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Velence Korzó és Szabadstrand 

VELENCE KORZÓ ÉS

SZABADSTRAND

Meghívó

MÁJUS 31. SZOMBAT 
10.00 órától: Térzene, kézműves vásár, játékos családi
vetélkedők, bringóhintó, kedvcsináló sárkányhajó és
kerékpár túrák, sportprogramok
10.15  Aerobic bemutató - Czéczei Zita
11.11 Chili Salsa  Gavallér - Kormos Attila
11.30 Zumba - Forstner Betti
12.15  Harcművészeti bemutató - Gábor József
13.30 A Kacagány citerazenekar előadása
14.00 „Tükröm, tükröm ésatöbbi �” - Pintér Dóra és
Mikóczi Dávid üvegfestmény és tiffany kiállítása
15.00 „Utazások”- Zongor Gábor festőművész kiállítása
16.00 „Nemzetközi Velencei-tavi Symposion” -
könyvbemutató
16.30 A Bandiera zászlóforgató csoport műsora
17.00 A Kápolnásnyéki Iskola táncprogramja
17.30 A Rózsa tánckar műsora  
18.00 Síroller bemutató – Magyar Sí Szövetség
18.30 Az Eszteranna tánciskola bemutatója
21.00 A FIRKIN zenekar koncertje
22.30-24.00 óráig: az elmúlt 30-40 év legnagyobb 
magyar slágerei - DJ SMASH
10.00-20.00 óra között hajózás kedvezményes áron a
Nadap hajóval (óránkénti indulással)

Az ünnepi program:
MÁJUS 30. PÉNTEK
11:45 A Velencei-tó Kapuja megnyitó ünnepsége
14:00 A Regionális Információs Pont átadása
15:00 Az „Életfa” fényplasztika, Péter Ágnes Munkácsy-
díjas szobrászművész alkotásának avatása
15.30 A „RAJZÁS”  verseny meghirdetése
16.30 A Helytörténeti Egyesület „llyen volt” című 
kiállításának megnyitása
17.00 A Velencei Meseliget és a Velencei Zöldliget  
Általános Iskola műsora
18.30 A Forrás néptáncegyüttes műsora
20.30 A Velencén élő Korda György és Balázs Klári fellépése
21.00 A Gárdonyi Konga Revolution együttes műsora,
tűztáncosokkal
22.00-től 24.00 óráig Velencei hangulat, nagy olasz
slágerekkel - DJ SMASH
17.00-21.00 óra között: hajózás kedvezményes áron a
Nadap hajóval (óránkénti indulással)
EGÉSZ NAP FOLYAMATOSAN:
Sárkányhajó kedvcsináló túrák, strandröplabda,
strandtenisz, bringóhintó, kerékpár tesztelés,
kedvcsináló kerékpár túra

Velence Város Önkormányzata  tisztelettel meghívja a város lakóit a
VELENCEI-TÓ KAPUJA PROJEKT
kétnapos, ünnepélyes avatására.
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INGYENES BUSZJÁRAT AZ ORBÁN-NAPRA 
Indulása Velencefürdőről:
9:00 perc és 15:00 Cápa parkolója
9:05 és 15:05 Iskola utca – Posta előtt
9:10 és 15:10 Pusztaszabolcsi út körforgalom 

előtti buszmegálló

Visszaindulás az Orbán-nap helyszínéről: 13:30 és 22:45 Csongor utca – Panoráma út kereszteződése

A rendező Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend 
és a Velencei-tó Körzeti Hegyközség szeretettel várja Önt és Családját a városi 

gyereknapon és az Orbán-napi hegyünnepen
2014. május 24-én, szombaton

Velencén, a Bence-hegyen, a Szent Orbán téren és a Panoráma úton.

Autóbusz indulás az Ófaluból: 
9:15 perc és 15:15 Tópart – Könyvtár előtti buszmegálló
9:20 és 15:20 Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló
9:25 és 15:25 Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló
Érkezés kb. 9:30 és 15:30 Csongor utca – Panoráma út 

kereszteződése

GYEREKNAPI PROGRAMOK

10-17 óráig Kézműves foglalkozások gyöngyfűzés,
lufi hajtogatás, ékszerkészítés, 
arcfestés és sok más érdekesség. Levendula 
játszóház, fakörhinta, trambulin, sokféle játék.

10 órától Mesetúra.
10 órától Velencei óvodások műsora. 
11 órától Kuglóf király udvarában, mesejáték, a Szeleburdi meseszínház előadásában.
12 órától Szeleburdi bohócok zenés műsora.

ORBÁN-NAPI PROGRAMOK

Egész napos kézműves, népművészeti és iparművészeti 
kirakodóvásár. Vásári ételek, italok. Borkóstolók és borvásár.
14:45-től Dream Girls Danc & Fittness táncegyüttes műsora.
15:45-től Térzene a Lohr Kapelle fúvós együttessel. 
17:30-tól Borrendi felvonulás.
17:45-től Borrendi ceremónia. Borrendek bemutatása, 

Oláhné Surányi Ágnesnek, Velence polgármesterének 
és a borrend nagymesterének köszöntője.
Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Borverseny eredményhirdetése, ítélethirdetés.

19:30-től Erős testvérek fergeteges mulatós műsora. 
21:00-tól Boka és a Klikk műsora. (Az egykori legendás Sárga Taxi együttes utódzene-

karának bulija).
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HARMINC ÉV
A velencei Szent Orbán napok története

Szent Orbán pápa emléknapja május 25. A földművelők
mindig féltek ettől a naptól, mert évszázados megfigyelés sze-
rint, többnyire ekkor van az utolsó tavaszi fagyos nap a mér-
sékelt égövi Európában, így nálunk is. Orbán tiszteletére a
szőlőhegyeken kápolnákat, szobrokat állítottak, a nép így pró-
bálta „megvesztegetni” a szentet: intézze el az égieknél, hogy
az utolsó tavaszi fagyos nap a szőlőkben kárt ne tegyen.

Magyarországra vélhetően a XVIII. században betelepülő
„sváb” földművesek hozták be ezt a néphagyományt, a ma-
gyar gazdák által művelt területeken nem volt szokás.
Azt is mondják, hogy Szent Orbán a szőlősgazdák, kádárok
és kocsmárosok védőszentje. Ha nem fagyott el a szőlő, a
gazda reménykedhetett a szép termésben, a kádár nekiállha-
tott hordókat készíteni, mert szükség lesz rá, a kocsmáros el-
adhatta az óbort, mert vásárolhat majd újat, frisset.
(Alba Regia annales musei Stephani regis XVI. 1978, Székesfe-
hérvár)

Orbán nap Velencén, a kezdetek
A Bence-hegy a 20. század 60–70-es éveiben még

szőlőhegy volt, finom borokkal. 1976-ban csak négy-öt új
nádfedeles nyaraló állt, utak még sehol, a Sárgaföldes út
volt a hegy főutcája. Kötelező volt a szőlő művelése és a
nádfedés a házakon.

