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ÁPRILIS

Velencei-tó Kapuja 

majálisra A
főzőversenyre

jelentkezni lehet
április 26-ig

20/9425-759 
telefonszámon.

Várjuk jelentkezésüket!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk Velence város lakosait 

a Kastélyparkba, a május 1-jei (csütörtöki) 

majálisra
9.00 órától - FŐZŐVERSENY (amelyre várjuk családok, utcaközösségek,

civilszervezetek, baráti társaságok jelentkezését.)
- Kispályás labdarúgó-bajnokság

Nevezési díj nincs, 
nevezni lehet május 1-jén 8.30-tól a helyszínen

- Kirakodóvásár
A SZÍNPADON:

10.00 órától - Polgármesteri köszöntő,
- Velencei Meseliget Óvoda óvodásainak,
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola tanulóinak,
- Velencei-tavi Rózsa Nyugdíjas Klub Rózsa Tánckarának műsora

kb. 11.órától      - Karate önvédelem és brazil jiu jitsu bemutató a Sárbogárdi 
Kiokay Karate Sport Egyesület, valamint a Székesfehérvári Predator’s 
gym versenyzőinek reszvetelevel versenyzőinek részvételével

Kb. 11:30-tól    -  Vidám ritmusok Valkó Péter szintetizátor műsora
12.00                 - A főzőverseny értékelése a zsűri sátrában
13.00 - Főzőverseny eredményhirdetése, után a 

kispályás labdarúgótorna eredményhirdetése a színpadon.          

14:30 órától       - Melody Market műsora   
16:00 órától:     - Szenesnek áll a világ Nagyváradi Eszter és Vasicsek János     

zenekarral kísért műsora. 
Várunk minden kedves vendéget a színvonalas műsorainkra és a kirakodó- és kézműves vásárra!
A színpadi műsorok mellett MIKKAMAKKA játszóház, Levendula játszóház, arcfestés.
Népi játszótér: kosárhinta, ugráló vár. Kürtős kalács, büfé, édességvásár,

Velence Város Önkormányzata, Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Befejezéséhez közeledik a Velence Korzó és Szabadstrand építése!
Az építkezésen készült fényképes beszámolónkat a 2. oldalon találja.

FOCI!
Nevezési díj 

nincs.
Nevezni lehet 
május 1-jén 
8:30-tól a 

helyszínen.

VViirráággooss  VVeelleennccee
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni 

városunk virágosításában május 17-én, szombaton 8 órára 
a város közterületein. Részletek a 3. oldalon.

A PROGRAM:
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Beharangozó
Májusban megnyílik a 

Velence Korzó és Szabadstrand
Befejezéséhez közeledik a Velence Korzó és Szabadstrand építése. Az óriási beruházás műszaki átadása folya-
matosan zajlik, a közönség számára pedig május 30-31-én nyitja meg kapuit. Ebben a szezonban már örömmel
és büszkeséggel tudjuk fogadni gyönyörű strandunkon a vendégeket. Az épületben működő bevásárlási lehetőségek,
a hangulatos közösségi terek, parkok, játszóterek, sétányok nekünk, velenceieknek teszik majd könnyebbé és
kellemesebbé a mindennapjainkat. 

Az átadási ünnepség részleteiről következő lapszámunkban részletes tájékoztatást adunk.  

Velencéről elszármazottak
találkozója 

A  Velencei Helytörténeti Egyesület szeretne hagyo-
mányt  teremteni a Velencéről elszármazottak első  talál-
kozójának megrendezésével a város születésnapjához
kapcsolódóan. Örülnénk, ha mindazok, akik Velence
településhez és annak lakóihoz valamilyen formában
kötődnek, itt  születtek, itt éltek, valamikor itt laktak, (min.
10 évig) amelynek emlékeit szívesen  felelevenítenék,
eljönnének, hogy együtt ünnepeljünk 2014 augusztus 19-
én, a város születésnapján. Ezzel a rendezvénnyel a gyö-
kereket szeretnénk erősíteni, a város régi összetartó ké-
pességének felidézésével. Szívesen látunk mindenkit, aki
jó szívvel gondol régi ismerőseire, a településen  eltöltött
időre. Már tervezzük a programot, és készülünk az is-
merkedés, vagy a viszontlátás örömére.
A rendezvény  regisztrációhoz  kötött. Ha  Ön  ismer olyan
személyt,  aki szívesen részt venne ezen a programon, kér-
jük, jelezze elérhetőségét vagy jelentkezzen a  

konyvtar.velence@freemail.hu vagy 
velencehelytörtenet@gmail.com

vagy a 70/6290894 telefonon, 2014 június 01-ig.
Várjuk jelentkezésüket!

Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület elnöke

Virágosítás Virágos Velencéért

Ismét elmúlt egy év, itt a tavaszt! Süt a nap, és mi boldo-
gan, nagy lendülettel újból készülünk a virágosításra.

Az elõzõ évek hagyományai szerint nálunk május a
virágosítás hónapja.

Hívunk és várunk minden velencei lakost, óvodást,
iskolást, nyugdíjast, civil szervezeteket 

2014. május 17-én 8 órára 
közterületeinkre a virágpalánták ültetéséhez.

Reméljük, és bízunk abban, hogy nem csak mi, a Virágos
Velence Egyesület tagjai, hanem mindannyian, velenceiek
összefogunk, hogy széppé és még szebbé tegyük park-
jainkat, közterületeinket és utcáinkat.

Az utcavirágosítás menetrendje:
Május 14-én az ófalusi rész és a Bence-hegy, május

15-én az újtelepi rész, május 16-án a számozott utcák. 
Az utcabizalmiaknál lehet jelentkezni ingatlanonként

tíz tõ palántáért, amit ingyen ad az Önkormányzat, azzal a
kéréssel, hogy a tulajdonosok az utcára, ingatlanuk elé
ültessék azokat!

Az utcabizalmi tagokat összehívjuk, hogy megbeszél-
jünk mindent. Minden jó ötletet megköszönünk!

Szeretnénk, ha a lakosok mellett  minél több intézmény
és vállalkozó is csatlakozna a virágosítási és környezet-
szépítõ mozgalmunkhoz! Fogjunk össze, hogy parkjaink
és közterületeink tiszták, szemétmentesek, és virágokkal
díszítettek legyenek!

Ha valaki nem tudja, hogy utcájában ki az utcabizalmi,
vagy ha  jelentkezne segíteni a közterületek beültetéséhez
hívja fel Benkõ Istvánnét, a 06-20/942-5759 telefon-
számon.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Egyesület elnöke

A rendező Velence Város Önkormányzata, a Szent
Benedictus Borlovagrend és a Velencei-tó Körzeti

Hegyközség szeretettel várja Önt és Családját a városi

gyereknapon és Orbán-napi 
hegyünnepen

2014. május 24-én, szombaton, 
Velencén, a Bence-hegyen, a Szent Orbán téren 

és a Panoráma úton. 
A részletes programot és az ingyenes autóbuszjárat

megállóit és indulási időpontjait következő 
lapszámunkban olvashatják.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
március 17. napján tartotta munkaterv szerinti soron kö-
vetkező ülését a Kastély házasságkötő termében. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, 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 testületi ülést megelőzően történt fontosabb, a te-
lepülést érintő eseményekről a Polgármester tájékoz-
tatta a jelenlévőket, majd a kiküldött napirendek szerint
kezdték meg a képviselők a munkát. A 2014. évben
sorra kerülő választások miatt döntenie kellett a Képvi-
selő-testületnek a szavazatszámláló bizottságok tagjai-
ról és póttagjairól. A Helyi Választási Iroda vezetőjének
(jegyző) indítványát a Testület egyhangúan hagyta jóvá. 

Évente egy alkalommal napirendre kerül a gárdonyi
Rendőrkapitányság beszámolója Velence bűnügyi-köz-
biztonsági helyzetéről. Dr. Sági János rendőrkapitány
úr beszámolója részletesen tartalmazta a kapitányság il-
letékességi területén ismertté vált bűncselekmények
számát és jellegét, a Velencei-tó területén bekövetkezett
halálesetek, vízből mentések esetszámait is, valamint a
közlekedési balesetek számát és kimenetelét is. 2013-
ban emberölés nem volt, a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek száma csökkent, de a lopások száma továbbra is
domináns. Településünkön továbbra is egy fő körzeti
megbízott tevékenykedik, valamint ez évben két óvo-
dás csoportban folytatódik az „OVIZSARU”  program.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

Szintén évente napirendre kerül a Városi Könyvtár
működéséről szóló beszámoló. A beszámolót előter-
jesztő Sinkáné Mihály Zita a látogatottsági számadato-
kon kívül hangsúlyozta a pályázati lehetőségek fontos-
ságát, az intézmény szakmai rendezvényeken való meg-
jelenéseit, valamint az immár öt éve működő Velencei
Könyvklub jelentőségét. A képviselők elismerően nyi-
latkoztak a Könyvtár munkájáról, így a beszámolót egy-
hangúlag fogadták el. 

A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi közbe-
szerzési tervet. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény alapján a Nemzetgazdasági Mi-

HHíírrlleevvééll
nisztériumon keresztül minden önkormányzatnak nyi-
latkoznia kell az év végi adósságállományát növelő
ügyletről, még abban az esetben is, ha azok nem enge-
délykötelesek.  A Testület a törvény szerinti adattarta-
lommal elfogadta a középtávú tervet. 

A Képviselő-testület a 1367/18/A. és 1367/19/A.
hrsz-ú felépítményekre vonatkozóan elővételi jogával
nem kívánt élni.

Elfogadásra került a településképi bejelentési el-
járásról és a településképi kötelezésről szóló
10/2014.(III.25.) önkormányzati rendelet, mely az új-
ságban olvasható.

Az „Út- és járdafelújítás – Velence 2014” tárgyú köz-
beszerzési eljárás lebonyolításával a Képviselő-testület
a Fábry & Társa Ügyvédi Irodát bízta meg (1036 Bu-
dapest, Kolosy tér 5-6.), 25.000,- Ft+ÁFA/óra díjazás-
sal, ezt követően elfogadta az út- és járdafelújítás köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás tartalmi elemeit. 

Döntött a Képviselő-testület abban, hogy 2014. de-
cember 31-ig terjedően a Gárdony-Velence-tavi Hor-
gász Egyesület részére 50.212,- Ft+ÁFA éves bérleti
díjért bérbe adja a Tóbíró-közi csónakkikötőt azzal,
hogy a bérlő köteles az üzemeltetési feladatokat és az
ehhez kapcsolódó karbantartási, takarítási és egyéb kö-
telezettségeket saját költségén folyamatosan elvégezni. 

A Gergely Air Kft. által fizetendő bérleti díj megfi-
zetésének halasztásáról szóló kérelem tekintetében a
Testület úgy határozott, hogy hozzájárul a honvédségi
laktanya bérleti szerződése alapján 2014. évre elő-
irányzott 500.000,- Ft+ÁFA bérleti díj megfizetésének
halasztásához úgy, hogy Bérlő köteles a 2014. évi bér-
leti díjat a 2015. évi bérleti díjjal egybeszámított módon
a szerződésben foglalt fizetési határnapon, az ott foglalt
arányban teljes körűen megfizetni. Amennyiben Bérlő
2015. évben a halasztott bérleti díj megfizetését vagy a
tárgyévi díj fizetését határidőben nem teljesíti, úgy bér-
beadó élni fog a díjfizetés elmaradás esetére biztosított
jogi eszközökkel.

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta
a velencei 1046 hrsz-ú közterületen meglévő létesít-
mény (Pampuska) 2014. december 31-ig történő ideig-
lenes fennmaradásához. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy  a „Nemzeti
Ovi-Foci Ovi-Sport Program” keretében elindított Ovi-
Foci Közhasznú Alapítványnál pályázatot kíván be-
nyújtani, illetve a már benyújtott pályázat érvényben
tartását és támogató elbírálását kéri azzal, hogy az abban
előirányzott 7x13 m-es műfüves, zárt pálya létesítési
költségén belül a 30 %-os önrészből 2.000.000,- Ft biz-
tosítását – fejlesztési tartalék terhére – vállalja.

Szelei Andrea
aljegyző
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MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. május 19-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./ 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

A napirendeket követően, közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű 
napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása a Velencei Meseliget Óvodában

Az elmúlt időszakban Képviselő-testületünk többször
tárgyalt az un. SNI-s gyermekek óvodai ellátásával kap-
csolatban. Ennek oka, hogy a kisgyermekek egy része
valamilyen részképesség hiányossággal kerül az óvodába
(amiről az intézménynek a felvételkor nincs tudomása, a
mindennapok során derül ki), majd később a Szakértői Bi-
zottság megállapítja, hogy sajátos nevelési igényű.

