez hasonlóan szám-
mal jelöljük, így az utasok könnyebben találják meg majd
vonatukat. A Székesfehérvár–Budapest-Déli viszonylatú
zónázóvonatok a Z30-as, a Székesfehérvár–Kőbánya-
Kispest viszonylatú gyorsított személyvonatok a G43-as,
a csak éjszaka közlekedő, Székesfehérvár és Budapest
között mindenhol megálló személyvonatok az S30-as
viszonylatszámot kapják.

Bízunk abban, hogy az új menetrend nyújtotta vasúti
kínálatunk a velencei és velencefürdői lakosok meg-
elégedésére szolgál majd.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.                 
Marketing és Fejlesztési Szervezet 

Zónázóvonatok Székesfehérvár és Budapest között



03:23 03:25 04:14 Budapest-Déli 
04:03 04:05 04:49 Budapest-Déli 
05:03 05:05 05:49 Budapest-Déli  

05:33 06:19 Budapest-Déli* 
05:33 06:31 Kőbánya-Kispest 

06:03 06:05 06:49 Budapest-Déli 
06:33 07:19 Budapest-Déli*
06:33 07:34 Kőbánya-Kispest

07:03 07:05 07:49 Budapest-Déli 
07:33 08:19 Budapest-Déli*
07:33 08:30 Kőbánya-Kispest  

08:03 08:05 08:49 Budapest-Déli  
08:33 09:19 Budapest-Déli* 
08:33 09:30 Kőbánya-Kispest

09:03 09:05 09:49 Budapest-Déli
09:33 10:19 Budapest-Déli*
09:33 10:30 Kőbánya-Kispest

10:03 10:05 10:49 Budapest-Déli 
10:33 11:19 Budapest-Déli*
10:33 11:30 Kőbánya-Kispest

11:03 11:05 11:49 Budapest-Déli
11:33 12:19 Budapest-Déli*
11:33 12:30 Kőbánya-Kispest

12:03 12:05 12:49 Budapest-Déli
12:33 13:19 Budapest-Déli*
12:33 13:30 Kőbánya-Kispest

13:03 13:05 13:49 Budapest-Déli 
13:33 14:19 Budapest-Déli* 
13:33 14:30 Kőbánya-Kispest 

14:03 14:05 14:49 Budapest-Déli
14:33 15:19 Budapest-Déli* 
14:33 15:30 Kőbánya-Kispest

15:03 15:05 15:49 Budapest-Déli  
15:33 16:19 Budapest-Déli* 
15:33 16:30 Kőbánya-Kispest

16:03 16:05 16:49 Budapest-Déli
16:33 17:19 Budapest-Déli*
16:33 17:30 Kőbánya-Kispest

17:03 17:05 17:49 Budapest-Déli
17:33 18:19 Budapest-Déli*
17:33 18:30 Kőbánya-Kispest

18:03 18:05 18:49 Budapest-Déli
18:33 19:19 Budapest-Déli*
18:33 19:30 Kőbánya-Kispest

19:03 19:05 19:49 Budapest-Déli  
19:33 20:19 Budapest-Déli*
19:33 20:30 Kőbánya-Kispest  

20:03 20:05 20:49 Budapest-Déli 
21:03 21:05 21:54 Budapest-Déli  
22:03 22:05 22:54 Budapest-Déli  
23:03 23:05 23:54 Budapest-Déli 
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INDULÁS ÉRKEZÉS
Velence       Velencefürdő

04:05 Budapest-Déli 04:49 04:51 
05:10 Budapest-Déli 05:48 05:50
05:40 Budapest-Déli* 06:22
05:26 Kőbánya-Kispest 06:22  
06:10 Budapest-Déli 06:48 06:50
06:40 Budapest-Déli* 07:22
06:26 Kőbánya-Kispest 07:22 
07:10 Budapest-Déli 07:48 07:50
07:40 Budapest-Déli* 08:22
07:26 Kőbánya-Kispest 08:22  
08:10 Budapest-Déli 08:48 08:50
08:40 Budapest-Déli* 09:22
08:26 Kőbánya-Kispest 09:22   
09:10 Budapest-Déli 09:48 09.50
09:40 Budapest-Déli* 10:22
09:26 Kőbánya-Kispest 10:22  
10:10 Budapest-Déli 10:48 10:50
10:40 Budapest-Déli* 10:22
10:26 Kőbánya-Kispest 10:22 
11:10 Budapest-Déli 11:48 11:50
11:40 Budapest-Déli* 12:22
11:26 Kőbánya-Kispest 12:22  
12:10 Budapest-Déli 12:48 12:50
12:40 Budapest-Déli* 13:22
12:26 Kőbánya-Kispest 13:22 
13:10 Budapest-Déli 13:48 13:50
13:40 Budapest-Déli* 14:22
13:26 Kőbánya-Kispest 14:22  
14:10 Budapest-Déli 14:48 14:50
14:40 Budapest-Déli* 15:22
14:26 Kőbánya-Kispest 15:22 
15:10 Budapest-Déli 15:48 15:50
15:40 Budapest-Déli* 16:22
15:26 Kőbánya-Kispest 16:22  
16:10 Budapest-Déli 16:48 16:50
16:40 Budapest-Déli* 17:22
16:26 Kőbánya-Kispest 17:22 
17:10 Budapest-Déli 17:48 17:50
17:40 Budapest-Déli* 18:22
17:26 Kőbánya-Kispest 18:22  
18:10 Budapest-Déli 18:48 18:50
18:40 Budapest-Déli* 19:22
18:26 Kőbánya-Kispest 19:22 
19:10 Budapest-Déli 17:48 19:50
19:40 Budapest-Déli* 18:22
19:26 Kőbánya-Kispest 18:22  
20:10 Budapest-Déli 20:48 20:50
21:10 Budapest-Déli 21:48 21:50
21:40 Budapest-Déli 22:24 22:26
22:40 Budapest-Déli 23:24 23:26
23:40 Budapest-Déli 00:24 00:26