1983-ban híre jött, hogy Hajóson Szent Orbán szobrot
állítottak a pincefaluban, majd egyikünk Sóskúton járva
látott is egy ilyent, ami  műemlék volt. 1984 kora tavaszán
az első munkákat követő borozgatás közben megállapítot-
tuk, hogy nem szőlőhegy a szőlőhegy védőszent nélkül,
csináljunk magunknak. Richter Feri gazda és kőszobrász
barátunk faragta a szobrot, építettünk talapzatot és felkér-
tük Dr. Lukács Lászlót, a Szent István Király Múzeum
néprajzkutatóját, hogy tájékoztasson bennünket a népha-
gyományról Szent Orbánnal kapcsolatban. A gyerekek
verseket tanultak, a felnőttek avató beszédeket írtak.

1984 május 26-án szombaton délután családias, ben-
sőséges ünnepség keretében avattuk fel a szobrot a Sár-
gaföldes úton, ott ahol most a vén borász szobra áll.
Mindenki batyuval, egy-egy flaska borral jött ünnepelni és
kíváncsiskodni. Szép délután volt cigányzenével, jó han-
gulatban. Évről évre több látogató jött, így Velence Nagy-
község Tanácsa, majd Önkormányzata a kezdeményezés
mellé állt, és később az ünnep a velencei évadnyitóvá vált.

1985-ben rendeztük az első borversenyt, amin akkor
csak Bence-hegyi gazdák vehettek részt. Akkor alapítot-
tuk a legjobb és a  legrosszabb borért járó vándordíjakat is.

Felbuzdulva összefogásunk sikerén először Kertbarát
Kört, majd Szőlő és Természetvédelmi Egyesületet alapí-
tottunk. Ezek voltak Borrendünk csírái.

A Szent Benedictus Borrend 1993-ban 13 alapító
részvételével Mayláth Endre vezetésével jött létre, majd
2000-ben Borlovagrendé alakult át.

Új alapokon
Az egyre népszerűbb rendezvény egyre nagyobb töme-

get vonzott, a helyszínt kinőtte, így a szervezők 1998-ban
áthelyezték a szobrot mai helyére. Régi talapzatára Richter
Feri megmintázta a „Vén borász” szobrát, ami azoknak
állít emléket, akik verejtékes munkájukkal művelték a
szőlőt, és termelték a finom borokat e tájon. Sajnos a
Bence-hegyen mára alig maradt egy-két ilyen gazda, és
szőlő is elvétve.

A 2000-es évben Vörösmarty Mihály születésének bi-
centenáriuma tiszteletére szervezett Vörösmarty év kere-
tében bordalversenyt rendeztünk országos részvétellel,
nagy sikerrel. Később állampolgári kezdeményezésre a
parkolónak, ahol az Orbán szobor áll, Velence Város
Önkormányzata Szent Orbán tér nevet adott.

A Szent Benedictus Borlovagrend megalakulása óta
egyik szervezője az ünnepségnek, a társ borrendek meg-
hívásával és színpompás felvonulásával emeli a rendez-
vény fényét. Minden évben új tagokat avat, olyan szemé-
lyeket, akik érdemesek arra, hogy a Borlovagrend tagjai
legyenek. Szeretik a bort, tisztelik a hagyományt, és ki-
állják a nehéz avatási próbát. Az ünnepség fénypontja az
„ítélethirdetés”, ahol a néphagyomány szerint a gazdák
ítéletet mondanak a „védőszent” tavaszi működése felett.

A május végi ünnep az idők folyamán – összekötve a
gyereknappal – Velence tavaszi évadnyitója lett, és ma is
az. Ebben az évben május 24-én, szombaton lesz a hegyün-
nep, amire a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Wagner Péter
Szent Benedictus Borrend alapító tagja



2014. MÁJUSVELENCEI HÍRADÓ4

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
április 14. napján tartotta munkaterv szerinti soron követ-
kező ülését a Kastély házasságkötő termében. 

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

A két ülés között történt eseményekről szóló polgár-
mesteri beszámolót követte a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés, majd a törvény szerinti kö-
telező előirányzat módosításról döntött a Képviselő-testü-
let. A 2013. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rende-
let), a település vagyoni helyzetének bemutatása napirend
okán a testületi ülés lakossági fórummal egybekötve ke-
rült megtartásra. A hozzászólások alapvetően az adósság-
konszolidáció és a Velencei-tó Kapuja projekt témájához
kapcsolódtak, valamint egyéb kapcsolódó észrevételek is
elhangzottak. A zárszámadásról szóló önkormányzati ren-
deletet a Képviselő-testület elfogadta.  

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta Velence
Város Belső Ellenőri 2013. évi összefoglaló jelentést. Az
ellenőrzés tárgya volt a Velence Gyógyszertár Kft. mű-
ködése, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodása, valamint az
Önkormányzat vagyon-nyilvántartási rendszer megfele-
lősége. 

Döntött a Testület a civil szervezetek támogatására kiírt
2014. évi pályázatokban, valamint az egyházak pénzügyi
támogatására vonatkozóan is határozatot hozott. 

A „Velencei-tó Kapuja” projekt egészét figyelő, admi-
nisztráló, illetve vezénylő projektmenedzser tevékenység
meghosszabbítására vonatkozóan 3 ajánlattevő felkérésé-
ről döntött a Képviselő-testület. A napirendet előzetesen
tárgyaló Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság mó-
dosító javaslatát a Testület elfogadta, így a projektme-
nedzsmenti tevékenységre kiírt ajánlattételi felhívás hatá-
rozatlan időre szól, mivel nem lehet pontosan tudni – az
Önkormányzaton kívülálló okok miatt –, hogy mikor lesz
a végleges dokumentálás zárása. Továbbá az 5 éves idő-
szakra nyomon követési feladattal is számolni kell. 

A „Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcsolódó napi-
rendek keretében elfogadásra került a Velencei-tó Kapuja”

HHíírrlleevvééll
Üzemeltetési Szabályzata, valamint döntés született a
„Velencei-tó Kapuja” építési beruházás kiegészítő munká-
ira vonatkozó ajánlati felhívás elfogadásáról. Ez utóbbi
azokat a menetközben kiderült többletmunkákat tartal-
mazza, amelyek nélkül a projekt nem működhet. Ilyenek
az elsősegélynyújtó hely kialakítása, a mozgáskorlátozott
WC kialakítása, a szennyvízátemelő körüli térburkolat és
kerítés építése, acéloszlopok tűz gátló festése, élelmiszer-
üzlet területén vegyszeradagolók kiépítése, lámpatestek
módosított kialakítása, sportteraszon virágládák korlátki-
alakítása.

A Képviselő-testület elfogadja az Artonic Építészeti
Kft. nevében eljáró Orbán Csaba építész tervezésre vonat-
kozó ajánlatát a Korzó épület SPAR üzletrészének belső
építészeti, szerelési és technológiai tervezése tárgyában,
felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására. 