Jelenleg Velencén 241 óvodás gyermek közül kb. 5-7
fő igényelheti majd az SNI-s ellátást. Javarészt beszéd-
zavarokkal (beszédfogyatékos) küszködő gyermekekről
van szó. A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében az
SNI ellátási forma állami feladat, és az utazó szakember-
hálózat működtetését a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ biztosítja. A fogyatékosság mértékétől függően
egy SNI-s kisgyermek 2-3 óvodai férőhelyet köt le. Tehát
a mi esetünkben például 10-15 férőhely többletet kellene
biztosítanunk, amire nincs lehetőségünk. Másik megol-
dásként 10-15 gyermekkel kevesebbet tudnánk az óvodába
felvenni.

Mivel Velencén köztudottan magas a születések és a
beköltözések száma és – bár folyamatosan fejlesztjük az
óvodai csoportok számát, (2005-ben 6 csoporttal, 2014-
ben már 10 csoporttal működik óvodánk, tehát 4 csoport-
tal bővült óvodánk 8 év alatt) – a fejlesztés ütemével nem
tudjuk lekövetni a születő és beköltöző gyermekek létszá-
mát. 2014 évi költségvetésünkben kiemelt feladatként sze-
repel a további óvodai férőhelybővítés előkészítő munkája. 

Önkormányzatunk azt a törvényes megoldást válasz-
totta, hogy Zichyújfalu Önkormányzatával szerződést
kötött az SNI-s gyermekek ellátására. 

Az érintett szülők és az óvoda jó együttműködésének
az alapja a gyermekek érdekének a szem előtt tartása a vál-
tozatlan környezet biztosítása mellett, mely jelenleg is a
szülők és óvodapedagógusok többlet-szolgáltatásaival
működik. Mindezeket a szempontokat mérlegelve Kép-
viselő- testületünk álláspontja továbbra is az, hogy segíti a
szülőket az önként vállalt feladatokban az óvodai alapító
okirat módosítása nélkül.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Gratulálunk 
az eredményes pályázathoz

Általános Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretet-
szolgálat ez év januárjában pályázatot nyújtott be a
„Zöld” iskolarész épületenergetikai korszerűsítésre. 
A közel  47 milliós bruttó pályázati összeg 10%-os ön-
részét Önkormányzatunk biztosítja. Ma már tudjuk,
hogy a pályázat eredményes volt, így a „Zöld” iskolá-
ban megvalósulhat a nyílászárók, fényforrások cseréje,
napelemes rendszer kialakítása és utólagos külső hő-
szigetelés. Gratulálunk!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester



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

2014. ÁPRILISVELENCEI HÍRADÓ6

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekez-
dés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a város építészeti, városképi, illetve
természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érde-
kében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött épí-
tési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok
figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és
a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített
környezet esztétikus kialakítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes sze-
mélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetre, aki (amely) az Velence Város köz-
igazgatási területén

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött építési tevékenységet végez, vagy
azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdoku-
mentációt készít,

b) reklámot helyez el, tart fenn vagy kíván elhe-
lyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,

c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy
egészben – megváltoztatja.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azon építésügyi ha-
tósági engedélyhez nem kötött építési tevékeny-
ségre, reklám elhelyezésre vagy rendeltetés vál-
toztatásra, melynek építtetője Velence Város Önkor-
mányzata.

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kor-
mányrendelet előírásait az e rendeletben foglalt
kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

3. Településképi bejelentési eljárással érintett területek
3. § E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési
eljárást kell lefolytatni 

a) településképi bejelentési eljárással érintett építési tevé-
kenységek esetében

aa) a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv szerint

1. Vegyes területeken  
a) településközpont vegyes terület (Vt) 
b) központi vegyes terület (Vk) 

2. Gazdasági területeken: 
a) kereskedelmi és szolgáltató gazdasági

terület (Gksz); 
3. Üdülő területeken: 

a) üdülőházas terület (Üü); 
b) hétvégi házas (Üh) 

4. Különleges területek: 
a) sport terület (Ksp), 
b) rekreációs terület (Kre), 
c) camping terület (Kc) 
d) pincesor (Kps) 
e) kikötő (K-kk) 
f) kilátó (K-ki) 
g) strand (Kk-s) 
h) sport-terület 

5. Településkép védelmi területen
6. Helyi értékvédelmi területen
7. Műemléki környezettel jelölt területen

b) településképi bejelentési eljárással érintett reklám elhe-
lyezések esetében

ba) a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv szerint

1. Vegyes területeken  
a) településközpont vegyes terület (Vt) 
b) központi vegyes terület (Vk) 

2. Gazdasági területeken: 
a) kereskedelmi és szolgáltató gazdasági

terület (Gksz); 
3. Üdülő területeken: 

a) üdülőházas terület (Üü); 
b) hétvégi házas (Üh) 

4. Különleges területek: 
a) sport terület (Ksp), 
b) rekreációs terület (Kre), 
c) camping terület (Kc) 
d) pincesor (Kps) 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről
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e) kikötő (K-kk) 
f) kilátó (K-ki) 
g) strand (Kk-s) 
h) sport-terület 

5. Településkép védelmi területen
6. Helyi értékvédelmi területen
7. Műemléki környezettel jelölt területen

c) településképi bejelentési eljárással érintett rendeltetés
változások esetében

ca) a település teljes belterületén

4. Településképi bejelentési eljárással érintett építési
tevékenységek

4. § A 3. § a) pontja szerinti területeken e rendelet előírá-
sai szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgál-
tatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellék-
letében szereplő építési tevékenységek közül
a) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati
nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlok-
zatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének meg-
változtatása esetén,
b) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon
álló) égéstermék-elvezető kémény építése esetén, melynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
c) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, er-
nyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, át-
alakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén,
ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

da) megváltoztatni,
db) átalakítani,
dc) megbontani,
dd) kicserélni,
de) megerősíteni vagy
df) újjáépíteni,

d) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, pavilon
építése, bővítése esetén, melynek mérete az építési te-
vékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alap-
területet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek
közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 mé-
terre álló új épület építését, vagy meglévő épület épí-
tésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átala-
kítását,
e) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincma-
gasságot.
f) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, meg-
változtatása esetén, melynek mérete az építési tevékeny-
ség után sem haladja meg

fa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magassá-
got,
fb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

g) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése,
ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem ha-
ladja meg a 6,0 m-t,
h) emlékfal építése esetén, melynek talapzatával együtt
mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
i) park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással
vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikáció-
val rendelkező műtárgyainak építése esetén,
j) megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozat-
tal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező épít-
ményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szol-
gáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

ja) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető,
lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, keres-
kedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
jb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
jc) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszer-
kezetek),
jd) ideiglenes fedett lovarda

építése esetén,
k) napenergia-kollektor, szellőző- és klímaberendezés, áru-
és pénzautomata építmény közterületről látható felületén
való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

ka) megváltoztatni,
kb) átalakítani,
kc) elbontani,
kd) kicserélni,
ke) megerősíteni vagy
kf) újjáépíteni.

5. Településképi bejelentési eljárással érintett reklám
elhelyezések

5. § A 3. § b) pontja szerinti területeken e rendelet előírá-
sai szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgál-
tatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben építés-
ügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám
elhelyezések közül az építmények homlokzatára, az épí-
tési telek, telek kerítésére, kerítéskapujára, támfalára rög-
zített, az építési telken, telken, közterületen, vagy köz-
használatra átadott magánterületen elhelyezett
a) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
amennyiben felülete a 0,5 m2-t meghaladja
b) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámtábla, reklámvitrin,
neon felirat, amennyiben felülete a 0,5 m2-t meghaladja
c) reklámtábla tartó-, vagy hordozó berendezése
d) reklám-célú építési védőháló, molinó
létesítése esetén.
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6. Településképi bejelentési eljárással érintett rendel-
tetés változások

6. § (1) A 3. § c) pontja szerinti területeken e rendelet elő-
írásai szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefoly-
tatni meglévő építmények rendeltetésének teljes megvál-
toztatása esetén.
(2) A 3. § c) pontja szerinti területeken e rendelet előírásai
szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
meglévő építmények rendeltetésének részleges megvál-
toztatása esetén amennyiben az új rendeltetés szerinti te-
rülethasználat
a) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parko-
lóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi szüksé-
gessé,
b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő be-
rendezéseket vagy növényzetet,
c) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos,
vagy kerékpáros forgalmát, azok biztonságát veszélyez-
tetheti.

7. A településképi bejelentés eljárási szabályai

7. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által
a polgármesternek címzett, papíralapú, bejelentésre indul.
A bejelentést e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvá-
nyon kell benyújtani. A bejelentéshez papíralapú doku-
mentációt kell mellékelni. 

(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő nevét,
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés
vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy
rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,
e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás
megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát.

(3) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának meg-
felelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartal-
mazni:
a) a 4. §-ban foglalt építési tevékenységek esetén megfe-
lelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti ki-
alakításról
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a te-
repviszonyok feltüntetésével
ac) alaprajzot legalább M=1:100 méretarányban
ad) valamennyi homlokzatot vagy a közterületről lát-
ható felületek változtatását, valamint a szomszédos
épületek homlokzatait is bemutató látványtervet vagy
fotómontázst, vagy színezési tervet.

b) az 5. §-ban foglalt reklám elhelyezések esetében – meg-
felelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített –

ba) műszaki leírást
bb) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretará-
nyú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyez-
tetett – helyszínrajzot,
bc) a reklámberendezés elhelyezésének, vagy rögzíté-
sének műszaki megoldását
bd) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó
felületű berendezés esetén az érintett felület egészét
ábrázoló homlokzatot, valamint
be) látványtervet vagy fotómontázst

c) a 6. §-ban felsorolt rendeltetésváltozás esetén megfelelő
jogosultsággal rendelkező tervező által készített

ca) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetés-
nek megfelelő (terület) használat, technológia jellem-
zőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a
szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – vál-
tozásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló já-
rulékos beavatkozásokat,
cb) szükség szerint helyszínrajzot
cc) a változtatással érintett helyiség, vagy helyiség-
csoport alaprajzát a csatlakozó szomszédos helyisé-
gek rendeltetésének megjelölésével, legalább 1:100
méretarányban;
cd) szükség szerint homlokzatot vagy a közterületről
látható felületek változtatását bemutató látványtervet,
fotómontázst, a megértéshez szükséges léptékben, de
legalább 1:200 méretarányban
ce) többlet parkolóhely kialakításának szükségessége
esetén a parkolóhely kialakításának igazolását.

(4) Amennyiben a bejelenteni kívánt munka a 4. § - 6. §
közül több vonatkozásban is bejelentés köteles, akkor a
bejelentés egy eljárásban is kérhető, azonban az érintett
pontok szerinti mellékleteket csatolni kell, de a hasonló
tervfajtát nem kell megismételni, a részletesebbet kell be-
nyújtani.

8. A településképi bejelentés elbírásának szempontjai,
az eljárás lefolytatása

8. § (1) A polgármester a tervezett építési tevékenységet,
reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – ki-
kötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a beje-
lentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti,
ha a bejelentés

a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott, továbbá –
a bejelentés tartalmát és a csatolandó dokumentációt
illetően – a 6. § (2)-(3) bekezdésében előírt követel-
ményeknek,
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b) a tervezett építési tevékenység, reklám illeszkedik
a településképbe, továbbá megfelel a hatályos helyi
építési szabályzatban foglalt előírásoknak, továbbá –
közterületi elhelyezés esetén – a közterületek haszná-
latáról szóló külön önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelel.
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szom-
szédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, azok,
valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és
biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem
zavarja, vagy nem korlátozza.

(2) A 4-6. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az
(1) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt
esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető,
ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevé-
kenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mel-
lett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés
nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezménye-
ire, ha a bejelentés nem felel meg a (1) bekezdésben meg-
határozott feltételeknek.

(4) A bejelentésben foglalt tevékenység a bejelentés tudo-
másul vételétől számított hat hónapon belül folytatható.
Ennek lejártát követően a tevékenységet csak ismételt be-
jelentést követően lehet végezni.

(5) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó
igazolást, továbbá a tudomásulvétel megtagadását tartal-
mazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezé-
sétől számított 8 napon belül adja ki.

(6) A településképi bejelentési eljárás önkormányzati ha-
tósági ügy, melynek során a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabá-
lyait kell alkalmazni.

(7) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban ho-
zott döntése ellen Velence Város Önkormányzat Képviselő
Testületénél lehet fellebbezéssel élni.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

9. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre
és a településképi kötelezettségek

9. § (1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást
folytat le

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott

döntésben foglaltak megszegése,
b) a településképi bejelentési döntést megelőzően

megkezdett, a településképi bejelentési eljárás
hatálya alá tartozó építési tevékenység,

c) a településképi bejelentés elmulasztása
esetén.