INDULÁS ÉRKEZÉS
Velencefürdő      Velence

* Martonvásári átszállással

Vasúti menetrend 2013. december 15-től
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Ugron Zsolna : Erdélyi menyegző
Alice Munro : Csend, vétkek, szenvedély

Schäffer Erzsébet : Álmok kertje
Steve Berry : A Jefferson-kód

Elizabeth Adler : Kaliforniai rejtély
George R.R. Martin : Lázálom

Jo Nesbo : Police
Pittacus Lore : Ötödik csapdája

Alexandra Popoff : Szofja Tolsztaja élete
Márai Sándor : Judit… és az utóhang

Michael Ridpath : Sűrű árnyak (Világsikerek)
Goce Smilevski : Freud húga

Ali McNamara : Notting Hillből szeretettel
Fabio Stassi : Charlie utolsó tánca

Hunyadi József : A második honalapító
Erica Bauermeister : Tedd meg magadért!

Ugron Zsolna : Hét évszak : receptek és történetek
Jon Krakauer : Ég és jég

Hozleiter Fanny Mosolyka : Te döntesz
Bártfai András : Windows 8 és 8.1 mindenkinek

Berg Judit : Rumini a Fényvizeken
Berg Judit-Polgár Judit : Alma : A sötét birodalom
Fabian Lenk : A szamuráj esküje (Idődetektívek)

Tejbegríz : finom irodalom gyerekeknek 
és felnőtteknek

Mario Pasqualotto : A rejtélyes bengáliai eset

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,   csütörtök: 10.00–17.00,          
szerda:     13.00–17.00,   szombat: 10.00–15.00

A kölcsönzés szabályai 

A kölcsönzési idő:
4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhető egy
olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet,
könyveket nem keresik – telefonon vagy e-mailben is van
lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. 
Határidő után visszahozott könyvekre a Könyvtár kése-
delmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztiszt-
viselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsön-
zést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2014.
január 7-től december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-
je után történő beiratkozás díj az éves díj 50 %-a.
Velencei illetőségű:
- önálló keresettel rendelkezők:                                    800,-
- 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak, 
GYED-en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek: 

400,-
Egyéb településről: beiratkozási díj:                      1.700,-

diákoknak (16 év felett):     850,-

Térítéses szolgáltatások díjai:
Fénymásolás        A/4-es oldal       20,-     

A/4-es kétoldalas      30,-         
A/3-as oldal              40,-    
A/3-as kétoldalas      50,-  

Nyomtatás:        Szöveges oldal nyomtatása:   20,-
Szöveg+kép nyomtatása:        50,-                    
Kép nyomtatása: 100,-

Számítógép- és Internethasználat óránként: 300,-       
félóra:   150,-

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

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR
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Női torna
19:15 - 20:15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

14:00 órától

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Regélő 
hagyományőrzők

19:00 - 21:00      

Női torna
19:00 - 20:00

Hastánc
18:30 -19:30                     

Női 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

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 2014. évben az alábbi ingatlanait 
kívánja értékesíteni:

4471/10 hrsz-ú  3.3548 ha belterületi ingatlan  603.850.000,- (Velence, Béke utca)

585/26 hrsz-ú  6.4065 ha belterületi ingatlan  512.520.000,- (Velence, Evezős út melletti terület) 

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás.
Érdeklődni: Titkárság:  22/589-402

Mozgásfejlesztő torna 
4-6 éves gyerekeknek 

16:00 - 17:00
Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

16:00 - 17:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

Így tedd rá 
Néptánc  3 éves korig

10:00 - 10:45
Aprócska néptánc 
3-5 éves ovisoknak    

16:00 - 16:45
Aprócska néptánc 

1-3 osztályos kisiskolásoknak
17:00 - 18:30

II. számú
Nyugdíjas Klub

15:00 órától

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub

15:00 órától 

A Közösségi Ház és a Civilház szívesen ad otthont különböző rendezvényeknek, programoknak. 
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: 

Közösségi Ház: Nagy Szilvia 30/537-4865,   Civilház: Poósz Árpádné 30/572-6954

Természetes mozgás
Etka anyó felismerésével

(kéthetente)
18:00 - 20:00
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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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Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg
neki...

a Meszleny keresztet! 
(Velence, Széchenyi utca és Tópart utca sarok)

Meszleny Lajos és neje, Chernel Rozália 1859-ben  haza-
felé tartottak velencei otthonukba, amikor villám csapott le
közvetlenül mellettük. A lovak megbokrosodtak és felborí-
tották a kocsit, de a bent ülõknek nem történt bajuk. A föld-
birtokos pár hálából az esemény helyszínén, a Velencérõl
Nyék felé kanyarodó út mellett feszületet emeltetett az út
mentén. 

A 154 éves emlékhely körül ma ápolt park terül el, elõtte
a virágágyásokat minden tavasszal Velence apraja-nagyja
ülteti be friss virágokkal.