Döntöttek a képviselők az „Út- és járdafelújítás – Ve-
lence 2014” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálatáról. A
döntés szerint a Velence területét érintő út- és járda felújí-
tási munkálatokra indított közbeszerzési eljárás pályá-
zatnyertese a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Bu-
dapest, Gábor Dénes u. 2.). 

A Képviselő-testület a TDM Egyesület 2014. évi nyári
szezonra való felkészülésről szóló beszámolóját elfo-
gadta.

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Iskola és Kollégi-
umnál fenntartó változás történt a közelmúltban, az intéz-
mény fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium lett. A
fenntartóváltáshoz kapcsolódó jogi szabályozás részét ké-
pezi az ingó- és ingatlanvagyon kezelése. Az erről szóló
vagyonkezelési szerződést – a tervezet intézmény általi
előzetes elfogadása birtokában – a Képviselő-testület jó-
váhagyta. 

Szelei Andrea
aljegyző
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Közel negyven újságíró, rádióriporter, televíziós munkatárs
volt az elsõ látogatója május 6-án a majdnem teljesen elkészült
nagyberuházásnak, a Velencei-tó Kapuja projekt keretében
megvalósult Velence Korzó és Szabadstrand épületegyütte-
sének és a több hektáros strandnak. 

A társaságot Oláhné Surányi Ágnes polgármester vezette
végig a területen, bemutatva az épület valamennyi funkcióját,
a strandrész különleges, homokos kialakítását és a megújult
kikötõt. A sajtó munkatársai alig akarták elhinni, hogy a párat-
lan intézmény ingyenes fürdési és parkolási lehetõségeket
nyújt, játszóterével, sekély vizû lejáróival kisgyerekes csalá-
doknak is önfeledt üdülési alkalmat kínál. A pár percre lévõ
vasútállomás, amelyre gyakran futnak be az új, légkondicionált,
modern vonatok, sokakat késztet majd arra, hogy ne autóval,
hanem vasúton közelítsék meg Budapestrõl, Fehérvárról vagy
a megyébõl bárhonnan Velence új büszkeségét.

Közhírré
tétetett

TÁJÉKOZTATÓ: Velencén a 2014. évi országgyűlési választás rendben lezajlott, a választás törvényességét érintő
rendkívüli esemény nem történt. Mind az öt szavazókör 06.00 órakor kinyitott és 19.00 órakor zárt. A részvétel Velence
esetében 66,17 %-os volt. A település szavazóköri eredményei a www.valasztas.hu weboldalon megtekinthetőek. 

dr. Papp Gyula Gábor
jegyző

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK (forrás: www.valasztas.hu) 100 %-os feldolgozottság
Az országgyűlés összetétele Fidesz-KDNP: 66,83 % (133)

MSZP-Együtt-DKK-PM-MLP: 19,1 %   (38)
Jobbik: 11,56 % (23)
LMP: 2,51 %  (5)

Fejér Megye 03. számú Egyéni Választókerület (Bicske) eredménye a következő:

Képviselő: TESSELY ZOLTÁN KÁROLY FIDESZ-KDNP

Fejér Megye 03. számú Egyéni Választókerülethez tartozó települések: Alcsútdoboz, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Bicske, Bod-
mér, Csapdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Mány, Nadap,
Óbarok, Pákozd, Pázmánd, Ráckeresztúr, Szár, Tabajd, Tordas, Újbarok, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zichyújfalu. 

Varga György LMP 2 677 5,98 %
Gáspár Kornél Dániel JOBBIK 8 021 17,92 %
Dr. Molnos Levente Lóránt   FKGP 345 0,77 %
Horváth András Tibor MSZP-Együtt-DK-PM-MLP   9 534 21,3 %
Tessely Zoltán Károly Fidesz-KDNP 22 571 50,43 %
Huszti Dávid MACSEP 0 0 %
Dr. Bednár András Tibor Szociáldemokraták                  106          0,24 %
Bódi Tibor SMS 233 0,52 %
Birtalan József KTI 159 0,36 %
Veres Péter Munkáspárt 337          0,75 %
Papp László SEM 232          0,52 %
Huszti Lajos Együtt 2014 204 0,46 %
Pilz István Gábor ÚMP 15 0,03 %
Paksi Imre MGP 150 0,34 %
Borsos Sándor Ákos JESZ 136 0,3   %
Bogdán János MCF 39 0,09 %
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva Velence Város Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket ren-
deli el: 

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.839.636 eFt-ban
aa) működési bevételét 1.033.215 eFt-ban-
- közhatalmi bevétele 67 eFt
- intézményi működési bevétel 182.820 eFt
- helyi adók 281.014 eFt
- átengedett központi adók               18.300 eFt
- sajátos működési bevétel 9.072 eFt
- támogatás értékű bevételek 23.894 eFt
- működési célú pénzeszköz átvétele 42.667 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.              0 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám.  475.381 eFt

ab) felhalmozási bevételét 373.111 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek         96.455 eFt
- támogatás értékű bevételek 274.349 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése 2.307 eFt

ac) támogatások 255.450 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támogatás 255.450 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 1.839.636 eFt-ban
ba) működési kiadások 704.471 eFt-ban
- személyi juttatások 195.511 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 48.858 eFt
- dologi jellegű kiadás 298.214 eFt
- egyéb működési célú támogatások 161.741 eFt

- tartalék
kötött felhasználású 0 eFt
szabad felhasználású                            133 eFt

bb) felhalmozási kiadások        829.218 eFt-ban
- felújítási kiadások 10.281 eFt
- beruházási kiadások 612.580 eFt

ebből: EU forrásból megv.           608.908 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás             209.515 eFt

ebből: 
befektetéssel kapcsolatos kiadás:   69.935 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 83.652 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 1.100 eFt

bc) támogatások 255.450 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás       255.450 eFt

bd) likvid hitel 100.993 eFt

c) finanszírozási bevétel: 177.860 eFt
összegbe állapítja meg.

3. §. E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. április 28.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.28))
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában, va-
lamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
89. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-
zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fel-
adat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zár-
számadást az 1. melléklet mérlegében foglaltaknak
megfelelően

1.885.148 ezer Ft bevétellel,
1.755.028 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat intézményeinek mérlegét elő-
irányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
az 1/a- 1/d. mellékletben foglaltaknak megfelelően fo-
gadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit forrá-
sonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat
– feladatonként részletezve a 2. mellékletben és 1. függe-
lékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét 3.
melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 4. mel-
léklet, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimuta-
tását a 5. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

3. § Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot sze-
rinti vagyonát a 6. mellékletében foglaltak szerint elfo-
gadja.

4. §. A 2013. évi előirányzat felhasználás ütemét a 7. mel-
léklet, a likvid tervét a 7/a. melléklet tartalmazza.

5. §  A 2013. évi állami normatíva támogatást a 8. mellék-
let tartalmazza

6. §. Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és kül-
földi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet tartal-
mazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. §  A környezetvédelmi alap 2013. évi felhasználását a
11. melléklet tartalmazza.