(2) A Polgármester településképi kötelezés formájában ön-
kormányzati hatósági döntéssel elrendelheti
a) a településképet rontó reklámok, cégérek meg-

szüntetését,
b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kö-

telezettségek teljesítését.

10. A településképi kötelezési eljárás lefolytatása

10.§ (1) A Polgármester a településképi kötelezési eljárást
a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról
szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint
folytatja le.

(2) A településképi kötelezésről a polgármester önkor-
mányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötele-
zettségről szóló határozat formájában.

(3) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve
a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradá-
sa esetén a kötelezett 50 000 forintig terjedő bírsággal
sújtható. A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.
A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a 2014. április 15. napját kö-
vetően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. március 25.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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10/2014.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

BEJELENTÉS

a Velence Város Önkormányzat Polgármestere településképi bejelentési eljárásához

Bejelentő adatai:

neve:…………………………………………………………………………………………

lakcím/székhely:……….(ir.szám)……………………….…………..…………..(település)

………………………………………….…………(utca)……….…(hsz.)…………..(em/aj)

Bejelentő további elérhetőségei (megadása nem kötelező):

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

telefon: .................................................................................

A folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltoztatás megjelölése, rövid leírása terve-
zett időtartama:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................

Bejelentéssel érintett ingatlan:

cím: …..… (ir. szám)…………………………………………...……………………(település)

……………………..………………….…………(utca)……….…(hsz.)……………..(em/ajtó)

helyrajzi szám:….......................................................

Felelős tervező:
neve:……………………………………………………………….

tervezői névjegyzék száma: .............................................................

e-mail címe:......................................................................................

értesítési címe:……………………………………………………..

MELLÉKLETEK (a dokumentáció munkarészei)
a) műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról
b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével
c) alaprajz-alaprajzok
d) homlokzatok
e) utcaképi vázlat, színterv, látványterv
f) egyéb tetszőleges munkarészek

………………………….., .....………………………………

........……..……………………………   
kérelmező aláírása



Köszönet
a színvonalas műsorért a Zöldliget
Általános Iskola tanulóinak, az őket
felkészítő pedagógusoknak, az ünnepi
beszédért Cserny Vilmos alpolgár-
mester úrnak, a szervezésért Szávai
Jánosné képviselő asszonynak.
Fotók: Somhegyi Béla

MMáárrcciiuuss  1155..  



Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról! 

A velencei Polgárőrségnek 16 állandó tagja van. 
Társadalmi munkában végezzük az éjszakai és a nap-

pali szolgálatokat Velence Város területén az önkor-
mányzati rendezvényeken, valamint a hétköznapok és
hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szolgálatot éjjel
és nappal is, szolgálati gépkocsival. 

Március hónapban a Polgárőrség tagjai 14 alkalommal,
összesen 322 órát áldoztak szabadidejükből a város rend-
jének, nyugalmának és közbiztonságának védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke

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
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Velencéért Emlékérem

A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló
19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendeletünk alapján a
Velencéért Emlékérmet 2014. évben Galambos György-
nének, a Velencei Helytörténeti Egyesület elnökének ítélte
oda a Képviselő-testület.

Galambos Györgyné több évtizeden át óvodapedagó-
gusként, vezetőként dolgozott a Meseliget Óvodában. 

Az óvodapedagógusi munkát hivatásnak tekintette,
számára a munkaidő fogalma ismeretlen volt. Támogatókat
keresett, társadalmi munkát szervezett, a szebb óvodai
környezet, a jobb munkavégzés feltételeinek érdekében.

Településünk életének ma is aktív résztvevője. Nem
múlik el év, hogy a virágosításban ne venne részt. 

Nyugdíjba vonulása után régi vágyát valósította meg,
megalapította a Helytörténeti Egyesületet. Szenvedélyes,
kitartó, lelkes gyűjtőmunkája eredményeként megszület-
tek Velencét, a velencei emberek múltját bemutató albu-
mok, gyűjtemények. 

Tagtársaival együtt rendszerez, dokumentál. Értékeket
őriz meg az utókor számára, az idősebb korosztályban em-
lékeket ébreszt, a jelen fiataljait pedig megismerteti a
településen élt, élő emberek életével. Szívügyének tekinti
ezt a munkát – a múlt emlékeit megőrizni a jelennek és a

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

jövő generációjának –, melyet fáradhatatlan energiával,
szívvel-lélekkel végez.

Gratulálunk! Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Ha küszködök, ha vétkezem,
A kezedre emlékezem:
Mért nem vagyok most is veled,
Lázas, nyöszörgő kisdeded?
Fejem öledbe hajtanám,
Fehér kezed omolna rám,
És mondanám, mint hajdanán,
Anyám, anyám! Anyám, anyám!

Lányi Viktor

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat!
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Csatlakozzon Ön is 
a Helyi Minősítési 

Rendszerhez!

A velencei Helyi Minősítési Rendszer 2002-ben szálláshely kategóriával indult, majd 2003-ban vendéglátó
egységek és üzletek körével, 2005-ben pedig az egyéb szolgáltatással is
kibővült. Május-júniusban, a főszezon kezdete előtt a Minősítő Bizottság tagjai személyesen felkeresik a szolgál-
tatókat és megállapítják az esetleges változásokat, újításokat.
Idén is szeretnék felmérni, megismerni a helyi vállalkozások turisztikához is kapcsolható szolgáltatásait, hogy
pontos információk alapján ajánlani tudják a látogatóknak és a helyi lakosoknak is.
A minősített szolgáltatások díjmentesen szerepelnek egyes turisztikai kiadványokban és a velence.hu weboldalon
bemutatkozási lehetőséget kapnak. 
A korábban már minősített szolgáltatóknak nem szükséges újra pályázni, automatikusan bennmarad a rendszerben!
Aki azonban nem kíván tovább részt venni a Helyi Minősítési Rendszerben, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségek
bármelyikén május 5-ig és tábláját adja le a TDM/Tourinform irodában!

Idén is várjuk az csatlakozni szándékozó szolgáltatók jelentkezését! 

A hátoldalon található adatlapot kitöltve juttassák el irodánkba 2014. május 5-ig.

További információkért keressék kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésükre!

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37.

Tel/fax: 22-470-302
E-mail: info@velenceturizmus.hu

Web: www.velenceturizmus.hu

Ajándékozzon cserepes növényt 
Velencének!

Ha kinőtte lakását kedvenc növénye, és szeretné jó
helyen tudni, kérjük, ajánlja fel önkormányza-
tunknak: mi elhelyezzük a hamarosan átadásra

kerülő Velence Korzó épületében, vagy a
sétányon. Itt nagyra nőtt cserepes növénye

megfelelő gondozásban részesül, és örömet okoz min-
denkinek. Kérjük, hogy ha Önnek van ajándékozásra

való növénye, akkor azt szíveskedjen a 589-402-es 
telefonszámon (Török Zsuzsanna) jelezni, mi elmegyünk érte! 

Mivel közterületen lesz elhelyezve, kérjük,  szúrós vagy
mérgező növényt ne ajánljanak föl!       

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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PÁLYÁZAT 2014. ÉVI MINŐSÍTÉSI RENDSZERHEZ

Jelentkező neve: ……………………………………………………...……..............................(cég, Kft., Bt., stb)

Üzemeltetésért felelős neve: ……………………............................………………………………………………

Címe: ………………………………….….……..................................................……………..…………

Telefon: …………………………………………………..................................................………………

Üzemeltetett szolgáltatás: 
Elnevezése (fantázia név): ……………...................................................…………………………………

Kategória:  SZÁLLÁSHELY     –     VENDÉGLÁTÁS     –     SZOLGÁLTATÁS

Pontos címe: …………………………………………………...................................................…………

Telefon: ……...................................................……………………………………………………………

Pályázat leadási határideje: 2014. május 5. 

Pályázat leadás helye: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, Velence, Halász utca 37.

Velence, 2014. …….........……… hó ……… nap.

_____________________________
Cégbélyegző h. aláírás



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

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2014. május 5-én (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:

2014. március 18-án:
Bárdos András László – Rizsavi Anikó

2014. március 29-én:
Gál György – Doboveczki Mária

Jeges Roland – Balaj Debora

Gratulálunk!
Balogh Erika, Egri Andorné, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. 
május 1-jei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről

Velence Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
Tisztelt Ügyfeleit, hogy 
2014. május 1-je (csütörtök) munkaszüneti nap
2014. május 2-án pénteken a Polgármesteri Hivatal 

zárva tart.
2014. május 9-én pénteken az ügyfélfogadás 

8-12, 12.30-16.00 óráig tart.
2014. május 10-én szombaton a Polgármesteri Hivatal 

zárva tart
Ügyfeleink megértését köszönjük.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző

Velencén az alábbi időpontokban lehet 
kirakni a lomokat az ingatlan elé:

Velencefürdő   május 2.
Újtelep május 9.
Ófalu május 9.
Bence-hegy     június 13.
Hajdú tanya május 9.

2014. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 15

Közmunkások által elvégzett 
feladatok

Településünkön jelenleg 35-40 főt alkalmazunk köz-
munkaprogram keretében közterületi feladatok elvég-
zésére.

Az elmúlt hónapokban közreműködésükkel az alábbi
munkákat végeztük el:
- Bágyom patak mellett korlát festés,
- gyalogos aluljáró homlokzat festés,
- szökőkút festése és javítása a Keszegező  parkban,
- evezősök útja mellett terület rendezése, takarítása,
- utcabútorok (padok, szemetesek, buszvárók, táblák) 
folyamatos javítása, festése,

- utak szegély takarítása (Tópart u., Halász u., 
Balatoni u., körforgalmak, közúti aluljáró),

- vízelvezető árok tisztítása Béke u.
Törjék Zoltán

Műszaki Osztály



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
11.00-15.00

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. Kállay 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. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00
Dr. Lukács György

08.00-12.00

Dr. Jachymczyk György
17.00-20.00

sebészet, proktológia
sztóma-gondozás

Dr. Lukács György
08.00-12.00

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

14.00-18.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

15.00-19.00

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

SEBÉSZET



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. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

SZÜLÉSZET, 
NŐGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00

Viczainé Berkei Katalin

07.00-15.00
Viczainé Berkei Katalin

12.00-18.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

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

Dr. Hagymási László
16.00-18.00

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.
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Budapest
Biatorbágy
Érd
Ráckeresztúr
Vámosmikola
Perbál
Salgótarján Baglyasalja
Tokaj
Szabadegyháza
Vecsés
Sátoraljaújhely
Békéscsaba
Kétsprony
Kecskemét
Tárnok
Tordas
Gyúró
Esztergom
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Adony
Kiskőrös
Sárosd
Moha
Fehérvárcsurgó
Túrkeve
Szalkszentmárton
Csákvár
Gödöllő
Tabajd
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárszentmihály
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csetény
Ádánd
Mór
Mályi
Ságvár
Zámoly
Kiskőrös
Pettend
Budakalász
Budaörs
Törökbálint
Diósd
Veresegyház
Enying
Polgárdi
Kistarcsa
Iváncsa
Szabadbattyán
Dunaújváros
Kőszárhegy
Várpalota

Összesen:

Mindöszesen:

82
3
4
1
1
2
1
1
8
1
4
1
1
1
3

71
63

3
233

46
7
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525

71
238

3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
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1
9

86
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
7
4
1
1
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Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet

működéséről

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET:
A BEMER terápia segít a betegségek

megelőzésében, az immunrendszer erősíté-
sében, a vérkeringés javításában, ezáltal a
szellemi és a fizikai teljesítőképesség meg-
őrzésében. Rendelőintézetünk BEMER te-
rápiás készüléke beutaló nélkül is igénybe
vehető alkalmanként 1000 Ft-os áron. Rész-
letes tájékoztatás Viczainé Berkei Katalin
fizioterápiás szakasszisztens ad.

Dr. Lukács György sebész, plasztikai sebész főorvos márciusban megkezdte
szakrendelését. Sebészeti szakrendelőnk alkalmas minden olyan operatív beavat-
kozás elvégzésére, mely az ambuláns sebészeti körben szakmailag vállalható.

Dr. Nyirati Adrienn szemész szakorvos március 13. óta ismét rendel.
Rendelőintézetünkben hétfőn délután 13:00 – 16:00 óra között belgyógyászati

szakrendelésünk nefrológiai profillal működik. A szakrendelést Dr. Zakar Gábor
főorvos vezeti, aki a vesebetegségek gyógyításának területén több évtizedes szak-
mai gyakorlattal rendelkezik. 

Dr. Orosz Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos szakrendelését kedden dé-
lelőttönként 9:00 – 12:00 óra között tartja. Dr. Kállay Miklós és dr. Nagy László
főorvos szülészet-nőgyógyászati szakrendelése a szokott időben elérhető. 