Meszleny Lajos az 1840-es években a kõszegi táblánál
teljesített ülnöki szolgálatot. Ekkoriban vette feleségül a
kõszegi neves Chernel családból, csernelházi Chernel
Rozáliát, akinek biztatására hazaköltöztek Velencére. 

Meszleny Lajos sokat utazott, mûgyûjtõként festmé-
nyeket vásárolt Bécsben. 1868-ban temették el a velencei
családi temetõben. Ma a sírkert Meszleny Pál (1856-1939)
unokája, Meszleny Ignác (1925-) kertészmérnök tulajdonát
képezi, aki az elmúlt években kitartó munkával rendezte a
temetõt. A szanaszét hányódó, pusztuló sírköveket generá-
ciós és rokonsági szempontok szerint helyezte el. Kihasz-
nálva kertészmérnöki tudását, olyan
virágokat ültetett az újra elhelyezett
sírkövek mellé, hogy azok mindig
egymás után nyíljanak, így tavasztól
õszig, végig pompás látványt nyújt a te-
metõ. 1968 óta az Ország úti Meszleny
családi sírkertet mûemlék jellegûvé
nyilvánították.

A Meszleny család birtokainak meg-
alapozója Meszlenyi János (1659-1736)
volt. Alispáni tisztet töltött be 1701-
1725-ig Fejér megyében. 1694-ben el-
vette elsõ feleségét, tolnai Festetich Máriát, akinek 18 000
forint hozománya volt. Házassága révén Gyõr vármegyében
is birtokossá vált, és megyei szerepkörhöz jutott. Gyakran

mindkét vármegye országgyûlési követe
volt. Élete folyamán házasság (háromszor
nõsült) és birtokvásárlás útján bravúros
ügyességgel növelte birtokait. 

Õ telepítette be Velencét. 1714-ben egy
okmánylajstrom említi, hogy Meszleny
János Vincze György nevû jobbágyának
engedélyt adott a velencei puszta be-
népesítésére. Az adományozó levél Ve-
lencét „oppidum desertum”-ként, elha-
gyott helyként említi.  

A Meszleny család történetét részlete-
sen megismerhetik a Velence Helytörténeti Közhasznú
Egyesület honlapján:
http://www.helytortenet.eoldal.hu/cikkek/velence-tortenete/

Tisztelt Gazdálkodók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a falugazdász ügyfél-

fogadás (őstermelői igazolvány ügyintézés) 
keddenként 12:30-tól 16:00-ig 

Velence, Tópart u. 52. Kastély - Szabadidő   
Központban van. 

Személyes és földhasználati adatok szükségesek. 

Telefon: 70/436-2461
Nagy János 

falugazdász         

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

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6:00 – 18:00 óráig
szombat-vasárnap: 6:00 – 12:00 óráig

A kereszt egy háború előtti
havas télen 

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba

cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem
részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül

végzik e tevékenységüket.
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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

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
Dr. Lendvai Anita családjogász 

A jogi és pszichológiai tanácsadásokat előzetes 
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.

Időpontkérés a 22/470-288-as telefonszámon.
A tanácsadások ingyenesek! 
Helyszín: Velence, Zárt u. 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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Ingyenes család- és gyermekvédelmi
tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős
Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők

Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít

család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet

ügyvéd segítségével.
Helyszín:

Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 
Székesfehérvár, Tolnai u.10.

Időpont:
minden pénteken 10:00 - 12:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,
ELÖZETES BEJELENTKEZÉS

06-20/562-96-19 TELEFONSZÁMON

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
Velence, Vajda J. utca 31.

email: andrea.varga@humansztrada.hu
honlap: www.humansztrada.hu

Nyitva tartás: 
munkanapokon 8:00-16:30 között
Nincs egyedül, van aki segíthet...

Keressen minket!
Telefon: 22/470 049, 30/815 23 80

Közösségi ellátásunk célja a pszichi-
átriai és szenvedélybetegek számára
olyan támogató rendszer biztosítása,

amellyel a mindennapokban segítséget
kérhetnek és kapnak.

Közösségi gondozóink segítségével
könnyebbé válhat a hivatalos ügyek

intézése, munkalehetőségek keresése,
információkhoz jutás a különböző

szociális ellátásokról és támogatásokról.

Keressen minket bizalommal, amennyi-
ben problémáit nincs kivel megbeszélnie,
amennyiben, elakad a hivatalos ügyinté-
zések során, változtatni szeretne jelenlegi
élethelyzetén, szabadidejét hasznosan és

tevékenyen szeretné eltölteni.
Az ellátás térítésmentesen vehető

igénybe!

Fotó: Tóth Gáspár Dániel
VELENCEI FOTÓTÁR

Köd a tavon
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Tájékoztatás
a velencei 

mentő-
munkáról

Engedjék meg, hogy
néhány mondatban, néhány

hasznos gondolattal tájékoztassam a tisztelt Olvasókat a
velencei mentőállomás munkájáról. Először is magam-
ról néhány gondolatot, hiszen úgy illenék, hogy bemu-
tatkozzam.

Muharos Attila  vagyok, 36 éves, 2 gyermek édesapja,
szakképzett mentőápoló, jelenleg a debreceni egyetem
egészségügyi főiskola 2. éves mentőtiszt hallgatója.  2013.
június 1-től vagyok a velencei mentőállomás vezetője, a
korábbi állomásvezető lemondása miatt.  