9. §  A 2013. évi uniós pályázati támogatás felhasználását
a 12. melléklet tartalmazza.

10. § A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat
éves bontása a 13. melléklet tartalmazza.

11.§ A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi
CXCIV. törvény 3 § szerinti kötelezettségeket a 14. mel-
léklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi tényleges létszám
adatait költségvetési szervenként a 15. melléklet tartal-
mazza.

13.§ Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi felújítási
és beruházási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.

14. § Az intézményektől elvonásra nem kerülő 2013. évi
pénzmaradvány összegét a 17/a-d. melléklet tartal-
mazza. 

15. § A rendelet szöveges indoklását a 2. függelék tartal-
mazza.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi  költ-
ségvetésről  szóló 1/2013.(I.22.), 5/2013.(II.28),
12/2013.(V.31), 16/2013.(IX.30), 17/2013.(IX.30),
20/2013.(XII.20) 4/2014.(III.03), 11/2014.(IV.28)
önkormányzati rendelete.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2014. április 28.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁRÓL

A Köztársasági elnök döntése értelmében a szavazásra 2014. MÁJUS 25. napján, vasárnap kerül sor. Szavazni egy
listára lehet.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok auto-
matikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről az értesítőt a Nemzeti
Választási Irodától már megkapták. Aki nem kapott értesítőt, a lakcíme szerinti helyi választási iroda (Polgármesteri Hi-
vatal – Jegyző) vezetőjénél érdeklődhet. 

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – május 9-ig kér-
heti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. május 17-én 16 óráig, átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választással kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Helyi Választási Irodában, valamint a weboldalon részletes tájé-
koztató olvasható. 

VELENCEI SZAVAZÓKÖRÖK    

1. számú szavazókör: 2481 Velence, Iskola utca 4. (Közösségi Ház) – nem akadálymentes
2. számú szavazókör: 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1. (Meseliget Óvoda) – akadálymentes
3. számú szavazókör: 2481 Velence, Tópart utca 26. (Polgármesteri Hivatal) – akadálymentes, 

átjelentkezők és település szintű lakcímre bejelentkezettek számára kijelölt szavazókör
4. számú szavazókör: 2481 Velence, Bethlen Gábor utca 14. (Ó-falusi Iskola) – nem akadálymentes
5. számú szavazókör: 2481 Velence, Kis út 1. ( Zöldliget Általános Iskola) – akadálymentes

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
(Cím: 2481 Velence, Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal)

1.) Vezető: dr. Papp Gyula Gábor jegyző Telefon: 06-22-589-402,-416,  fax: 22/472-747 e-mail: hivatal@velence.hu
2.) Vezető helyettes: Szelei Andrea aljegyző Telefon: 06-22-589-418, fax: 22/472-747 e-mail: aljegyzo@velence.hu
3.) Tagok: Máthay Erzsébet,  Balogh Erika,  Csikmérő Enricóné,  Egri Andorné,  Karaniczné Fodor Éva, 

Kusnyérné Retezi Gyöngyi, Szikora Melinda

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. 

Április hónapban a Polgárőrség tagjai 13 alkalommal,
összesen 324 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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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, eljön-
nének, hogy együtt ünnepeljünk 2014 augusztus 19-én, a
város születésnapján. Ezzel a rendezvénnyel a gyökereket
szeretnénk erősíteni a város régi összetartó képességének
felidézésével. Szívesen látunk mindenkit, aki jó szívvel
gondol régi ismerőseire, a településen  eltöltött  időre. 

A rendezvény  regisztrációhoz  kötött. Ha  Ön  ismer
olyan  személyt,  aki szívesen részt venne ezen a progra-
mon, kérjük, 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

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. június 23-án  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja. Kihelyezett ülés a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola

Liget iskolarészében (Kis u. 1.)

Napirend:

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

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

3./     Egyebek

A napirendeket követően, közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű 
napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2014. június 2-án (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Ha kinőtte lakását kedvenc növénye, és szeretné jó
helyen tudni, kérjük, ajánlja fel önkormányzatunknak:

mi elhelyezzük a hamarosan átadásra kerülő 
Velence Korzó épületében, vagy a sétányon. 

Itt nagyra nőtt cserepes növénye megfelelő 
gondozásban részesül, és örömet okoz mindenkinek.

Kérjük, hogy ha Önnek van ajándékozásra való
növénye, akkor azt szíveskedjen a 589-402-es telefon-
számon (Török Zsuzsanna) jelezni, mi elmegyünk érte! 
Mivel közterületen lesz elhelyezve, kérjük, szúrós vagy

mérgező növényt ne ajánljanak föl!

Köszönjük!
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Ajándékozzon 
cserepes növényt 

Velencének!
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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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FFooccii  nnééllkküüll  nniinnccss  mmaajjáálliiss!!
A hagyományoknak megfelelõen mintegy húsz éve már

Velencén, megszakítás nélkül május 1-jén kispályás foci-
tornára hívják a szervezõk a sportot igénylõ és szeretõ
lakosságot. Az idén is  hangulatos, színvonalas és sport-
szerû mérkõzéseknek színhelye volt a Kastélypark. 

Kilenc csapat részvételével került sor a csoportküz-
delmekre. A részvevõ helyi fiatalok mellett a környék
településeirõl, Kápolnásnyékrõl, Gárdonyból, Baracskáról,
Sukoróról, Székesfehérvárról is megjelentek a játékot sze-
retõ amatõr sportolók. Az idei évben már két budapesti
csapat is részt vett a küzdelmekben, akik az állandó
résztvevõk mellett interneten szereztek tudomást a velen-
cei programokról, és a focit összekapcsolták egy kellemes
bográcsozással. „Jövõre is jövünk” köszöntéssel váltak el,

elmondásuk szerint igazi családias közösségnek lehettek
aktív résztvevõi. A mérkõzések szünetében üde színfolt
volt a velencei U-7, U-9 éves korosztály önfeledt játéka.

A felnõtt torna gyõztese a Kovács Mátéval, Földi
Márkkal megerõsített „Velencei Spártaiak” csapata, má-
sodik helyezett a „Baracskai másnaposok”, harmadik
helyezést ért el a nagyon szimpatikus, kulturált focit ját-
szó „Kék torony” fantázia nevû budapestiek csapata,
valamint a „KOVI és a velencei barátai” gárdája.

Különdíjat kapott a Fejér Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
honálló csapata. A verseny lebonyolítását Molnár Gergely,
Molnár Károly és ifjú Serhók György szervezte a mintegy
120 fiatalnak, akik igyekeztek örömteli pillanatokat sze-
rezni a résztvevõ játékosoknak, hozzátartozóknak, szur-
kolóknak egyaránt. Szervezők

Velencei-tavi VVSI Északi Evezős Pálya

MÁJUS 31- JÚNIUS 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
JÚNIUS 14. 7:30 – 20:00 óráig

I. Velencei-tavi Horgász Randevú és Családi Nap
Velencei-tavi VVSI Északi Evezős Pálya

http://velenceito.info/programok-esemenyek
JÚLIUS 4. IUTA Dupla Ironman Világkupa 2014.