Dr. Hagymásy László szülész-nőgyógyász főorvos szerdán délután 16:00-
18:00 óra között tartja magánrendelését. A magánrendelésre a Recepción lehet el-
őjegyzést kérni.

Dr. Horváth Endre főorvos bőrgyógyászati magánrendelése szerdán és csü-
törtökön délután 16:00-18:30 között elérhető. A magánrendelésre a 70/3443722
telefonszámon lehet bejelentkezni.

Szakrendeléseinkről tájékoztatást, illetve előjegyzést a Recepció ad a
22/589-515 telefonszámon.

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET:
A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, a Velencei

Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján a Velencei Szakor-
vosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Pákozd,
Sukoró, Vereb és Nadap önkormányzatainak támogatásával.

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

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104 
Rendelőintézetünk Nappali Kórházi blokkjában infúziós kezeléseket vég-

zünk. Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyászati, sebészeti ideggyógyászati,
szemészeti és reumatológiai szakrendelések adnak. Az infúziós kúrák OEP támo-
gatás mellett zajlanak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter belgyógyász-kar-
diológus főorvos felügyeli. A kezelésekre előjegyzést a Recepció ad.

Rendelőintézetünk az illetékes háziorvos kollega rendelése alapján, ellátási te-
rületünkön (Velence, Kápolnásnyék Sukoró, Nadap Zichyújfalu, Martonvásár,
Pázmánd, Vereb) OTTHONI SZAKÁPOLÁSI tevékenységet is végez. Házi-
orvosi rendelés birtokában az otthoni szakápolási tevékenységre előjegyzést a
Recepció és Kondor Éva vezető asszisztens ad.

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2014. február

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

379
834
351
162

1615
247
161

76

3825

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:
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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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Hulladékszállítási szolgáltatás időpontjai Velence város közigazgatási területén településrészenkénti, havi bontásban



Felhívnánk minden ingatlan tulajdonos figyelmét, amennyiben április elejéig nem kapná meg a hulladékszállításról szóló tájékoztatót, valamint a díjfizetésre szolgáló csekket,
úgy keresse a szolgáltatót. A hulladékgazdálkodási törvény, illetve a települési hulladékszállításról szóló rendelet az ingatlan tulajdonos kötelezettségeként jelöli meg, hogy a
tulajdonváltozás, vagy az ingatlan tulajdonos értesítési címében bekövetkezett változás esetén 15 napon belül köteles azt bejelenteni. Amennyiben a tulajdonos ezt elmulasztja,
az jelent és többlet költséget von maga után.
A Velencei- tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft elérhetőségei:
• Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. Ügyfélfogadás: hétfőn: 8:00-12:00, szerdán: 6:30-18:30, pénteken: 8:00-12:00 óráig 

Telefon: 22/579-185,     06 30/7434 903 fax: 22/579-186 
levelezési cím: 2484  Agárd, Gárdonyi Géza utca 34-38. 2481 Velence, Tópart út 26.  e-mail cím: info@vhg.hu

• Velence, Tópart u. 26.     Ügyfélfogadás: munkanapokon 8:00 – 12:00 óráig
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Ünnep a Meseliget 
Óvodában

Minden évszaknak megvannak az ünnepei. 
Március 15. a tavaszé!

Elérkezett a várva várt tavasz, amely elhozza a termé-
szet megújulását és az ember számára is valami szebbet és
jobbat. 

Az óvodában közösen ünnepeltük a tavasz legszebb ün-
nepét. Az ünnepi műsort a Piros alma nagycsoport készí-
tette az idén. Lelkesen készültek gyermekeink, hogy
átadják a tanult dalokban és versekben átélt szabadság,
együttérzés, remény gondolatát kis társaiknak.

Gyönyörű, lelkesítő verseket tanultunk, és szebbnél
szebb dalok zenéjére készített táncos koreográfiát mutat-
tunk be. 

Hagyományunknak megfelelően minden csoport be-
mutatta, hogy milyen verset, dalt tanult meg az ünnepre.

A megemlékezést közös énekléssel zártuk.
Lélekben feltöltődve mentünk ki a verőfényes napsü-

tésbe sétálni. Minden gyermekünk kabátján, a kis szíve
fölött ott volt nemzeti jelképünk, a kokárda, melynek szí-
nei képviselik az erőt, a hűséget és a reményt.

Bóra Csilla óvodapedagógus
Piros alma csoport
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„Trombita harsog, dob pereg…”

1848. március 15-én a haza szabadságáért és független-
ségéért egységesen mozdult meg Magyarország népe.

166 éve erre a forradalomra és szabadságharcra em-
lékezünk országszerte. Óvodánkban már régi hagyomány,
hogy felidézzük a hősök emlékét. Az ünnep előtti napok-
ban a szorgos gyermekkezek nagy gondossággal nemzeti
színű zászlót, kokárdát festenek, csákót hajtogatnak. A
nagycsoportos gyermekek már ügyesen elkészítik nemzeti
színű szalagból a saját kokárdájukat. Képeket nézegetve
beszélgetünk a régmúlt eseményeiről, nemzeti jelké-
peinkről. 

Természetesen minden csoport korának megfelelő
mélységben emlékezik hazánk legnagyobb nemzeti ün-
nepére. A kicsik csákóval a fejükön falovacskáznak, játék
karddal „csatáznak”; a nagyobbak már komoly beszél-
getést folytatnak az összegyűjtött képek, képeskönyvek
segítségével. Az idei évben is a Velencei Meseliget Óvoda
ó-falusi csoportjai közösen emlékezett meg e jeles napról.
A feldíszített aulában verseket szavaltak a gyermekek,
dalokkal, rövid beszélgetéssel köszöntöttük ezt a dicső
napot. 

Mivel az időjárás is kegyes volt hozzánk, a megem-
lékezés után elsétáltunk a Hősök parkjába, és a ’48-as kop-
jafához valamint a virágágyások szélébe saját készítésű
zászlókat tűztünk.

Ez a nap bizonyára emlékezetes marad a gyermekek
számára, mert a legkisebbek még napok múlva is szívesen
mondogatták lovacskázás közben a tanultverset: „Pereg a
dob tra-ta-ta…”.

Bartos Zoltánné óvodapedagógus
Szivárvány csoport
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Óvodánk első tavaszi „zöld” ünnepe a Víz Világnapja.
Fontosnak tartjuk a gyermekek környezettudatos nevelé-
sét, hogy a kicsik már óvodás korukban érzékennyé válja-
nak a természet értékei iránt. 

Már hetekkel előbb elkezdtük a felkészülést ebben a té-
makörben, megbeszéltük, hogyan óvhatjuk a vizek tiszta-
ságát, és hogyan használhatjuk okosan s takarékosan a
vizet. Változatos módon, érdekes tapasztalatokat gyűjtve
ismerték meg a gyerekek a víz szerepét mindennapjaink-
ban. Kirándulást tettünk a tópartra is, ahol megfigyeltük a
víz és a vízpart élővilágát. De sajnos láttunk a vízbe nem
illő dolgokat is. (flakon, nejlon, papír szemét) amelyekről
közösen megállapítottuk, hogy a tó vize helyett a kukában
lett volna a helyük. 

Szorgosan gyűjtöttük a víz témakörhöz kapcsolódó
képeket, fényképeket, amelyeket ragasztgatva sok tudni-
valóval lettünk okosabbak. Használtuk a vizet babakony-
hai mosogatáshoz is, a gyermekek szorgos közreműkö-
désével. 

A szabadidős játékaink is „vizesek” lettek. Együtt ké-
szítettünk halastavat csodálatosan festett szivárványos ha-
lakkal, amelyeket ki is tudtunk fogni. Az ügyes kis kezek

„Víz, víz, tiszta víz...”



2014. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 25

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

saját tervezésű akváriumot alkottak, mindenki legnagyobb
örömére. Az aprócska tenyérlenyomatokból pedig vidám
„polipok keltek életre”. Mindennap történt valamilyen
„vizes varázslat”, míg végül mindegyik csoport aktív köz-
reműködésével elkészülhetett a kiállításunk. Nézegettük,
csodálgattuk és lelkesen fedeztük fel az együtt barkácsolt
vízi élőlényeinket. 

Az ünnepnap koronája a délelőtti sportverseny lett, ahol
kicsik és nagyok tréfás akadályversenyen vettünk részt.
Átkeltünk egy krokodilok lakta folyón, megmentettük a
békák tavát a szennyeződésektől, kifogtuk a nagy arany-
halat, amelyet egy kívánsággal aztán visszaengedtünk a
vízbe. Óvatosan öntögettük egymás poharába a fáknak
szánt vizet, hogy egy csepp se menjen kárba. Kipróbáltuk
ügyességünket és gyorsaságunkat az egyensúlyozó pályán
egy pohár vízzel a kezünkben. A gyermekek felszabadult
vidámsággal futottak az egyik állomáshelyről a másikra.
Tapsoltak, hangosan kacagva bíztatták egymást a ver-
senyben. 

Ezen a szép tavaszi napon jó kedvvel és vidámsággal
telt meg az újtelepi ovi udvara, amelyet még értékesebbé
tett az együtt átélt élmények öröme.

Kövesdiné Benedek Csilla óvodapedagógus
Nyuszi csoport
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Mindennapi 
kenyerünk

Egy szép tavaszi napon felkerekedtünk és el-
mentünk Lovasberénybe meglátogatni egy jól
felszerelt, kis családi pékséget, ahol már az aj-
tónál nagy szeretettel fogadtak minket a tulaj-
donosok és az ott dolgozók.

Az alapos kézmosás után betekinthettünk a
pékszakma minden rejtelmébe. A „főpék” elő-
ször elmondta és megmutatta nekünk az összes
munkafolyamatot: a kenyér, a péksütemények
alapanyagainak összeállítását, dagasztását, ke-
lesztését, egészen addig, míg ezek a finomságok
kemencébe nem kerülnek. 

Az ovisok kipróbálhatták, milyen meleg van
abban a helyiségben, ahol kelesztik a pékárukat,
és láthatták, hogy milyen nagy egy kemence,
amelybe több, mint 100 kenyér elfér. Majd meg-
tapasztalhattuk azt is, mennyi erő kell egy nagy
péklapát megtartásához.

Látogatásunk alatt lehetőséget kaptunk arra
is, hogy minden kisgyermek a saját kezével,
kedve szerint formázhasson péksüteményt nyers
tésztából. Legtöbben a saját óvodai jelüket ké-
szítették el nagy örömmel.

Élményekkel teli és jóllakottan tértünk vissza
az óvodába. Hálásan köszönünk mindent a pék-
ség tulajdonosainak és dolgozóinak. 

Ander Beáta óvodapedagógus
Piros alma csoport
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Végre megérkezett a jó idő, gyakrabban érezhetjük a
nap melegét, azonban néha még hűvös van, s alaposan fel
kell öltöznünk, de sétáink alkalmával már egyre többször
csodálhatjuk meg a kiskertekben a szebbnél szebb tava-
szi virágokat: nárciszokat, jácintokat, ibolyákat. Óvodánk
udvarán gyönyörűen sárgállik az aranyvessző.

A gyerekekkel virágmagokat ültettünk kis poharakba,
hogy megfigyelhessük, miként növekednek az ablakunk-
ban, a meleg és a kellemes napsütés hatására. Meséink,
verseink, énekeink is a tavaszról szólnak. Kézműves fog-

Köszönjük:

• György Zíliának és szüleinek az óvoda újtelepi
településrészének ajándékozott udvari játékokat.

• Hajdu Lucának és édesanyjának a Szivárvány
csoportnak ajándékozott csoportszobai játékokat.

• Simon Gábornak az újtelepi március 15-i 
ünnepélyen  készített képeket és videó felvételt.

• Orosz Viola szüleinek, a Piros alma csoport nyílt
napján készített videó felvételt.

• A lovasberényi GÉCS  pékségnek, Piros alma
csoportosaink fogadását és megvendégelését a
pékségben.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

„Tavasz van, gyönyörű…” lalkozásaink során szépséges alkotások születnek a gyere-
kek keze által. A héten a Katica csoportosokkal tépéssel,
ragasztással aranyvessző ágakat készítettünk, megfor-
mázva az udvaron látott növényt.

Végre az óvoda udvarát is birtokba vehettük, hiszen a
hosszú, hideg tél folyamán nem volt lehetőség homoko-
zásra, csúszdázásra. 

A gyerekek mindig ujjongva fogadják, ha kimegyünk,
mert sétálni remek dolog, de azért számukra a legnagyobb
élmény felszabadultan futkározni az udvaron, sütni, főzni,
várat építeni a homokban a barátokkal.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Iskolánk kilenc tanulója jutott tovább a 
nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi 

Verseny Fejér megyei fordulójára.