A velencei mentőállomáson jelenleg egy kiemelt fel-
szereltségű, úgynevezett KIM mentőautó lát el mentési,
őrzött betegszállítási feladatot napi 24 órában. A mentő-
autón 5 szakképzett mentőápoló, és 5 gépkocsi vezető
teljesít szolgálatot. Az elmúlt 2013. évben mentőmunkánk
a számok tükrében a következő:

Az összes feladatszám   2174,  ebből
Üzemi utak száma  19
Az összes feladatszámból  „A” (azonnal és eset)
jelzésű feladat 1674
Őrzött betegszállítást és 2 órán belüli feladatot  500 
esetben végeztünk
Helyszíni elsősegélyt 1565 esetben nyújtottunk 
Az összes futásteljesítmény 88629 km

Örömteli esemény, hogy december hónapban a K&H
gyógyvarázs gyermek egészségügyi program keretében
egy tavasszal benyújtott pályázatom karácsonyi támogatás
keretében pozitív elbírálásban részesült, és bruttó 1,5 mil-
lió Ft-os eszköztámogatásban részesült állomásunk, amit
gyermek-egészségügyi felszerelések vásárlására fordíthat-
tunk. Ennek átadása megtörtént decemberben karácsony
előtt, mentőautónk ezekkel a felszerelésekkel vonul,
ezekkel teljesítünk szolgálatot. 

A támogatás keretében  

1 db LSU motoros nyákszívó berendezést,
1 db felszerelt gyermek sürgősségi táskát
1 db Red-Vac gyermek vákuumos végtagrögzítő

készletet
1 db NoninPulsoxymétert  és
1 db Braun fülhőmérőt 

tudtunk vásárolni.

Ez a pulsoxyméter (vér oxigén szaturáció mérésére
használható eszköz), kapnográf funkcióval is rendelkezik,
ami tulajdonképpen a kilégzett levegő széndioxid tartalmát
hivatott jelezni, veszély esetén riasztani. Az eszközhöz
szeretnénk még egy felnőtt pulsoxy méter szenzort vá-
sárolni, ezzel teljes lehetne az eszköz kihasználtsága. Ha a
tisztelt Olvasó megengedheti, szívesen fogadunk ado-
mányokat a Velencéért Közalapítvány számlaszámára:
11736082-20054104, ahol a mentőknek szánt adomá-
nyokat elkülönülten kezelik, csak rá kell írni a be-
fizetésre: „velencei mentőállomás”. (A személyi jöve-
delemadó 1%-ának felajánlásáról lásd az újság 12.
oldalát. szerk.)

Néhány gondolat a mentőhívásról, hiszen nem elég
ezerszer hangsúlyozni, hogy a 104 segélykérő vonal nem
játék! Sajnos mindig vannak, higyék el nem csak gye-
rekek, akik viccesnek, poénnak gondolják ha meg nem
történt eseteket jelentenek be! Abba már  nem gondolnak
bele, hogy egy vaklármához riasztott mentőautó éppen
bajbajutott embertársunknak segíthetne, ha szabad lenne,
és ez a bajbajutott ember éppen lehetne a bejelentő hozzá-
tartozója is, de valahol ismeretlen címeket keres, földön
fekvőket kutat… ezért  máshonnan, messzebbről kell men-
tőautót biztosítani, amin múlhat egy emberi élet!  Hang-
súlyozom még egyszer: nem játék a vaklárma, a téves
riasztás! Nem beszélve arról a tényről, hogy minden vak-
lárma rendőrségi feljelentést von maga után, a bejelentő
telefonszáma minden esetben látható a mentésirányító
előtt, még akkor is, ha a számküldés tiltva van!

Továbbá fontos segítségkérés esetén a mentésirányító
korrekt tájékoztatása a körülményekről:

Mi történt? Hol történt? Sérültek száma? Pontos cím?
A bejelentő neve? Telefonszáma? (Említettem már, hogy
bár ezt látja a mentésirányító a telefonkészüléken, de cél-
szerű egyeztetni.) Továbbá minden olyan körülmény ami
fontos lehet: megközelítés, stb… és nem utolsó sorban
amire a mentésirányító rákérdez! 

Merjünk mentőt hívni, merjünk segítséget nyújtani!

Muharos Attila 
mentőállomás vezető
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A téli sportbalesetek elkerülése 
érdekében

Az enyhe téli időjárás ellenére az előttünk álló téli hó-
napokban sokan tervezhetnek utazást külföldi síparadi-
csomokba, hogy ott a szabadságukat aktív pihenéssel
töltsék el. Reméljük, néhány hasznos tanáccsal tudunk se-
gíteni abban, hogy a külföldön töltött üdülés valóban pi-
henéssel teljen.

–  Utazás előtt célszerű tájékozódni a célországban ha-
tályos közlekedési szabályokról (pl. hólánc használatára
vonatkozó szabályok), valamint érdemes előre megismerni
a célországban található magyar külképviseleti szervek el-
érhetőségét, hogy baj esetén tudjuk, kihez kell fordulni.

–  Néhány ország sípályáin kötelező a 15 éven aluliak
számára a bukósisak viselése!

–  A téli sporteszközökkel nagy sebességet lehet elérni,
a hatalmas ütközési energia miatt még a megfelelő védő-
eszközök használata mellett is az életet jelentősen veszé-
lyeztető sérülések következhetnek be, esetenként a bal-
esetek halálos kimenetelűek is lehetnek. Mindig viseljék
az ajánlott védőfelszereléseket!