Velencei Vízi Vár - Velence, Enyedi u

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

JÚNIUS 7. 7:00 óra Velelence 35/25/10 GYALOGOS
teljesíménytúra a Velencei-hegységben. Választható távú
körtúra. Indulás és érkezés: Pákozd, Ingókő Étterem, Budai
út. 53.

Kerékpár
JÚNIUS 7. Velence, a vasútállomás előtti üzletsor (Béke
utca, a SPA felé). Velencei-tó Tízszer, kerékpáros teljesít-
mény túra a Velencei-tó körül. Cél: megkerülni a Velencei-
tavat 1–10-szer. Megtett körönként díjazás.
JÚNIUS 8. Velencei Vízi Vár - Velence, Enyedi u 
eXtremeMan 51.5 Olimpiai távú triatlon verseny (Iron Man
sorozat) 
JÚNIUS 21. Helyszín: Indulás és érkezés Zilaj kerékpár-
kölcsönző Velence. Zilaj Kerékpár túrasorozat 2014. nyár
A Velencei-hegység természeti csodái. Vezetett  kerékpá-
ros geo túra a Velencei-hegységben. 
A programokról részletes infrormáció : 
www.zilajkerekparkolcsonzo.hu

Fotók: Kővári Éva 
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Az új mentőautó:   

MA 04-64
Velence városa, valamint a tó körüli települések lakói

szolgálatába állt április 10-én hivatalosan – egy kis ün-
nepség keretében használatra átadott – új mentőgépjármű.
Dr. Onódi Lívia, a Közép-dunántúli régió orvosigazgató
bajtársnője adta át  az autót, amely része annak a 200 db-
ból álló flottának, amely uniós finanszírozással kerül az
Országos mentőszolgálathoz.  Az autók a  finnországi  Pro-
file Vehicles Oy mentőgyár magyarországi telephelyén,
Kistarcsán  készülnek, itt kapják végleges mentőautó for-
májukat.  

Maga az alap gépkocsi Mercedes,  ami  egy  jól bevált
típus, hiszen közel 40 éve szolgálja megbízhatóságával a
mentést, igaz eddig csak az Eset-Roham kocsik kerültek
ki a típusból. Az állomásunkra úgynevezett „B” típusú
mentőautó érkezett. Ez a már korábban említett típus
Sprinter 316 CDI változata, 2200 cm3- es EURO - V. dízel-
motorral, hivatalos színe: „sulfur  yellow” vagyis kénsárga.

Az autó műszaki felszereltségét tekintve a 21. század
jegyeit hordozza magában, minden olyan biztonsági ele-
met tartalmaz, ami az úton való haladását, biztonságos
megállását segíti. A mentőautó teljes egészében digitális
klímával szerelt, a nyári forróságban is optimális  hőmér-
sékletet tud biztosítani az autóban tartózkodóknak. 

Az autóban mind a beteg, mind a mentőszemélyzet
maximális biztonságban van, még az autó borulása esetén
is. A megkülönböztető fényegységek kívül, az autó mind
a négy felső sarkán, teljes egészében a belső tér világításá-
val a kárhely megvilágításához nélkülözhetetlen beépített
világítással együtt, LED technológiával készültek. A
megkülönböztető hangjelzés  automatikusan változó, több-
szólamú hang, légkürttel kiegészítve. 

A belső felszereltségét, bútorzatát tekintve, teljes
egészében egy darabból formázódott, a sarkok, élek le-
kerekítettek, hézagmentesen illesztettek. Fűthető infúziós
rekesz, körben biztonságos lenyitható és billenthető tároló
rekeszek kerültek kialakításra. A speciálisan mentőautó
felszerelésére kifejlesztett hordágy több magassági pontra
állítható, többféle beteg-fektetést, pozícionálást tesz lehe-
tővé, továbbá nagy kerekekkel felszerelt, hogy a legkeve-
sebb fizikai erővel lehessen a mentőautóba helyezni.
A betegtéri ülések felhajthatóak, a fal mellé be lehet for-
dítani őket, ezáltal a hordágyat a tartószerkezetével együtt
a gépkocsi közepére tudjuk húzni, és máris három oldal-
ról hozzáférhetővé válik a beteg, ha ezt ellátása indokolt-
tá teszi. 

Méltó helyre kerülhetnek az elmúlt évben a K&H
Gyógyvarázs gyermek egészségügyi programban karácso-
nyi támogatás kapcsán nyert mentéstechnikai eszközök is,
ezeket korábbi írásomban bemutattam. 

Ne legyen senkinek szüksége rá, ne legyen olyan
helyzet, hogy használni kelljen az autót, de ha mégis szük-
séges,  akkor egy 21. századi, modern mentőautóval tu-
dunk a bajbajutott embertársaink segítségére sietni.

Tisztelt Velencei Lakosok!
Eszközeink folyamatos fejlesztéséhez, ezen belül most

egy vénakereső lámpa beszerzéséhez várjuk önzetlen fel-
ajánlásaikat, a Velencéért közalapítvány számlaszámára:
11736082-20054104. A sárga csekkre kérjük írják rá: 

„A Velencei mentőállomás részére”! 
Muharos Attila 

mentőállomás vezető
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Budapest
Győr
Érd
Ráckeresztúr
Siófok
Bakonycsernye
Mohács
Mezőtúr
Szabadegyháza
Vecsés
Sátoraljaújhely
Kecskemét
Tárnok
Tordas
Gyúró
Esztergom
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Adony
Sárosd
Nagyar
Szentdomonkos
Csákvár
Gödöllő
Sóskút
Nyékládháza
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csetény
Iszkraszentgyörgy
Nyírkarász
Megyaszó
Besnyő
Zámoly
Cece
Pettend
Úrhida
Budaörs
Pusztavám
Dunakeszi
Szigetszentmiklós
Perkáta
Polgárdi
Sáregres
Iváncsa
Szabadbattyán
Dunaújváros
Kőszárhegy
Tata
Szolnok
Tiszagyenda
Mezőtúr
Dunapataj
Orosháza
Kisvárda
Tatabánya
Csokakő
Vértesboglár
Soponya
Várpalota
Összesen:
Mindöszesen:

80
3
6
2
3
1
1
1
7
4
1
2
7

63
69

4
297

47
6

559
524

63
260

10
4
1
4
3
2
2
1

91
2

12
100

13
1
2
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
2
4
1
1
3
7

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

2324
6212

Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet

működéséről
Rendelőintézetünk betegforgalmi adatai

alapján április második felére a kardioló-
gia és az ultrahang diagnosztika területén
az előjegyzési idő 30 nap fölé nőtt. Korlá-
tozott szakorvosi óra kapacitásunkra tekin-
tettel májustól kardiológiai és ultrahang
diagnosztikai szakrendeléseinken csak az el-
látási területünkön lakó, biztosítási jogvi-
szonnyal rendelkező pácienseinket tudjuk
fogadni.