Megyeire első helyezettként jutott tovább:
Zsombók Ilona 2.o
Kedves Tamara 6.o

Továbbá: 
Szabó Anna 6.o (megyei 6. helyezettként),
Centgráf András 2.o (megyei 9. helyezettként),  
Ratkovics Flóra 7.o (11 helyezettként), 
Vidéki Luca 2.o (megyei 12. helyezettként), 
Kedves Patrik 3.o (megyei 15. helyezettként), 
Frantsik Ferenc 4.o (megyei 19. helyezettként), 
Görgicze Karolina 4.o (megyei 21. helyezettként)

A Bendegúz NyelvÉSZ verseny megyei 
fordulóján a következő helyezéseket értük el 

március 28-án:

Kedves Patrik 3.c osztály I. helyezett
Kedves Tamara 6.a osztály I. helyezett
Ratkovics Flóra 7.a osztály III. helyezett
Szabó Anna 6. a osztály IV. helyezett
A szegedi országos döntőre Kedves Patrik és
Kedves Tamara jutott tovább.

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
megyei fordulójára továbbjutott:

Kedves Tamara 6.a
Szabó Anna 6.b
Papp Eszter 6.a

A Fejér megyei Népdaléneklési Verseny 
döntőjében ezüst minősítést szerzett:

Szamos Botond 5.b

Március 27-én rendezték Pázmándon a körzeti 
Mezei Futóversenyt.

7-8. osztályosok II. helyezést értek el. 
Halász Dávid, Pollák György, Vass Levente, Balázs Bence,
Urschler Máté.
5-6. osztályosok  fiúk III. helyezés
Horváth Ferenc, Kaszab Ákos, Peller Bendegúz, 
Stehlik Milán.

VERSENYEK

Ha még nem tudja, hogy 

adója 1%-át hova adja, segítünk!

A Zöldliget Alapítvány adószáma:
18495951-1-07

Köszönjük szépen támogatását!

5-6. osztályosok  lányok III. helyezés
Vass Eszter, Bátonyi Anna, Szőke Sára, Kovács Ivett, 
Kovács Luca
Egyéniben Urschler Máté I. helyen

Horváth Ferenc IV. helyen végzett.

GRATULÁLUNK!
Bődyné Barna Etelka, Czompó Károlyné, 
Karsai Dénes, Varga Virág, Varga Attila 

felkészítő tanárok

„Dobd a kosárba!” megyei forduló

Március 22-én Székesfehérváron rendezték meg a  kosár-
labdázás alapjaira épülő ,,Add tovább!” játék  megyei
fordulóját. A sikeres területi  szereplés után itt is kitettek
magukért  iskolánk tanulói, hiszen  IV.  helyezést érék el az
erős mezőnyben.
Mivel a területi versenyt megnyertük, ezért megyénkből
mi és a megyei győztes Tóvárosi Általános Iskola  jutott az
országos döntőbe. Ez május 2-án Budapesten kerül meg-
rendezésre. Izgatottan várjuk!

Karácsonyné Kéki Andrea
tanító
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Lurkó Bill játszóháza
Március utolsó szombatján a Baptista

Szeretetszolgálat és a Diákönkormány-
zat támogatásával egy busznyi alsó ta-
gozatos kisdiák utazhatott Velencéről
Budapestre a Lurdy házba a Lurkó Bill
játszóházba. Ott egy egész délutánt töl-
töttek egyéni és közös játékokkal.

Fáradtan, de sok élménnyel tértek
haza.

Baglyasné Szécsi Annamária
tanító

Könyvtárban a 2.a. osztály

A magyar nyelv és irodalom órát a
könyvtárban töltöttük. Zita néni meg-
mutatta a gyermekkönyvtárat, a munka-
füzet kérdéseire is választ kaptunk, illetve
volt, amit már mi kerestünk ki a könyv-
tárban. Így megoldottuk a feladatokat. 

Sok érdekes könyvet és újságot lát-
tunk, megtetszett nekünk a könyvtár, így
volt, aki már be is iratkozott.

Hazafelé a Millenniumi Parkban játsz-
hattunk egy kicsit. Nagyon jól éreztük
magunkat ezen a délelőttön is! Az isko-
lában mesekönyv borítót is terveztünk és
megbeszéltük a látottakat!

2.a osztály

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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Szép, rendezett ingatlanok 
április első napjaiban

Egyesületünk újra indította havi „megfigyelő” körútját
a városban, keresve a kimagaslóan szép utcafrontokat. 

Szerencsére máris igen sok rendezett, csinosított, gon-
dozott ingatlant találtunk. Nem tudjuk mindegyiket fel-
sorolni, de mindenkinek köszönjük, aki nem sajnálja a
munkát az ingatlana előtti utcaszakasz ápolására sem.

A szépen gyepesített, egy-két bokorral vagy örökzöld-
del beültetett terület is lehet nagyon mutatós, nem csak a
virágos kiskert, de ne higyjük, hogy az ilyen területtel ke-
vesebb dolgunk lesz, hiszen a fű is csak akkor szép, ha
rendszeresen nyírva, gondozva van.

Kérjük, hogy akinek nincs, pótolja a házszámtáblát. Sok
szép előkertet azért nem tudunk megemlíteni az újságban,
mert nem tudjuk a házszámot. Pedig sokan vannak, akik
elsétálnának egy-egy itt felsorolt ingatlan elé, hogy meg-
nézzék a szépen gondozott utcai kiskerteket, gyönyörköd-
jenek, és ötleteket gyűjtsenek. 
Ez alkalommal Velencefürdőn, a III. utcában jártunk, itt
láttuk ezt a szép, gondozott, kora-tavaszi előkertet.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

„Ha szépet teremtünk, 
mi is jobbá válunk általa!”

Zöld Forrás 2014 pályázat

A Virágos Velence Városszépítő  Egyesület még
2012. őszén jelentkezett a Zöld Forrás természetvédelmi
pályázatra. 500.000.- Ft-ot kértünk erre a programra: 

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Elérkezett a tavaszi ültetések ideje. 
Ebben a cikkben a legfontosabb balkon-, dézsás-, és egy-
nyári növények ültetéséhez kívánunk segítséget nyújtani.

Begónia Felhasználása sokrétű. Az álló- és csüngő
gumós begóniát ültethetjük virágtartóba, balkonládába,
dézsába félárnyékos, árnyékos helyre. Rendszeresen táp-
oldatozzuk, tartsuk nedvesen, de a pangó vizet kerüljük.
Egynyári begóniát (szőlővirágot) biztonsággal ültethet-
jük a temetőbe is. Bidens  - Balkon aranya Virágtartóba,
balkonládába napos, világos helyre ültethető. Nagyon víz
és tápanyagigényes növény. Összeültetéseknél ezt vegyük
figyelembe. Coleus - Díszcsalán Árnyékos, félárnyékos
helyre ládába, virágágyásba ültethető. Több színt össze-
ültetve mutatós. A Dália számos színváltozata és levél-
formája ismert. Napos, világos helyre ültessük és rend-
szeresen tápoldatozzuk. Földjét ne hagyjuk kiszáradni. A
Fukszia a félárnyékos, árnyékos helyek kedvelt növé-
nyei. Meghálálja a folyamatos tápoldatozást és a nedves
körülményeket. Helicrysum - Szalmavirág Napos, vilá-
gos helyre balkonládába, virágtartókba ültethető. Rend-
szeres tápoldatozást igényel. A kiszáradást és a pangó
vizet minden képpen kerüljük el! Impatiens - Pistike A
New Guinea és a teltvirágú fajta szobanövényként is al-
kalmazható. Félárnyékos, árnyékos helyre rakjuk. A tűző
naptól óvjuk. Egynyári fajtája az egyik legnépszerűbb.
Számtalan színárnyalata van. Lantana camara - Sé-
tányrózsa Kedvelt dézsás növény, de ládába is ültethető.
Fának is megnevelhető. Világos helyre tegyük. Virágai a
tűző napon a legszebbek. Jól tűri a tápoldatozást, nedve-
sen tartást, a visszavágást. Oleander - Leander Napos,
világos helyen fejlődik igazán. Szereti, ha a dézsa alátét-
jében állandóan ott a tápoldatos víz. Ha kiszárad,leveleit
lehullajtja. Plectranthus - Illatos kakassarkantyú, szú-
nyogriasztó Tarka levelével díszítő, erőteljes növekedésű
növény. Napos, világos helyre tegyük és rendszeresen ön-
tözzük. Az Osteospermum - Cseppecskevirág Változa-
tos, sokféle színű. Napos fekvésű helyen önmagával,
vagy más növénnyel társítva mutatós. Az első fagyokig
virágzik. Országunk vitathatatlanul legnépszerűbb virága
a Pelargonium, a Muskátli. Álló, félfutó, és futó fajtája
ismert. Vegyes virágládák, balkonok és erkélyek, újab-
ban villanyoszlopok klasszikus dísze. Napos, világos
helyre valók. A rövid ideig tartó kiszáradást is jól tűrik.
A Petúnia egynyári fajtája a különböző más növényfa-
jok elterjedése miatt veszített népszerűségéből. Felhasz-
nálásának módja, virágátmérője, színe szerint számtalan
fajtája van. Napos, világos helyre ültessük. A futópetú-
niák igényesek az ültetőközegre, a rendszeres tápoldato-
zásra. Ne hagyjuk kiszáradni!

Huszti Mihály
Egyesületi tag

Fő u. 29.,37., 39., 52., 54. Halász u. 18., 20.
Solt köz 8. Tópart u. 24.
Nyár u. 1., 11. Felszabadulás u. 18.
Szél u. 20., 22. Vásártér u. 20.
Akácfa u. 10. Kis út 12., 31.
Határ u. 5., 6., 12.



2014. ÁPRILIS VELENCEI HÍRADÓ 31

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

A Helytörténeti Egyesület hírei

Kedves Velenceiek!

Már hagyományosnak modható, hogy a városi
majálison bemutatjuk Egyesületünk legújabb, vagy
különösen érdekes darabjait. A mostani majálisra hatalmas albumokat
viszünk sok régi fényképpel. 

Az albumok témák szerint mutatják be Velence régi életét: például
az iskolai életet, tanulók és tanítók fényképeit, egyházi ünnepekhez
kapcsolódó események felvételeit, régi családi fotókat stb.

Aki már látta, sok új fotót fog találni, aki még nem, okvetlenül láto-
gasson el az Egyesület sátrához, hogy a színes forgatagban néhány
percet a múlt emlékeinek szentelve egy kicsit megérintse Velence régi
élete, a  jól ismert helyszínek régi képei.

Új, érdekes leírásokkal, sok régi fotóval örvendeztetett meg ben-
nünket tagunk, Fehér Árpád, aki komoly munkával igyekszik fel-
deríteni a velencei Nagyhíd történetét. A kutatómunka eredménye
felkerült a honlapunkra A velencei „Nagyhíd” (emléke) címmel.
Ajánljuk mindenkinek, hogy nézze meg az igen érdekes anyagot  a
http://www.helytortenet.eoldal.hu/ oldalon. Ugyanakkor segítséget is kérünk: nem minden adat ismert a híd
történetéről. Ha valakinek van régi fotója, vagy tud valamit – talán szülei, nagyszülei elmondásából – a Nagyhíd
építésének, lebontásának körülményeiről, idejéről, építtetőjéről, kérjük, jelezze a velencehelytörtenet@gmail.com

e-mail címen, nyitva tartási időben
a könyvtárban személyesen, vagy a
70/6290894 telefonszámon.
Szeretettel várunk Egyesületünkbe
minden lokálpatriótát, Velencét szerető,
városunk múltja iránt érdeklődőt.

Egyik kiemelt célunk összegyűjteni
a régi kulturális élettel kapcsolatos tör-
téneteket, egyletek, csoportok műkö-
dési idejét, vezetőit, történetüket és a
fellelhető képeket. Találkozásainkat a
Városi Könyvtárban tartjuk minden
hónap első keddjén, 17 órakor.

Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület elnöke

Honlapunk újabb fotókkal bővült!
Látogasson el a 

http://www.helytortenet.eoldal.hu/ 
oldalra

„A projektben a Bence-hegyi kilátót tesszük biztonsá-
gossá, és szemléletformáló rendezvényt tartunk. A bal-
esetveszélyes fapadokat, lépcsőt és fa szemeteseket ja-
vítjuk, festjük. Gyermeknapon rajzpályázatot hirdetünk
a gyerekeknek, bemutatjuk az érdeklődőknek a felújított
területet, és előadóink felvilágosítást nyújtanak mind a
környezettudatos szemléletmód erősítéséhez, mind a kör-
nyezetünk biztonságához interaktív beszélgetés keretében.”