Külföldi tartózkodásuk ideje alatt fokozottan figyelje-
nek okmányaikra, azokat senkinek át/oda ne adják!

Sportolás alkalmával is tartsák be az alapvető 
szabályokat:

–  Csak kifogástalan állapotú sporteszközöket használja-
nak.
–  Legyenek körültekintőek és elővigyázatosak, a helyszínt
alaposan mérjék fel, és a megfelelő bemelegítés után in-
duljanak neki a sí-, vagy szánkópályának.
–  Csak tiszta látási viszonyok között keressék fel a sípá-
lyákat.
–  Alkoholfogyasztás után, fáradtan ne kezdjenek el síelni,
korcsolyázni, mert nem tudnak megfelelően figyelni ma-
gukra és a többi sportolóra sem.
– A magas hegyekben, a hófedte lankák közt hasonlóan
erős lehet a napsütés, mint nyáron. Ezért a szabadon levő
arcot speciális fényvédő arckrémmel kell bekenni. Az erős
fény a hóról visszaverődve nem csak a felnőttek, de a
velük sportoló gyermekek szemét is zavarhatja, érdemes
megfelelő napszemüveget, vagy sí szemüveget beszerezni.
–  Jeges útviszonyok esetén járjanak a füvön, földes tala-
jon, vagy más nem teljesen sima felületen, lehetőség sze-
rint a járda mellett.

A korcsolyázás veszélyei

–  Természetes vizeink közül sportolási célra csak és kizá-
rólag az álló vizek alkalmasak, befagyott folyóvizekre, bá-
nyatavakra, csatornákra rámenni mindig komoly veszélyt
jelent, mivel a jégréteg alatti vízmozgás kiszámíthatatlanná

teszi jég vastagságát, a beszakadt testek mozgását. Néhány
egyszerű szabály betartásával befagyott tavaink jégfelszíne
azonban kiválóan alkalmas korcsolyázásra, fakutyázásra
és jégkorongozásra.
–  Soha ne tekintsék biztonságosnak a jeget, ha arról nem
győződtek meg!
– Csak olyan partszakaszoknál merészkedjenek a jégre,
ahol táblával vagy egyéb módon jelzik, hogy biztonságos
a sportolás.
–  Korcsolyázáskor általában a jégen lévő, vagy abba
befagyott – nem ritkán viccből, szórakozásból odado-
bált –  tárgyak okoznak az óvatlan sportolóknak kelle-
metlenséget.
– Problémát jelenthet az is, ha a zsúfolt jégpályán másik
korcsolyázó véletlenül rásiklik a kezünkre, ilyenkor az
éles korcsolya komoly sérülést okozhat. Ennek elkerülé-
sére viseljenek vastag, erős orkán anyagból készült sí-
kesztyűt.

A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló jog-
sértések körébe tartoznak a betöréses lopások. Az ille-
téktelen behatolóktól joggal félti mindenki a magán-
szféráját, személyes tulajdonát, értékeit.

A közelmúltban Velence Város – főként – számozott
utcáiban több betöréses lopás bűncselekmény történt, ami
joggal nyugtalanította a településen élőket.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat arról, hogy a
betöréses lopásokkal összefüggésben felmerült egy fiatal
férfi személye, akit egy betörés kísérlete közben a járőrök
elfogtak. A férfival szemben – aki jelenleg előzetes letar-
tóztatásban van – a büntetőeljárást a Gárdonyi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Kérjük Önöket, amennyiben bűncselekményt észlel-
nek, tegyenek haladéktalanul bejelentést az ingyenesen
hívható 107-es vagy 112-es telefonszámon.

Ne legyenek szomszédaik vagyontárgyaival szemben
sem közönségesek! A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt
ne hagyják el, azt a nyomok sikeres keresése, rögzítése ér-
dekében lehetőleg ne változtassák meg.

BOLDOG ÉS BIZTONSÁGOS ÚJÉVET KÍVÁN A

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Fotó: Kővári Éva
VELENCEI FOTÓTÁR
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Énekes madaraink szerencsésen vészelték át az eltelt idő-
szakot, mivel a fagyos tél eddig elmaradt. Sajnos számítha-
tunk rá, hogy idén is utolérnek a mínuszok, és hamarosan
beköszönt a zord idő. 

Aki úgy dönt, hogy eteti a madarakat, annak vállalnia
kell, hogy tavasz elejéig folyamatosan tölti fel etetőjét nap-
raforgóval, vegyes maggal, sózatlan hájjal, vajjal, dióval
stb. Ha az etetést abbahagyjuk tél közepén, azt kistestü éne-
kesünk nem éli túl, mivel naponta az élelemből csak annyi
energiára jut neki, amivel a fagyos éjt átvészeli. Ezért fon-
tos az etetőhely folyamatos feltöltése. 

Sokan nem gondoljuk, hogy ők is szomjaznak, ha fagyos
kopogóssá válik az idő. Ha van hó, ahhoz kevés az energi-
ájuk, hogy vizzé olvasszák. Naponta egyszer elég, ha az
etető közelébe langyos vizet teszünk, ami nem csak az ivás-
hoz, de a tolluk tisztításához is nagyon fontos. Erre megfe-
lel egy műanyag virágalátét. Ne felejtsük el, hogy a veréb is
madár, méghozzá ugyanolyan hasznos, mint a csiribiri színű
társai. Ha kiveri a magot, azzal csak segít a nagyobb testű
gerlének, rigónak, hogy ők se éhezzenek.