A BEMER terápia segít a betegségek megelőzésében, az immunrendszer er-
ősítésében, a vérkeringés javításában, ezáltal a szellemi és a fizikai teljesítőké-
pesség megőrzésében. Rendelőintézetünk BEMER terápiás készüléke beutaló
nélkül is igénybe vehető alkalmanként 1000 Ft-os áron. Részletes tájékoztatása
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 előjegy-
zést kérni.

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

Rendelőintézetünk Nappali Kórházi blokkjában infúziós kezeléseket végzünk.
Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyászati, sebészeti ideggyógyászati, sze-
mészeti és reumatológiai szakrendelések adnak. Az infúziós kúrák OEP támoga-
tás mellett zajlanak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter belgyógyász-
kardiológus főorvos felügyeli. A kezelésekre előjegyzést a Recepció ad.

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

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

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól más-
nap reggel 07:00-ig, munkaszüneti napokon 0:00-24:00 között érhető el.
A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104. 

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2014. február

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

357
842
438
143

1738
181
118
71

3888

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:



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.



Szép, rendezett ingatlanok 

Egyesületünk folytatja havi „megfigyelő” körútját a
városban, keresve a kimagaslóan szép, gondozott utca-
frontokat. Szerencsére igen sok rendezett, csinosított, ápolt
kiskertet találtunk. Nem tudjuk mindegyiket felsorolni, de
mindenkinek köszönjük, aki nem sajnálja a munkát az in-
gatlana előtti utcaszakasz ápolására sem. Sokat elárulnak
ezek a részletek egy település lakóiról és arról, mennyire
érzik magukénak környezetüket.

A szép gyep, egy-két bokor vagy örökzöld is lehet
nagyon mutatós, nem csak a virágos kiskert, de az ilyen
területtel legalább annyi dolgunk lesz, hiszen a fű is csak
akkor szép, ha rendszeresen nyírva, gondozva van. Kérünk
mindenkit, aki az Önkormányzattól kért virágpalántákat,
hogy viselje gondjukat a nyár folyamán, hogy ezek a kis
virágok is szépítsék, színesítjék városunkat.

Örökzöld kérésünk, hogy akinek nincs, pótolja a ház-
számtáblát. Sok szép előkertet azért nem tudunk megem-
líteni az újságban, mert nem tudjuk a házszámot, és így az
érdeklődők nem tudnak elsétálnának egy-egy itt felsorolt
ingatlan elé, hogy megnézzék a szépen gondozott utcai
kiskerteket, gyönyörködjenek, és ötleteket gyűjtsenek. 
Ez alkalommal a Bence-hegyen jártunk, itt csodáltuk meg
ezt az évek óta nagy szeretettel és hozzáértéssel gondozott
előkertet.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Az egynyári virágok ültetésénél sokan tanácstalanok.
Mit, hová ültessünk? Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

Az Ageratum-Bojtocska világos, napos helyet kíván.
Rendszeresen nedvesen kell tartani. Ha egyszer megszá-
rad, szinte lehetetlen újraéleszteni. Antirrhinum-Orosz-
lánszáj, Tátika. Napos, félárnyékos helyre csoportosan
ültetve díszít igazán. Különböző, szebbnél szebb színekben
találhatjuk a kertészetekben. Az egynyári Celosia-Ka-
kastarély magyar nemesítésű fajtái a nálunk tapasztal-
ható klímán fejlődnek szépen. Szárazságtűrő, lehetőleg a
földjét tartsuk nedvesen. Megfelelő körülmények között
a fagyokig virágzik. A Gazania-Napvirág, Záporvirág
kizárólag napos helyre ültethető, mert felhős időben, sö-
tétben összecsukja virágszirmait. Több színt összeültetve
mutatós. Ismert a dugványról szaporítható citromsárga
fajtája, melyet balkonládába, nagyobb cserépbe ültethe-
tünk. A Lobélia álló és csüngő fajtája ismert. Napos fél-
árnyékos helyre ültessük. Rendszeresen tartsuk nedvesen.
A pangó vizet kerüljük. A tápoldatozást meghálálja.
Lobularia-Mézvirág, Illatos ternye. A kora tavasz egyik
legkeresettebb növénye hidegtűrése és rendkívüli illata
miatt. Akár egy növény is képes közvetlen környezetét
bódító illatával elkápráztatni. Piros álló muskátlik közé
ültetve is mutatós. Legnagyobb hátránya, hogy a nagy
meleget nem bírja, viszont a hűvösebb idő beálltával
ismét „előjön”. A Nicotiana-Díszdohány méltatlanul
nem népszerű. Felhasználható napos, világos helyen bal-
konokra, ágyásokba, sírokra. Jól viseli a szélsőséges idő-
járást. Különleges színekben létezik. A Senecio-Ham-
vaska levelével díszít. Kiegészítő növényként szegélye-
zésre, „keretezésre”, virágágyba, sírokra ültetve használ-
juk. Különösen jól mutatott tavaly a keresztnél Celosia-
Bikavérrel összeültetve. A Tagetes-Büdöske a legismer-
tebb és kedveltebb, hálás virágágyi és tömegnövény. Vál-
tozatos színei, virágátmérője és magassága különleges
ültetéseket tesz lehetővé. 

A Vinca-Catharanthus, Sivatag rózsája az utóbbi
évek sikernövénye. Változatos színekkel csábítja a vá-
sárlót. Napos, világos helyen a fagyokig virágzik. Jól tűri
a szárazságot és a nagy meleget. Huszti Mihály

egyesületi tag

Szépen gondozott előkertek május 10-én

Halász u. 17., 19., 20. Felszabadulás u. 1., Ország út 18.,
36., 50., 54., 68., 74., 96. Csongor u. 2., 3. Enyedi u. 2.,
4., 6., 19., 21. Fő u. 22., 80., 86., 123., 129., 144., 148.,
Orbán vendéglő,  Kemping u. 3., 5., 11., 19/a., 23/a., 53.,
77., 79., 85., 86., 87., 91., 93. Szabolcsi u. 21., 57., 77.,
83. Bekötő u. 9., 10., 14/a. Gyümölcs u. 18., 24., 30., 34.,
Kossuth u. 16., 35. Cserhalom u. 2., 14. Fazekas u. 2.,
10., 13., 14., 15.,  17., 19., 23., 39.,  Rákóczi u. 5., 9.,
14., 16., 18., 21., 24., 26., 28., 32. Iskola u. 7., 12., 12/a.,
14., 18., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 39. Vasút u. 18., 23.,
28. Akácfa u. 5. Honvéd ltp. 8. Cseresznye u. 12., 38.,
39., 47., 51. Vásártér u. 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 18.,
41. Úttörő u. 57. Határ u. 5., 6., 12., 18., 26., 31., 32.,
32/b., 42., 53., 55., 57., 59., 61., 63., 65. Kertész u. 1/a.,
3., 5., 8., 9/c., 10., 12., 20., 22., 28., 30. Tavasz u. 5., 9.,
13., 15.
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A Helytörténeti Egyesület hírei

Kedves Velenceiek!