A pályázat kiírója 400.000.- Ft-ot megítélt tervünkre,
azonban pénzhiány miatt sorba állították az Egyesületün-
ket.  2013. december 20-a körül jött az értesítés, hogy
valaki visszaadta a megpályázott összeget, így támogatni
tudnak minket, amennyiben továbbra is igényeljük a
400.000.- Ft-ot. Természetesen azonnal visszajeleztünk,
hogy szükségünk van rá. 

A Bence-hegyi munkálatok szervezését, lebonyolítását
az Egyesület tagsága felajánlásában végezzük.

A gyermeknapi rendezvény keretében megvalósuló
rajzpályázathoz és az egyéb programokhoz várjuk az óvo-
dák, iskolák segítségét.

Az interaktív beszélgetésre a környezettudatos szem-
léletmód erősítésének érdekében a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakiskola és a Zöldliget Általános Iskola
egy-egy tanárát – Egyesületünk tagjait – kértük fel. 

A gyermeknapi rendezvény 2014. május 24-én lesz az
Orbán nap délelőttjén, a Bence-hegyi kilátónál.

Mindenkit szeretettel várunk erre a szép alkalomra!

Virágos Velence Városszépítő Egyesület vezetősége
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Velencei-tavi VVSI Északi Evezős 
és Kajak-Kenu Pálya

MÁJUS
31-1.
MKKSZ Országos Diákolimpia, Főiskolai és Egyetemi
Bajnokság

JÚNIUS
7-8.     Evezős Vidék Bajnokság
11.    MKKSZ YOG Válogatóverseny
15.      Eszkimó-Indián Játékok, Kajak-kenu

JÚLIUS
4-6.     Vidék Bajnokság 
18-20. Utánpótlás, Országos Bajnokság, 

Sport XXI Mini Kupa, Ranglista verseny
25-27. Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság,

Kolonics György Emlékverseny

Horgászat
JÚLIUS

12-13. MOHOSZ Országos Horgász Csapatbajnokság

A velencei futballcsapat 
mérkőzései

ÁPRILIS 
27. 17 óra Polgárdi - VERTIKÁL VELENCE BERICAP

MÁJUS
5. 17 óra VELENCE BERICAP - Bakonycsernye
11. 17 óra IVÁNCSA - VELENCE BERICAP
17. 17. óra Szabadegyháza - VELENCE BERICAP
24. 17. óra VELENCE BERICAP - SZÁR

JÚNUS 
6. 17 óra Sárosd - VELENCE BERICAP
8. 17 óra VELENCE BERICAP - Puskás Akadémia II.

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

Kerékpár
Versenyek - Tour de Velencei-tó

MÁJUS 17. SZOMBAT

IV. CUBE Velencei-tó Maraton 130
Országúti mezőnyverseny
A rendezvény helye: 
Velence, Kemping u. 2. Drótszamár Kemping 
RAJT: 10:00, Táv: 130 km (700 m szintkülönbség)

IV. SHIMANO Velencei-tó Mini Maraton 55
Országúti mezőnyverseny
A rendezvény helye:
Velence, Kemping u. 2. Drótszamár Kemping 
RAJT: 10:15, Táv: 56,2 km (270 m szintkülönbség)

MÁJUS 18. VASÁRNAP

III. CUBE Velencei-tó MTB Maraton
MARATON CROSS (XCM)
A rendezvény helye: 
Velence, Kemping u. 2. Drótszamár Kemping 
RAJT: 10:45
Táv: 35 km (szintkülönbség 650 m)

64 km (szintkülönbség 1180 m)
A 64 km-es táv 2 körből áll. A második kört csak a 2
órás szintidőn belül érkezők kezdhetik meg.

INGYENES VADKACSA TÚRA  Május 18.
A rendezvény helye: 
Velence, Kemping u. 2. Drótszamár Kemping 
RAJT 11:00
Útvonal: Velencei-tó Vadkacsa Kör útvonal kerékpárúton
a Velencei-tó megkerülése után a Váli-völgy érintésével a
Vajda János emlékház és vissza.
Táv: 60 km
A Vadkacsa Túrán indulókat túravezetők és útvonal-biz-
tosítók kísérik a táv teljes egészében!

IV. INGYENES SHIMANO Velencei-tó Családi Túra 
Május 18.
A rendezvény helye:
Velence, Kemping u. 2. Drótszamár Kemping 
RAJT 11:00
Útvonal: Velencei-tó körül, kerékpárúton
Táv: 30 km (szintkülönbség 30 m)

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!

Felhívjuk minden kedves biciklizni szerető velencei
lakos és nyaraló figyelmét az új, kétsávos kerékpárútra!
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Május 1. Majális                                 Kastélypark

Május 17. Virágosítás Velence közterületei

Május 24. Gyermeknap                         Bence-hegy

Május 24. Orbán-nap                           Bence-hegy       

Velencei Nyári Zenés Esték    Kastélypark

Július 19.       Sose halunk meg                Kastélypark

Július 26.       Doctor Herz                         Kastélypark

Augusztus 1.  A kör  (Edda musical)        Kastélypark

Augusztus 9. A kaktusz virága                  Kastélypark

Augusztus 16.   Sztárest                          Velence Korzó és Szabadstrand

Augusztus 18.    Nemzetközi néptáncest  Velence Korzó és Szabadstrand

Augusztus 19.    Velence város születésnapi  vigassága, tűzijáték, 

nosztalgiadiszkó              Velence Korzó és Szabadstrand

Augusztus 20.     Szent István napi ünnepség

Szeptember 20.  Babák Rózsakertje ünnepség  Babák Rózsakertje

Október 23.        Nemzeti ünnep                  Hősök parkja

tervezett önkormányzati programok 2014.

Március 31-én átadták a Velencei-tó déli partján a tizenkét
kilométer hosszú kerékpárutat, amelyet több mint 800 mil-
lió forintos beruházással létesítettek Dinnyés és Velence
között. A kerékpárút gárdonyi szakaszához Gárdony önkor-
mányzata, a velencei részhez a Velencei-tó és térsége és a
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács nyert uniós pá-
lyázati forrást.

A kétsávos kerékpárút összesen 12 km hosszan, főként a
tó partján halad, új nyomvonalon és a velencei, Béke utcai
körforgalomnál ér véget. A beruházás keretében elkészült
egy öt kilométeres térkövezett sétány, valamint közvilágí-
tást, forgalomtechnikai eszközöket telepítettek. 

Ingyenes kerékpáros térképeket szívesen adnak a TDM
irodában (Halász utca 37.) az új létesítmény iránt érdek-
lődőknek.

Új kerékpárút Dinnyéstől Velencéig

Szegedi Csaba, számtalan hazai és külföldi képző-
művészti díjjal elismert festőművész, a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem tanára. Kiállításai 1985 óta nem-
csak itthon és Európa sok országában, hanem Ameri-
kában is ismertté tették nevét.
1995 óta él Velencén. Májusi székesfehérvári kiállításán
most azok is megláthatják a Manhattanban, Manto-
vában, vagy éppen a Bence-hegyen készült képeket,
akik eddig még nem ismerték a művészt. 

„Akrilképek”
Szegedi Csaba kiállítása

Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár,  Országzászló tér

2014. május 17. 15.00 h

Akire büszkék vagyunk...
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különösen kedvelt a gyermekes családok körében. A visz-
szatérő vendégek száma 80 százalék, akik számára az
élményfürdő és a gyógyvíz mellett a gyermek-, sport- és
felnőtt animációs programok, valamint a gyermekfelü-
gyelettel egybekötött játszóház is különösen kedvelt.
Mindezek mellett – igény szerint – a rendezvényekre
érkező vendégek számára is kínál programlehetőségeket.

Büszkék arra, hogy a település fejlődéséhez ilyen mó-
don is hozzájárulnak, és közreműködésükkel a városról
kialakított pozitív kép tovább erősödik. Velence várossal
történő folyamatos együttműködés keretein belül és támo-
gatásának köszönhetően a lakosság igényeihez maximá-
lisan igazodva minél magasabb színvonalon szolgálják ki
a vendégeket.

A környékről érkező, gyakran visszatérő fürdővendé-
geket folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és kedvező
árakkal várják. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy elis-
mert, vendégek által kiemelkedően kedvelt szolgáltatást
helyben vegyenek igénybe. Ezt nyitva tartásukkal is meg-
erősítik, hiszen hétköznap 21:30-ig, hét végén 22:30-ig áll-
nak a vendégek rendelkezésére. Velencei lakosok számára
folyamatosan biztosított a 300 Ft-os kedvezmény a belépő-
jegyek árából. Az év minden napján, folyamatosan bővülő,
kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal szeretettel várnak
minden kedves vendéget a fürdő munkatársai.

TURIZMUS

Ezúton is kérünk mindenkit, aki a térségünkben turiszti-
kához kapcsolható szolgáltatóként, programgazdaként,
turizmusban érdekelt vállalkozóként szívesen együttmű-
ködne velünk, szerepelne kiadványainkban, honlapunkon,
hírlevelünkben, hirdetne például a touch-infón, szeretne
TDM-tag lenni, részt venne a Helyi Minősítési Rendszer-
ben, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Arday Ágnes, TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

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

E-mail: info@velenceturizmus.hu
www.velenceturizmus.hu

A Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület Helyi Mi-
nősítő Bizottsága idén már
4. alkalommal bonyolítja le
a minősítést a Velencei Ön-
kormányzat megbízásából.

A Bizottság május-június hónap folyamán felkeresi a régi
és új résztvevőket, szolgáltatókat, hogy meggyőződjön a
szolgáltatások minőségéről, tudomást szerezzen esetleges
változásokról, újításokról. ATDM munkatársai számára kü-
lönösen fontos, hogy saját maguk vegyék számba a helyi
kínálatot és megismerjék színvonalát, hiszen a Tourinform
irodába (júniustól új helyen, a Velence Korzón!) látogató
vendégeket így tudják pontos információkkal ellátni!

A velencei Helyi Minősítési Rendszer 2002-ben indult,
szálláshely kategóriával. 2003-ban vendéglátóhelyek és
üzletek is csatlakoztak a rendszerhez, 2005-ben pedig más
jellegű, turisztikához is kapcsolható szolgáltatók is pá-
lyáztak. Jelenleg is három kategóriában történik a minő-
sítés: szálláshely, vendéglátóhely és egyéb szolgáltatás.

Az előző évben már minősített szolgáltatóknak nem
kell újra pályázni 2014-ben, de aki új belépő, vagy nem
kíván tovább részt venni a Helyi Minősítési Rendszer-
ben, annak május 5-ig erről nyilatkoznia szükséges
írásban!

A minősített szolgáltatások minősítő jelet kapnak (ok-
levél és márványtábla rózsákkal), térítésmentesen szere-
pelhetnek egyes tájékoztató kiadványokban és a városi
honlapon!

Folytatjuk tagjaink bemutatását a Velence Resort &
Spa szálloda és élményfürdővel. Ez abból az alkalomból
is nagyon aktuális, hogy pár nappal ezelőtt  ismét  komoly
elismerésben részesült! A szálloda alapító tagja a helyi
TDM-nek, vezetői szakértelmükkel is folyamatosan tá-
mogatják munkánkat!

A Velence Resort & Spa szálloda, mint a minőség
elkötelezettje, századikként vehette át a Magyar Turiz-
mus Minőségi Díjat. A minősítést igazoló tábla avatására
a szálloda lobbyjában ünnepélyes keretek között került
sor, amelyet a sajtó képviselői mellett megtisztelt Horváth
Viktória helyettes államtitkár és Denéné Tóth Marianna, a
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója.

A szálloda helyszíni vizsgálatát inkognitóban kezdték
meg a szakemberek, majd kilétük felfedése után a vendé-
gek számára láthatatlan területeket tekintették át. Ezen
látogatások tapasztalatai alapján, valamint a pontozásos
és írásbeli értékelések felhasználásával a végső döntést
szakmai grémium hozta meg. 

A szálloda évente több mint 70 000 vendégéjszakával
büszkélkedhet, kiemelten családbarát szolgáltatásai révén

Helyi
Minősítési 
Rendszer
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Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Az idei esztendőben is összevont nőnap-férfinapot tar-
tottunk. Egy rövid kirándulás keretében a pákozdi Ingókő
étteremben bőséges, finom ebéd, egy-egy pohár bor mel-
lett köszöntöttük fel klubtagjainkat. Előzőleg, a tavalyi
évhez hasonlóan a Don-kanyar áldozatainak tiszteletére
emelt kápolnában helyeztük el virágainkat, gyújtottunk
mécsest az elesett édesapák, testvérek, hozzátartozók em-
lékére. 