Kertünkben ne csak a madarak de négylábú barátaink is
érezzék jól magukat, ha nem engedjük be házunkba. A
láncra vert kutya tartásának sok értelme nincs, mivel az állat
a betolakodóktól így nem tudja védeni gazdáját.  Ahhoz,
hogy a család biztonságban legyen ne a kutyára tegyünk
láncot, hanem az ajtóra! Hagyjuk a kutyát szabadon és ne
fogságban megkötözve! 

Kedves emberek! Járjunk nyitott szemmel, és ne men-
jünk el szótlanul a láncon tartott kutyák mellett! Merjünk
szólni az állat védelmében! Minket, embereket minősít az,
ahogy állatainkat tartjuk!

Ne felejtkezzünk el haszonállatainkról sem! Őket is gon-
dosan lássuk el, mivel értünk áldozzák életüket! 

Végül egy lerágott csont: 
Kedves kutyatartók!  Nagyon fontos, hogy környezetünk

és kutyátlan embertársainkra tekintettel szedjük fel a séta
során elpottyantott kutyagumit! Mindnyájan utálunk ebbe
belelépni! Ha közterületen sétáltatjuk négylábú barátunkat,
kutya kötelességünk zacskóval felszerelkezve feltakarítani
kutyánk potyadékát! Ha ezt megtesszük, nem lesz többé
konfliktus kutyások és kutyátlanok között!

Kutyánk nyakörvére tegyünk telefonszámot, hogy meg-
könnyítsük hazajutásukat! 

A velencei állatvédők nevében:          
Csép Zsuzsi

Virágos Velence Egyesület

Állati...

A téli madáretetésről és
négylábú barátainkról
pár sorban.

Köszönjük mindenkinek, aki 2013 évben
adója1%-ával támogatott 

bennünket.  Számítunk Önökre ebben az évben is!
Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Velence, Tópart út 26. Adószám: 18500770-1-07
Kérjük, a borítékra írják rá a saját nevüket,
lakcímüket és az adóazonosító jelüket.

Virágos Velence Egyesület Vezetősége 

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

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

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:

Bíró Csaba  r. ftzls 
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Gárdony Szabadság út 40. 06-22/355 003
Rendészeti Osztály Velence Balatoni út 65. 

06-22/472-062
A fogadóórák helyszíne: Velence, Tópart u. 26. 

(Polgármesteri Hivatal)
Időpontja : január 21. és február 07. 15.00-16.00-ig
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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Úgy tűnik, hogy az időjárás ott folytatja, 
ahol abbahagyta... A kb. augusztustól januárig terjedő
időszak a megszokottól eltérő... A mi földrajzi elhelyez-
kedésünkön nem megszokott a novemberi-decemberi
fagymentes éjszakák magas száma. Természetes, hogy a
csapadék eddig szinte csak eső volt, a szánkózni, hóem-
bert készíteni vágyó gyerekek legnagyobb bánatára. A
kedvező időt kihasználva sokan metszették az elszáradt
ágakat, elővették a gereblyét, csinosították környezetü-
ket. Kertünkben nyílik a hóvirág... 

Bár a nappalok hosszabbodnak, az esték alkalmasak
arra, hogy megtervezzük, vagy áttervezzük kertünket.
Sok kerttulajdonos szeretné maga megtermelni a család
számára szükséges zöldséget vagy gyümölcsöt. A talaj-
untságot figyelembe véve jelöljük ki az egyes fajok he-
lyét. Azt mondják, két egyforma év nincs. Ha ez igaz, ak-
kor számíthatunk arra, hogy annyi napégéses termésünk
nem lesz, mint amennyi 2013-ban volt. A hőség és a szá-
razság intenzív napsugárzással párosulva súlyos károkat
okozott a paradicsomnál és a paprikánál. A napégés és a
csúcs-rothadás miatt jelentős mennyiségű volt a lecsó mi-
nőség, ami alaposan kedvét szeghette a kertészkedőknek. 

A hőség és a vízellátási nehézségek nem kímélték az
egynyáriakat sem. Az ültetések tervezésénél vegyük fi-
gyelembe a növények szárazságtűrését is. Helyezzük elő-
térbe a mi éghajlatunkra nemesített fajtákat pl. kakastaréj,
dohányvirág, begónia, kúpvirág, büdöske, szalvia, ver-
béna. Ezen a nyáron jól teljesített a mézvirág.

Az évelők telepítésekor elsősorban a virágzási időket
nézzük, hogy kora tavasztól késő őszig legyen virágzó
példány a kertben.

A kála, tölcsérvirág a menyasszonyi csokor gyakori
virága. Népszerűségét mégsem a vágott, hanem a csere-
pes fajtának köszönheti. Októbertől májusig folyamato-
san hozza virágait, melyek színe a nemesítésnek köszön-
hetően a sárgától a piroson át, az ibolya-liláig terjed.
Legismertebb a fehér színű. A túlzott meleget nem sze-
reti, viszont az 5-10°C körüli hőmérséklet a virágzást
késlelteti. Vízigényes mocsári növény. Virágzáskor fo-
lyamatos öntözést igényel. 