Ahogy  az újság előző számában jeleztük, Egyesü-
letünk a majálisra hatalmas albumokat vitt sok régi fényképpel.
Örültünk, hogy sokan voltak kíváncsiak a fotókra, és még nagyobb volt
az örömünk, ha valaki boldogan fedezett fel régi ismerőst, családtagot,
esetleg saját magát. 

Persze a majális egyéb vidám eseményeiből sem maradtunk ki: Éber
Marika és férje különleges étel főzött, ami még a zsüriző Sénik István
számára is ismeretlen volt, de őszinte dícsérettel illette a nagyszerű
„Ezerjó”-nak elkeresztelt ételt.

Tovább folyik Fehér Árpád tagunk kutató munkája a velencei Nagy-
híd történetéről, így a segítség-kérésünk továbbra is aktuális: ha
valakinek van régi fotója, vagy tud valamit – talán szülei, nagyszülei

elmondásából – a Nagyhíd építésének, lebon-
tásának 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 össze-
gyűjteni a régi kulturális élettel kapcsolatos
történeteket, egyletek, csoportok működési idejét,
vezetőit, történetüket és a fellelhető képeket.
Találkozásainkat a Városi Könyvtárban tartjuk
minden hónap első keddjén, 17 órakor.

Honlapunk újabb fotókkal bővült!
Látogasson el a 

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

Kiállítás a megnyitón
Május 30-án a Velence Korzó és Szabadstrand ünnepé-

lyes megnyitóján Egyesületünk is részt vesz egy érdekes
kiállítással. Fotóinkon bemutatjuk a régi idők és a közel-
múlt velencei strandját, aminek a helyén az új sétányok és
a homokos strand hívogatja a velenceieket és a nyaralókat. 

Várunk szeretettel minden érdeklődőt május 30-án
16:30-kor a Korzó épületében, a kiállítás megnyitóján.
Kedvcsinálónak nézzenek meg néhány archív fotót.

Galambos Györgyné 
Helytörténeti Egyesület elnöke

Egyesületünk részt vesz a Múzeumok Éjszakája
rendezvényen 

Június  21-én 15:00 és 22:00 óra között látogat-
ható Sukoró-Pákozd határán, a Szúnyog-szigeti be-
járóval szemben a Lics Pincészet, ami egykor a
fehérvári püspökség dézsmapincéje volt. Itt lesz
megtekinthető a helytörténeti kiállítás is  helyi mű-
vészek alkotásaival és pincesétával együtt. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Egyesület és
a Lics Pincészet.
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Május 24. Gyermeknap                         Bence-hegy

Május 24. Orbán-nap                           Bence-hegy

Május 30-31. Megnyitó ünnepség Velence Korzó és Szabadstrand

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 Fő utcai katolikus templom 
melletti park

Szeptember 20.  Babák Rózsakertje ünnepség   Babák Rózsakertje

Október 23.        Nemzeti ünnep                  Hősök parkja

tervezett önkormányzati programok 2014.

Péter Ágnes
főiskolai docensnek kiemelkedő művészeti és oktatási

tevékenységéért Sportért és Művészetért kitüntetést adományozott 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 

elnök-rektorhelyettese.

Péter Ágnes, a Munkácsy Mihály díjas szobrász a Nemzetközi Velencei-tavi
Symposion alapítója, városunk kulturális életének meghatározó személyisége.
„Életfa” című fényplasztikája a Velence Korzó és Szabadstrand rendez-
vénytermében csodálható meg.

Gáts Tibor
hangszerkészítőnek, népi iparművésznek,

a népi kultúra és hagyományok, valamint a népzenei értékek
megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan munkája 

elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Gáts Tibor 1973 óta készít népi hangszereket, különféle citerákat, ütőgardont.
Hangszereivel évek óta szerepel hazai és külföldi kiállításokon. 1979 óta népi
iparművész, 1993-ban megkapta a Népművészet mestere címet.

A házaspár mindkét tagjának gratulálunk!

Akikre büszkék vagyunk...
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A majálison készült 
színes fotóösszeállításunkat 

a 47. oldalon találja.
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megtekintésére, melyet nagyon szívesen és érdeklődéssel
el is fogadtak!

2014. június hónaptól a Velence Korzó épületében

működteti tovább a TDM Egyesület a Tourinform iro-
dát/info pontot, egész éves nyitva tartással. Szeptember
végéig minden nap, elő- és utószezonban rövidebb nyitva
tartással működünk.

Ezen a központi helyen várhatóan sokkal többen kere-
sik fel az irodát és több vendéghez juthatnak el az infor-
mációk a helyi kínálatról és a térségi programokról,
szolgáltatásokról.

A Kastélyparkban július és augusztus hónapokban meg-
rendezésre kerülő Velencei Zenés Nyári Esték négy elő-
adására idén is a velencei és a gárdonyi Tourinform
irodákban szerezhetők be a jegyek július elejétől.

A „Cseppház”-ban a jövőben nem működik Tourinform
iroda, viszont az épületben marad a Velencei-tó Turizmu-
sáért TDM Egyesület
székhelye, és a tagság
számára meghatározott
időben rendelkezésre áll! 

Májusban megjele-
nik a Turisztikai kala-
uz elnevezésű, Velence
és térsége  turisztikához
köthető szolgáltatásait
tartalmazó tájékoztató
füzetünk, melyet infor-
mációs pontokon, kiál-
lításokon, kitelepülések
alkalmával juttatunk el
az érdeklődő Vendége-
inkhez!

TURIZMUS

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 2. Székesfehérvári Utazás és Szabadidő kiállítás
(április 12-13.), melyet színvonalas körülmények között,
a felújított Hiemer-házban rendeztek meg, nagy sikert
könyvelhet el! Közel 1500-an tekintették meg a két nap
során a rendezvényt, amelyet a média élénk érdeklődése
is kísért.

A Velencei-tó stand-
ján a velencei TDM/Tou-
rinform munkatársai és
az egyesület tag szolgál-
tatói (Zilaj Bringa, Liget
kemping, Termál Apart-
man) kínálták a progra-
mokat és tájékoztatták
az érdeklődőket. A dísz-
vendégként meghívott
Velence város sajtótájé-
koztató keretében is be-
mutatta a május végén
megnyíló Velencei-tó Ka-
puja, Velence Korzó és
Szabadstrand projektet.

A velencei standon
nyereményjátékban vehettek részt a látogatók. A Zilaj
Bringa Bt. 2 db családos kerékpár kölcsönzési utalványt, a

Velence Resort & Spa
egy családi élményfürdő
belépőt ajánlott fel! 
A nyerteseket vasárnap
délután sorsoltuk ki a
Velence standon!