Március 15-én együtt ünnepeltünk a város lakóival, és
helyeztük el koszorúnkat az 1848-as forradalom és sza-
badságharc évfordulóján. Az ünnepségen a Polgármester
asszony átadta Galambosné Marikának, a Helytörténeti
Egyesület vezetőjének a Velencéért emlékérmet. A kitün-
tetéshez sok szeretettel gratulálunk. Klubunkban versek-
kel, a Petrovics család életének egy-egy szakaszát fel-
elevenítő előadással emlékeztünk Petőfi Sándorra. A
verseket Duráné Emőke, Pardi Erzsébet, Váradi Ildikó és
Dudás András tolmácsolta.

Klubunk tagjai nevében szeretettel gratulálunk
Kantárné Olginak, a II. számú Nyugdíjas Klub vezetői
kinevezéséhez. A drága Teri néninek nagyon jó egészséget,
jó pihenést kívánunk sok-sok szeretettel.  

Tagjainkból öt fővel fontos eseményen vettünk részt.
A Polgármester asszony és az építési vállalkozó kíséreté-
ben módunkban volt bejárni a Velencei-tó Kapuja beru-
házás elkészült belső és külső területeit. A befejezés előtt
álló épületegyüttes az elkészült partszakasszal együtt im-
pozáns látványt nyújt. 

Sajnos ünnepi rendezvényeinket végig beárnyékolta a
betegeink iránti aggódás és a bekövetkezett fájdalmas
veszteség. Kedves klubtagunk, Pájovics Misi 85 éves ko-
rában örökre megpihent. Halála mélyen lesújtott bennün-
ket. Nehéz elfogadni, hogy aki még tegnap vidáman, jó-
kedvűen velünk ünnepelt, nincs többé. Misi mindvégig
klubunk meghatározó, lelkes tagja volt. Nótáival, verseivel
klubunk és a városi rendezvények állandó szereplőjeként
is tiszteltük őt. Távozása nagy űrt hagyott hátra. Osztozva
szeretett családja fájdalmában szomorú szívvel gyászoljuk,
emlékét megőrizzük. 

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

Március 8-án megünnepeltük a nőnapot. Hajas Ferenc
és Andrási János köszöntött bennünket, nőket, és adták át
a virágokat. Nagyon finom paprikás krumplit főztünk virs-
livel, amit jóízűen közösen elfogyasztottunk. Mindenki jól
érezte magát.

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Részt vettünk a március 15-i ünnepségen, ahol két
klubtársunk koszorúzott.

A Polgármester asszonynak köszönetet nyilvánítunk,
amiért néhány klubtársunkat meghívott a Velencei-tó Ka-
pujának megtekintésére.

Várjuk már az igazi jó időt, tervezgetjük a kirándulást
és a fürdést is. Minden kedves olvasónak, nyugdíjas tár-
sunknak jó egészséget kívánunk!

Kantár Ferencné klubvezető

Nőnap alkalmából virággal köszöntöttük Klubunk nő-
tagjait és a születésnaposokat. A kemencében saját készí-
tésű hurkát sütöttünk.

A március 15-i ünnepség keretében a Hősök parkjában,
a Klub nevében Bajáczky László és Herczeg Ferenc
helyezett el koszorút.

Kérésünkre az elmúlt hetekben Polgármester asszony
látogatott el hozzánk és részletes, mindenre kiterjedő tá-
jékoztatást nyújtott a Velencei-tó Kapuja beruházás je-
lenle-gi állásáról. Végre városhoz méltó központja lesz
Velen- cének. Néhányan lehetőséget kaptunk, hogy a
helyszínen is tájékozódjunk a beruházásról, és belülről is
megtekinthettük az épületet. Különösen örülünk a Spar
üzletnek, hiszen nagyon hiányzott egy színvonalas
élelmiszerüzlet ezen a területen is. Érdeklődéssel várjuk
az átadást.

Ellátogattunk Bakonybélre, ahol medvehagymát szed-
tünk. Az erdő szélén kialakított szalonnasütő helyen min-
denki maga sütötte az ebédjét, amit jó hangulatban fogyasz-
tottunk el. Hazafelé megálltunk Zircen, megnéztük a Reguly
Antal Múzeumot. Ismét kellemes napot töltöttünk együtt.

Betegeskedő nyugdíjas társainknak mielőbbi gyógyu-
lást kívánunk. A közelmúltban elhunyt Pályovics Mihály
családjának és az I. sz. Nyugdíjas Klub tagjainak őszinte
részvétünket küldjük. Mindenkinek jó egészséget kí-
vánunk. Herczeg Ferencné klubvezetõ
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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: 16:00 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 - Ifjúsági

TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden 
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapu-
kulcsai esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:

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

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

Krisztus keresztje három órán
át állt. Ez alig egy pillanat az
emberiség hosszú történetében.
Mégis biztosak vagyunk benne,
hogy ez a három óra az egész
történelem legfontosabb három
órája.

Krisztus keresztje előtt min-
den kor minden embere elvonul.
Vannak, akik továbbmennek.
Közben esetleg gúnyolódnak,
káromkodnak, mint akkor a né-
zők jelentős része tette. Számuk-
ra a kereszt ma is botrány, hiszen
„átkozott, aki a fán függ”. 
Az ilyenek számára a kereszt aligha jelenti az üdvösséget.

Vannak, akik megállnak, sőt leborulnak a kereszt előtt,
mert ők megsejtenek valamit az esemény jelentőségéből.
Ők a megtérő bűnösök, akik itt kapják a tisztulást a bűne-
iktől. A szenvedők, akik itt kapnak erőt saját keresztjeik
hordozására. A jóra törekvők, akik érzik gyengeségüket,
és Krisztus keresztjéből remélnek segítséget, hogy az élet
küzdelmeit győztesen tudják megvívni. 

Ilyenek vagyunk mi, mindnyájan, akik megköszönjük
Jézusnak a megváltást. Mindenki maga dönti el, hogy
megáll vagy továbbmegy. A továbbmenés esetleg a kár-
hozat útját jelenti. A megállás és leborulás biztosan üd-
vösségre vezet. Ezért döntsünk jól, és boruljunk le Krisztus
megváltó keresztje előtt.

Csaba atya

Nagypéntekre

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod! 
Tanácsot adok, rajtad lesz 
a szemem.” 

Zsolt 32,8

22 évvel ezelőtt, amikor vártam első gyermekem, arra
gondoltam, hogy ez nekem biztos menni fog! Aztán egy év
múlva jött a következő, 2 év múlva a harmadik és teljes
lett a káosz körülöttem. Olyan fiatal voltam és annyi fela-
dat, felelősség terhelődött rám, hogy úgy éreztem, ezt
képtelenség teljesíteni. 

Akkor eszembe jutott, hogy a feladatot Istentől kaptam,
nincs más, hozzá kell fordulnom sürgősen. Ettől kezdve
minden este térden állva kértem Istentől bölcsességet
ehhez a feladathoz. 

Sokszor megtapasztaltam ennek az Igének az igazságát.
Volt, amikor bölcsességet adott egy-egy nekem szegezett
kérdés megválaszolásánál, volt, amikor megtanított, me-
lyik úton járjak, hogy a gyermekeim engem követve ne es-
senek csapdába. Tanácsot adott, amikor arra volt szükség

egy-egy szolgáján keresztül. Mindig bátorított és teljes
békességet adott az, hogy megígérte „rajtad lesz a sze-
mem”! Biztos voltam benne, hogy szólni fog, ha valamit
nem jól csinálok, döntök!

Azóta még két gyermeket rám bízott. Mindegyiknél
kiváltságnak vettem, hogy alkalmasnak lát a feladatra.
Még most is csak ez a megoldás, hogy a már nagyoknál és
a még kicsiknél Őtőle kapok meg minden szükségeset,
hogy áldások lehessünk a körülöttünk élőknek!

Ha édesanya vagy, ez egy nagy kiváltság, küldetés, sok-
szor örömmel teli, máskor kicsit tudatosan kell keresni az
örömöt. Tudd, hogy Isten látott téged alkalmasnak arra,
hogy gyermeket bízzon rád! Keresd nála a megoldást, a
bölcsességet, a tanácsot! Ő megmutatja melyik úton kell
járnod és hidd el, rajtad van a szeme!  

Vadon Sándorné Marika  
baptista imaközösség vezető

Minden édesanyát sok szeretettel köszönt
Anyák napja alkalmából, a Velencei Hajnalpír

Baptista Gyülekezet!
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Női torna
19:15 - 20:15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

16:00 órától

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Felnőtt néptánc
19:00 - 21:00      

Női torna
19:00 - 20:00

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

Pilates (jóga)     
09:00 - 10:00

A Civilház programjai
A Civilház elérhetősége: Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

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

17:00 - 18:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

16:00 - 17:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

18:00 - 19:00

Mini - Aprócska népi játék,
néptánc 1-3 éves korig

9:30 - 10:15
Mini - Aprócska népi játék,

néptánc 1-3 éves korig
10:30 - 11:15

Aprócska népi játék,
néptánc 3-5 éves     

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

VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:

Kocsis Katalin r. zászlós 
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Gárdony, Szabadság út 40. Telefon: 06-22/355 003
Rendészeti Oszt. Velence, Balatoni út 65. 

Telefon: 06-20/2999-424

Fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 26.

(Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: április 22. (kedd) 15.00-16.00-ig 

és május 06. (kedd) 15.00-16.00-ig
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Elif Shafak: Becsület
A. D. Miller: Hóvirágok
Martina Cole: A hitetlen

Tarjányi Péter : A pápa hagyatéka
Jill Mansell: Szerepcsere

Fejős Éva : Most kezdődik
Juliet Grey: Királyné lettem: Mária Antónia ifjúkora

Joyce Maynard: Nyárutó
Ben Sherwood: Merülj alá az álmokért!

Bernard Cornwell: Vad vizek hajósa
Francisco Haghenback: Frida füveskönyve

Adam Makos: Felettünk a csillagos ég
Alan Furst: A varsói kémek

John Banville: The sea
Chris Kuzneski: A titkos korona

Ben Macintyre: A Vagdalthús hadművelet
William Gallen: Antantmisszió: történelmi regény

Kondor Vilmos: A másik szárnysegéd
Bernard Moitessier: A hosszú út: egyedül tenger és ég között

Kulcsár Péter: Sprich einfach B2!
Eric Chaline: Ötven állat, amely megváltoztatta 

a történelmet
Bill Price: A történelem legnagyobb rejtélyei
Clare Mulley: A kémnő, aki sokakat szeretett
Carol Meldrum: Minihorgolások 30 perc alatt

Leiner Laura : Akkor szakítsunk
Ana Galán: Mondragó: a nagy próbatétel

Jill Tomlinson: A cica, aki haza akart menni
Rose Banks: Varázshegy (Titkos királyság; 5.)

K. László Szilvia :Marci és a galibák

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.

VÁROSI KÖNYVTÁR

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

2014. április 19-én (szombaton) 
a Könyvtár zárva lesz.
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Április elején már a Húsvétra készültünk és vártuk az
április végi tojáskereső programunkat. Erről készült képe-
ket a következő lapszámban láthattok.

Mivel most már közel a nyár, ezért várom nyári sza-
badtéri program javaslataitokat. Ami biztos, hogy lesz póni
lovaglás, játszóterezés, dalolós sétahajózás, vonatozás és
reméljük idén már a Mezítlábas parkba is eljutunk. Addig
is szeretettel várunk benneteket keddenként 9:00-12:00-ig
a Mikkamakka Játéktárban (Tópart út 52.) a velencei Baba-
Mama Klub összejöveteleire. Gyertek el hozzánk, beszél-
gessünk, ismerkedjünk, és érezzük jól magunkat!

A Baba-Mama Klubról:  www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne írjatok a következő 
elérhetőségen: 

Málics-Talabér Veronika
Telefon: 06/20/570-5876    e-mail: vtalaber@vipmail.hu

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

A Mikkamakka Játéktár szeretettel és játékos kedvvel várja a
családokat az alábbi foglalkozásokkal: 
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 vezeté-
sével komplex foglalkozáson vesznek részt a gyermekek.
Jelentkezni Kecskés Mártánál az alábbi telefonszámon
lehet: 06 20/257 58857 A pontos időpontról megfelelő lét-
szám esetén minden jelentkezőt 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!

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 Két
Tanítási Nyelvű Baptista 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.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS SZENVEDÉLY-

BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
Velence, Vajda János 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, 30/815-2380

Közösségi ellátásunk célja a pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára olyan támogató rendszer
biztosítása, amellyel a mindennapokban segítséget

kérhetnek és kapnak.
Közösségi gondozóink segítségével könnyebbé 

válhat a hivatalos ügyek intézése, munka-
lehetőségek keresése, információkhoz jutás a külön-

böző szociális ellátásokról és támogatásokról.
Keressen minket bizalommal, amennyiben problémáit

nincs kivel megbeszélnie, elakad a hivatalos 
ügyintézések során, változtatni szeretne jelenlegi 

élethelyzetén, szabadidejét hasznosan és tevékenyen 
szeretné eltölteni.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe!
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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: Dubis-Villányi Zsanett 06-30/760-0190
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: 22/579-185

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.)
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 Babák Rózsakertjét!