Talajban nem válogató, tápanyagigényes növény. Nit-
rogén-túladagolás hatására a levelek megnyúlnak. Vi-
rágzáskor foszfor- és kálium-túlsúlyos öntözést igényel.
Legegyszerűbben tőosztással, vagy gumóról szaporít-
hatjuk. A virág és az elszáradt levelek eltávolítását is a
gumóról kiszakítva végezzük, mert vágásnál a megma-
radt csonk hamar rothad. Vázatartóssága 2-3 hét.  Az
április végi levélszáradás természetes, nem szabad két-
ségbeesnünk, hogy baj van.

Huszti Mihály egyesületi tag

A téli hóeltakarításról

A hóeltakarítási munkákat településünk összes bel-
területi útszakaszán végeztetjük. A munkagépek abban az
esetben kezdik meg a hó eltakarítását, amikor a lehullott
mennyiség vastagsága meghaladja az 5 centimétert. 

Az utak hóeltakarítási sorrendje az alábbi: 
Első ütemben fő közlekedési utak (pl.: Csongor út,

Panoráma út, Fő utca, Kemping utca, Templom köz,
Halász utca, Tópart utca, Széchenyi utca, Tábor út, Béke
út, Tó utca, Iskola utca, Kis utca, Kossuth utca, Kertész
utca, Határ utca, valamint Velencefürdőn a felmenő utcák) 

Második ütemben kerülnek sorra a mellék és lakóutak. 
A Szabolcsi utca, Balatoni utca, Ország út, Felszaba-

dulás út, Sukorói utca, Nadapi út a Magyar Közútkezelő
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak. 

A járdák hóeltakarítási munkáit a helyi rendelet szabá-
lyozása értelmében minden esetben a mögöttes ingatlan
tulajdonosának kötelessége tisztán, rendben tartani, a hó-
eltakarítást elvégezni. Egyéb helyeken, ahol nincs magán-
tulajdonú ingatlan a közterületi járda mögött, ott a hi-
vatalunk dolgozói végzik a hóeltakarítási munkákat az
alábbi sorrendben: 

Első ütemben a közintézmények és fő közlekedési
útvonalakon, második ütemben pedig az egyéb járdasza-
kaszok a fő közlekedési útvonalakon.  

A síkosság-mentesítést csak főbb útvonalakon szaka-
szosan, veszélyes kereszteződésekben, valamint lejtős út-
szakaszon végeztetjük.

A téli időjárásra, valamint közlekedésre nem csak a
közút kezelőjének kell felkészülni, hanem a lakosság-
nak és az autósoknak is. 

Ezért kérünk minden autótulajdonost, hogy csak jó ál-
lapotban lévő téli gumikkal induljanak útnak a szükséges
segélyfelszerelésekkel. A Bence-hegyre évről évre többen
települnek ki. Ők vegyék figyelembe a település dom-
borzati adottságait, és ennek tudatában készüljenek fel
autóikkal a téli időjárásra, ha kell, hólánc használatával.
Akadnak olyan utcák, amit gépeink nem tudnak meg-
közelíteni, itt kérjük, és támaszkodunk a lakosság segít-
ségére, hiszen csak így fogjuk tudni megoldani ezen utcák
megtisztítását. 

Természetesen kollégáink kisgéppel síkosság-mentesítő
anyagot deponálnak minden ilyen meredekebb helyre az
út mellé, mellyel megoldható az útszakasz sózása, még
abban az esetben is, ha esetleg a nagy gépeknek az nem
közelíthető meg.

Kérünk mindenkit, hogy a téli közlekedés során vegyék
figyelembe az útviszonyokat, és ennek megfelelően indul-
janak útnak. 

Törjék Zoltán
műszaki előadó 
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Fotó: Somhegyi Béla 
VELENCEI FOTÓTÁR

Tisztelt velencei ingatlan tulajdonos!
A 167 település részvételével létrejött Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás –

melynek Velence Város Önkormányzata is tagja –  feladata a térség települési szilárd hulladékgazdálkodási fela-
datainak korszerű integrált ellátása a Társulásban résztvevő Önkormányzatok közigazgatási területén belül egységes,
korszerű szolgáltatási tartalom, valamint az ennek figyelembe vételével kalkulált egységes díj alkalmazásával.

A rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV törvény előírásai szerint a Társulás által alkalmazni tervezett díj nem
kerülhetett bevezetésre, ezért a törvényi előírás szerint alkalmazott díjképzéssel összhangban a Társulás által előírt hul-
ladékszállítási közszolgáltatási tartalom – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a
Közép-Duna Vidéke Közszolgáltatók Közös Konzorciuma által elfogadottak szerint – a 2012. április 14-én a
településen alkalmazott állapotra áll vissza. 

Ez alapján:

– A háztartási hulladék szállítás a korábban (2013. évben) megküldött szállítási rend szerint kerül elszállításra.

– A házhoz menő szelektív hulladékszállítási szolgáltatás keretén belül a csomagoló anyagok (PET palack,
műanyag flakonok, fém italosdoboz, italoskarton, papír) gyűjtése a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény
előírásainak megfelelően alkalmazott díjban a szolgáltató részére nem kerül megfizetésre, azonban a kedvező lakossági
visszajelzések hatására a VHG Nonprofit Kft. saját költségén továbbra is biztosítja a szolgáltatást a korábban
megküldött szállítási rendben részletezett feltételekkel 

Velence Ófalu, Bence-hegy, illetőleg Velence újtelep településrészeken az alábbi szállítási napokon:

2014. január 13.      2014. február 10.      2014. március 10.     2014. április 14.