Aki a pesti vonatról Velencén legelõl száll le, az ottani
aluljárón keresztül a balra fordulva egy gondozott, barát-
ságos, hívogató zöldterületre érkezik, a Babák Rózsa-
kertjébe. Elõször az ízlésesen beültetett virágágyások
tünnek föl, majd a látogató szemébe ötlik egy köralakú, fa
építmény, melyet rózsák vesznek körül. 

A pergola belsõ részén rengeteg névtábla: a Velencén
született gyerekek nevei olvashatók itt. Hagyományos,
õszi rendezvény a Babák Rózsakertje ünnepség, amelynek
keretében rózsatövek ültetésével köszönti a család és a vá-
ros közössége az elmúlt évben született kisgyermekeket.
Egy rózsa, egy új jövevény: már alig van hely a pergola
oszlopain a réztáblácskáknak, és évrõl-évre új ágyásokat
kell nyitni a szaporodó rózsáknak. Az ünnepségen mûsort
adnak az óvodások, az iskolások, fellépnek bábosok,
zenészek; népi játékokkal és gyerekmûsorokkal szórakoz-
tatják a meghívott elõadók a nagyérdemû családokat. Ez a
nap alkalom arra is, hogy átadják a Rózsa-díjakat. 

Másnap már csak a friss rózsatövek és az új névtáblák
hirdetik, hogy milyen ünnepség volt itt. Megjelennek a
parkban a babakocsis mamák, átvágnak a buszmegálló és
a vonatállomás felé a vígan beszélgető iskolások, ráérõ
idõsebb emberek sétálnak kimért léptekkel az ápolt
ösvényeken. 

Büszkék lehetünk a Babák Rózsakertjére, mely egye-
dülálló kezdeményezésként született 2003-ban.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. 

Telefon: 22/474-383
Gajdos András:              06-20/466-0546 
Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 6:00 – 18:00 óráig

szombat-vasárnap: 6:00 – 12:00 óráig

Szerkesztõségi közlemény 

A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem része-
sülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.

Az Európai Melanoma Naphoz kapcsolódóan az idén
másodszor kerül megrendezésre a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézetben 

BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRŐPROGRAM,
szinkronban sok Európai ország bőrgyógyászati és
onkológiai centrumával. 

A szűrés ideje 2014. május 6. 
9 órától 12:30 óráig

Bejelentkezni lehet a Rendelőintézet telefonszámán,
avagy személyesen a szakrendelő recepcióján. 
Cím: Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 
2481 Velence, Balatoni u. 65. 
A szűrővizsgálatokat végzi: Dr. Hernádi Mária bőrgyó-
gyász-kozmetológus-venerológus szakorvos, Magán
Mónika és Rozmus Zsuzsanna bőrgyógyászati asszisz-
tensek közreműködésével. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

dr. Ferencz Péter
ügyvezető igazgató 
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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  önkormányzati segély, 

lakásfenntartói támogatás, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, közgyógyellátás, óvodáz-
tatási támogatás, aktív korúak
ellátása, térítési díj átvállalása,
Bursa Hungarica Ösztöndíj-
pályázat

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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Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével nemcsak a nö-

vények kelnek új életre, sajnos a bűnözők is megjelenhet-
nek a kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak
nyitott ablakainál, annak reményében, hogy oda beosonva
értéket találnak.  A hosszú téli napok után örömmel en-
gedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti
munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést a szabadban.
Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal a jó
levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat,
kérjük, fogadják meg az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat.

• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a be-
járati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívat-
lan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj
csendben magával viheti a bejárat közelében található ér-
tékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratok-
kal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.   

• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendé-
geinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár
szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk
kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk
a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a
függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.

• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető,
hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú
látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk,
vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun,
ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba,
és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.

• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl.
az optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező
személy kilétéről. Ha idegenek csengetnek be, szolgáltatást
ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürü-
gyével keresik Önt, ne engedje be őket lakásába. A ma-
gukat „hivatalos személyeknek,” kiadó emberektől is kérje
el az igazolványát.

• Amennyiben a hívatlan vendég már az Ön akarata el-
lenére belépett otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem
felügyelet nélkül és hívjon segítséget.

• Érdemes házi leltárt készíteni az értékesebb vagyon-
tárgyakról, feltüntetve azok egyei jellemzőit, azonosító
számát.

• Lehetőség szerint nagyobb összegű készpénzt ne tart-
son otthon, ha mégis pénzt tart lakásában, azt ne hagyja
látható helyen, lemez, vagy pénzkazettában tárolja.

Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnye-
zetükre is. Ha gyanúsan mozgó idegeneket látnak, jegyez-
zék meg személyleírásukat, az általuk használt jármű

típusát, színét, rendszámát és hívják bizalommal a 107-es
rendőrségi számot.                            

Szinte mindenki előtt ismert, hogy a leggyakoribb bűn-
cselekmények jó része elkerülhető lenne, ha jobban vi-
gyáznánk magunkra, ha körültekintőbbek lennénk. Az
autófeltörések nagy része alkalmi tolvajok műve, mely
óvatossággal és előrelátással megelőzhető.  Az utastérben
hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon fele-
jtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő
táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem
sikerül eltulajdonítaniuk semmit sem, a rongálással járó
kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük
Önöket, hogy – az áldozattá válás elkerülése érdekében –
fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat!

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

• Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastér-
ben! 

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

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

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

• Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött parkolókat,
és az értékmegőrzőket.

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

Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési módszer,
hogy az elkövetők ki- és beszálláskor megszólítják a ki-
szemelt áldozatot, majd különféle módon elterelik annak
figyelmét, így a már nyitott utastérből észrevétlenül el-
tulajdoníthatják az értékeit. A figyelemelterelő módszerek
tárháza óriási, de leggyakrabban valamilyen műszaki hi-
bára hívják fel az elkövetők a figyelmet, vagy útbaigazítást
kérnek, és amíg az egyik elkövető eltereli a sértett fi-
gyelmét, addig a másik elköveti a lopást. Ez a módszer elő-
fordulhat bevásárló központok parkolójában, de benzin-
kutaknál és a közúton is.

Ha a körültekintő viselkedés ellenére mégis bekövet-
kezne a bűncselekmény, tegyen haladéktalanul bejelentést
az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-s telefonszámon.
A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt a
nyomok sikeres keresése, rögzítése érdekében lehetőleg ne
változtassa meg.                                 

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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ANDY Kozmetika- FLABéLOS!
Velence, Szabolcsi út Pavilonsor

Bejelentkezés: 06-20-230-8125
- Sejtrevitalizáló,növényi őssejt arckezelés
- Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású
Hyaluronic kezelés

- Anti-ageing fiatalító arckezelés Argán növényi
őssejtekkel

- Exkluzív arckezelés „örök fiatalság” proteinekkel
- Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés...
- Görögdinnyés nyugtató, hidratáló, regeneráló 

arckezelés
-Tisztító arckezelés.

Oros Andrea
kozmetikus

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

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

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!

Velencén ÜZLETHELYSÉG KIADÓ csendesebb
tevékenységre (zöldséges, fodrász, iroda stb.)

60m2 üres  Telefon: 60-20/942-5700
e-mail: margo949@citromail.hu

Cím: Velence, Zárt utca 9. Sziglige� Istvánné

2481 Velence, Fecske u. 11.
30/218-5384

Gerlang Edina

Folyamatosan bővülő 
kínálattal várjuk kedves 

vásárlóinkat!

Rövidáru, kézimunka, dekoranyag, függöny,
lakástextil, kreatív-hobbi, ajándék, játék

Nyitva tartás:
Hétfő Szünnap
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 9.00-18.00
Szombat 9.00-13.00
Vasárnap Szünnap
Ebédidő 12.30-13.00

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél Velux beépítő mester

tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

Telefon: (06) 20/464-3286
karaniczkornel@freemail.hu

Kertészet
Balkonnövények, egynyári és évelő virágok,

fűszernövények, valamint zöldségfélék 
szezonális palántái folyamatosan kaphatók.

Telefon: 20/259-36-30, 20/933-36-26
PÁKOZD,
Petőfi S.u.11.
Varga József
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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)

KoNor-Atti Bt.
Kertrendezés - fűnyírás • Festés- mázolás takarítással

Fakivágás 
Burkolás, kisebb kőműves munkák 

Asztalos ipari munkák                                          
Kerítés építés • Tetőjavítás • Homlokzati hőszigetelés

Fuvarozás 3,5 tonnás dobozos, magasított furgonnal
INGYENES ÁRAJÁNLAT!!! 

Telefon: 06-30/758-0574
e-mail:arato80@gmail.com

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

Kéménycsúcsok
átrakása, 

tetők javítása
(pala is), 

kúpcserepek 
kenése

Kályhák építése, javítása 
20/499-3974 Zsadányi Tamás

A Velencei Híradóban és Velence Város honlapján 
hirdetési lehetőségekről

olvashat az újság 45. és 46. oldalán.  

Kecsketej, kecskesajt,

házi tojás a termelőtől

Velence, Határ utca 22. 

06-20/9817-338 Uj Roland



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

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

Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az akció 2014. 04. 30-ig tart, a hirdetés felmutatásával vehető igénybe.
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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:

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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Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése • Füvesítés
Gyepszellőztetés • Kaszálás • Fűnyírás • Metszés

Rotálás • Favágás • Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
akár 1 nap alatt is!
06-30-2638-147
06-30-9013-092 EEggrraa  

22000033  BBtt..

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
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velencei-tó Nyelviskola - Velence, Gárdony
Nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára 
felkészítés, tolmácsolás, fordítás.
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

honlap: www.velencenyelv.hu (Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

e-mail: velencenyelv@gmail.com. 
telefon: 06 30 3988515  vagy  (06 22) 474570

Szépségápolás legfelső fokon!
Férfi - női kozmetika - fodrászat!

Bőrfiatalítás, mezotherápia, 
„3D” szempilla, gyantázás, masszázs!

Kiváló minőségű luxus
kozmetikumokkal

Ajándékutalvány, kedvezmények, akciók!
VVáárrjjuukk  ssookk  sszzeerreetteetttteell  aakkáárr  hhééttvvééggéénn  iiss!!
Ismerje meg a fájdalommentes arctisztítás titkát!

Velencei Szépségszalon, Balatoni út 30.
06-30/773-0684

Velencén csendes zsákutcában
1267 m2 építési telek 

tulajdonostól 

sürgősen eladó!
Családi ház, ikerház, társasház

építésére alkalmas.
tel.: 06-30/773-06-84

Irányár: 6.200.000 Ft
Dr. Valkó Gyermekorvosi BT

minden, ami

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS
1. Változási vázrajzok - földhivatali ügyintézés

Telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés
Épületfeltüntetés, -törlés
Szolgalmi jog bejegyzés
Telekhatár kitűzés
Művelési ág változás

2. Tervezési alaptérkép készítés, magassági felmérés
3. Épületek, építmények, közművek kitűzése, 

bemérése
4. Ivóvíz- és szennyvízvezetékek tervezése

GEOFÉNY Bt.
Iroda: 

2475 Kápolnásnyék
Tó utca 20.

TÓ-VILL Bt. telephely I/7
Telefon:

+36-30/268-3088
Fényes Tamás

E-mail: info@geofeny.hu
web: www. geofeny.hu
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Figyelem!Figyelem!

Velence Ó-falu központjában, 
a Velencei-tó Kapuja mellett

összközműves 

ÉPÍTÉSI TELEK  560 m2

30% beépíthetőséggel kedvező

áron 6,5 m Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 20/933-9265

Kapcsándi István

Ugrálóvár
Bérelhető ugrálóvár otthonra. Születésnapra,

névnapra, kerti partira, családi összjövetelre.
Bármelyik autó csomagtartójában elfér, 

felállítása pár perc. Személyes átvétel: Velencén
www.boldogszuletesnap.hu

+36 70 272 4864

Wollák 
Viktória

SPEEDFITNESS, FLABéLOS
a Velence resort & spa I. emeletén

Bejelentkezés: +36 20 542 7275
TAVASZI AKCIÓ!

Hozza formába magát a nyárra heti 2x20 perc
edzéssel!

10 alkalmas speedfitness bérlet 
csak 25.000Ft*

*ápr. 18-25 között vásárolt bérletek, 1 fő maximum 
1 bérletet vásárolhat, a bérletek a vásárlástól 

számított 3 hónapig
használhatóak fel.

SPEEDFITNESS, FLABéLOS