A Velence  Meggyfa sor – Kis utca, Cserje utca – Szilfa utca (többségében üdülőingatlanokból álló település-
részen) levő ingatlanok tulajdonosai részére a szelektív hulladékszállítási szolgáltatás igénybe vételének lehetősége
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről történő szállítás formájában biztosított.

Az üveg hulladékok gyűjtése a település teljes közigazgatási területén levő ingatlanok tulajdonosai részére a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteken történő elhelyezés formájában biztosított a korábban megküldött szállítási rendben
foglaltak szerint.

A további hulladékszállítási napokról, illetőleg a hulladékszállítási szolgáltatásról szóló részletes tájékoztatást a későb-
biekben küldjük meg minden ingatlan tulajdonosa részére.

A hulladékszállítással kapcsolatos bármely kérdése, észrevétele esetén ügyfélszolgálatunkon állunk rendelkezésére.

Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételt megelőzően szíveskedjen előkészíteni az alábbi adatokat: 

- ÜGYFÉLSZÁM, INGATLAN TULAJDONOS NEVE, SZEMÉLYI ADATAI, INGATLAN CÍME.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK ÉS ELÉRHETŐSÉGEINK:

Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 
ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 8.00-12.00,   szerda: 6.30-18.30 ,   péntek: 8.00-12.00 
Telefon:  22/579-185   •   Fax: 22/579-186   •   E-mail: info@vhg.hu

Levelezési cím:    2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.,  2481 Velence, Tópart út 26.

2481 Velence, Tópart u. 26. 
ÜGYFÉLFOGADÁS: munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig

Segítő közreműködését előre is köszönjük. Kovács Attila
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Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

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

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

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

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

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

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

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

megjelenés (hónap)
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ANDY Kozmetika- FLABéLOS!
Velence, Szabolcsi út Pavilonsor

- Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású Hyaluronic
kezelés

- Anti-ageing revitalizáló arckezelés Argán növényi 
őssejtekkel

- Exkluzív arckezelés „örök fiatalság” proteinekkel
- Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés
- Görögdinnyés nyugtató, hidratáló,regeneráló arckezelés
- Tisztító arckezelés
Kozmetikámban a KARAJA Make Up exkluzív,
professzionális olasz luxus sminktermékek!
Extra ajánlatok: Báli szezonra, Farsangra: tökéletes,
kényelmes és hosszantartó megjelenést biztosító eredeti
olasz dekorkozmetikumok,valamint minőségi női natur
kozmetikai csomagok parádés áron!!! 

Oros Andrea
kozmetikus

ANDY KOZMETIKA VELENCÉN várja minden kedves régi és új vendégét!
A TERMÉSZET PROFESSZIONÁLIS EREJE!

Bejelentkezés:
06-20-230-8125

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

Ház - Otthon - LakásKulcsrakész 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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig



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
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Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, 
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK  
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé  
„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt 
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás, ÉRINTÉSVÉDELEM
Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

•VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése (lakás- 
riasztók,videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek, stb)  

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

A Velencei Híradóban és Velence Város 
honlapján

a hirdetési lehetőségekről olvashat az újság 41. és 42. oldalán. 
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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

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:

Az akció 2014. 01. 31-ig tart, a hirdetés felmutatásával vehető igénybe.

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

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

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

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

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

A Walzer Étterem a téli hónapokban
is várja kedves vendégeit!

Velence, Nadapi út 30.  Tel.: 474-541  
walzerpanzio.hu  

facebook.com/walzerpanzio 

Zöldség Gyümölcs boltunk az idei esztendőben
is várja kedves vásárlóit folyamatosan friss 

termékeivel. 
Bővült választékunk REFORM ÉLELMISZEREKKEL,

készítményekkel. Kínálunk magliszteket, 
korpákat, pelyheket. Mandula-, rizs-, zab- és

kókusztej. Kimérve kapható: napraforgó, tökmag,
szezámmag, mandula, dió, török mogyoró, kesudió,
árpagyöngy, lenmag, zabkorpa, kusz kusz, bulgur,

köles, jázmin rizs stb. Gyógyteák, fűszerek,
édesítők stb. VECSÉSI SAVANYÍTOTT KÁPOSZTÁNK a

téli időszakban különösen ajánlott betegségek
megelőzése érdekében!

Végül a madarakra gondolva árusítunk fekete
napraforgót, téli magkeveréket és faggyúgolyót.

Téli nyitva
tartás: hétfőtől -
péntekig    8-17
szombat    8-12
vasárnap   zárva 

CÍM: Velence, 
Tópart u. 1. 
(orvosi rendelő 
mellett)
ELÉRHETŐSÉG: 06 70/933 0446 Baran László

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

MENTSE MEG 
hangfelvételeit, diáit, fényképeit, 

film- és videófelvételeit az enyészettől!

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, hanglemez 
digitalizálása, fényképek szkennelése (negatívról, diáról

vagy papírképről), 8 mm film- és videófelvétel 
digitalizálása, CD vagy DVD készítése 

Régi, színes diái fakulnak, kopnak, vagy
nincs, amin le tudná vetíteni őket?

TV-n vagy számítógépen keresztül könnyen lejátszható
DVD-t csinálunk belőlük! 

Velencei-tó Nyelviskola
Nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára 
felkészítés angol, német, orosz és 
spanyol nyelvből; tolmácsolás, fordítás.

honlap: www.velencenyelv.hu 
tel.:       06 30 3988 515   vagy   (06 22) 474 570
e-mail:  velencenyelv@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!

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

MENTSE MEG