Április végén tar-
totta meg rendes évi
Közgyűlését a Velencei-

tó Turizmusáért TDM Egyesület (helyi turisztikai egye-
sület). Az egyesület taglétszáma a 2009. évi megalakulása
óta 28-ról 50-re bővült. A Közgyűlés elfogadta a szervezet
2013. évi mérleg beszámolóját, a 2013. évi tevékenységek-
ről szóló beszámolót és az idei év tervét. Ezen a napon a
TDM tagokat meghívtuk a Velence Korzó és Szabadstrand
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Húsvéti készülődés
2014. április 15-én délelőtt „meglepetés vendéget”

találtak óvodánkban a gyerekek. Egy lógófülű törpe
nyuszi húzódott meg bátortalanul egy dobozban. A gye-
rekek csendesen, óvatosan közelítettek felé, így hamar
megbátorodott és kíváncsian kukucskált, szimatolt
körbe. Kis idő múltán azt is békésen engedte, hogy a
vállalkozó kedvű ovisok óvatosan megsimogassák puha
bundáját.

Az élmények sora ezzel még nem ért véget. Délután
vendégségbe vártuk az anyukákat, apukákat húsvéti ját-
szódélutánunkra. Felnőttek és gyerekek együtt tevé-
kenykedve, szorgos kezekkel készítették a húsvéti
díszeket, dekorációkat.

A közös kézműveskedés után a gyerekek szüleikkel
és az óvónénikkel kíváncsian kémleltek körül az udva-
ron a nyuszi ajándékát keresve, hogy aztán együtt örül-
hessünk a meglepetésnek.

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus, Katica csoport
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Majális
Az idén, hagyományainkhoz híven, együtt ünnepelte a

majálist Velence városa a Kastélyparkban.
Sok színes, vidám táncos műsorral készültek a Velen-

cei Meseliget Óvoda óvodásai is. 
A legkisebbek, a Maci csoportosok egy különös gyer-

meknap érzését hozták el közénk, majd a Pillangó csoport
vidám „nyuszi bugijára” tapsolhattunk. 

Őket követte a Nyuszi csoport matróz tánca, amely
idézte a Velencei-tavi hajókázás hangulatát. A Csiga cso-
port a virágok táncát adta elő, amely igazi tavaszi hangu-
latot varázsolt a parkba. 

A Piros alma csoporttal elutazhattunk a hideg Északi
sarkra, ahol a nagycsoportosok nagyon forró hangulatot
teremtettek a pingvinek táncával. Végezetül a Süni cso-
port Sárga csikó című előadása zárta a Meseliget Óvoda
műsorát, mely tovább emelte a vidám majálisi hangulatot. 

Bóra Csilla, Ander Beáta 
Óvodapedagógusok, Piros alma csoport
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Az Anyák Napja a legszebb ünnepünk, amikor köszönt-
hetjük Őt, aki életet adott nekünk, járni, beszélni tanított, s
ha betegek voltunk, éjszakákat virrasztott, izgult értünk.

Hetekkel az ünnep előtt nagy titokban az ovisok lelkesen
készültek a nagy napra. Szorgos kezecskéik formálták a szí-
vet, amelyet ajándéknak készítettek

Anyukájuknak.
Eljött a nagy nap. A lázas készülődés a tetőfokára há-

gott, izgatottan várták az anyukákat, nagymamákat.

„Úgy szeretném meghálálni…”
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Köszönjük:
• Simon Gábornak a húsvéti játszódélutánon, az
Anyák napján készített képeket. 
• Somhegyi Bélának és nejének az óvodának
ajándékozott fa építőjátékot és díszítő anyagokat.
• Reszkető Dóra szüleinek az újtelepi óvodának
ajándékozott tulipánfát.
• Poósz házaspárnak az ó-falusi óvoda Anyák napi
rendezvényeinek lebonyolításában nyújtott segít-
ségét. Serhókné Varjas Edit

óvodavezető

A kicsik boldogan adták elő a tanult verseket, énekeket,
táncokat a meghatódott ünnepelteknek.

Az ajándékok kiosztása közben minden ovis fényképe
megjelent a kivetítőn, ezzel is fokozva az ünnep hangu-
latát. Az öröm és meghatottság könnycseppjei is meg-
jelentek az anyukák és a nagymamák szemében, amikor
gyermekük átadta az általuk készített ajándékot és vi-
rágot.

„Ahány csepp a tengerben,
Annyi hála szívünkben…”

Lajos-Kuti Éva
óvodapedagógus, Nyuszi csoport

„Kertész leszek, fát nevelek...”

– ez is lehetne a mottója annak a közös tevékenység-
nek, mely által megszépül Velence városa. Készülünk a vi-
rágosításra, melyből a város apraja-nagyja kiveszi részét.
Óvodánkban a sok jó program mellett, arról is beszélge-
tünk, miként és mivel szépíthetjük szűkebb és tágabb kör-
nyezetünket. Érdekes és motiváló a gyerekek számára
mindazon tevékenység, mely egy-egy növényültetés köré
csoportosul, hiszen a látvány „kézzel” fogható. Fantáziá-
juk beindul a gyökerek láttán: „Hiszen ez egy pókháló!”,
majd igyekszünk puha kis kezeiket gyors és óvatos ülte-
tésre sarkalni.

Korábban már ültettünk a csoportunkban kultúrnövé-
nyeket, melyek már szabadfölbe kívánkoznak. Az elkö-
vetkezendő virágpalánta ültetés kicsit más lesz, hiszen a
tér is más, és a növény is nagyobb odafigyelést, gondos-
kodást igényel. Ott nem csak a csoporttársak és az óvó-
nők, dajkák segítségére számíthatnak, hanem a szülők,
rokonok, ismerősök, szomszédok is kiveszik részüket e
„nagy mű” kialakításában. S hogyha az égiek is velünk
lesznek, idén is egy vidám, napsütötte délelőttöt tölthetünk
el egymás körében, egy jó ügy szolgálatában. 

A gyerekek a végén vidám fogócskával zárják a napot
és örömmel ballagnak a közeli fagylaltos elé. Minden nap
megcsodálhatják munkájuk eredményét, büszkén muto-
gatják és mesélnek róla távoli rokonaiknak egy-egy láto-
gatásaik során. Végül, de nem utolsó sorban, elmond-
hatjuk: „Tán még unokáink is látni fogják!”

Bencsik Éva
óvodapedagógus, Maci csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Április 30-án kirándulni indult a 2.a és a 3.a osztály.
Ajkán a Nomádia Parkban tölthettünk egy felejthetetlen
napot. A busszal több  mint egy órát utaztunk, de mire
megérkeztünk, már fogadtak minket. Megmostuk a ke-
zünket és megettük a tízórait, elmesélték, hogy most  No-
mádiában mit fogunk látni, mik a szabályok, amiket be kell
tartanunk.

A vasverdében készíthettünk saját névre szóló emlék-
plakettet, íjászkodtunk és keresztet is dobhattunk, csúzliz-

tunk a várra teniszlabdákat, karikákat dobáltunk a szarvas-
agancsra, fakarddal vívhattunk, a várban rohangáltunk és
csúszdáztunk, voltak, akik kis várat is építettek a fakoc-
kákból. Rengeteg érdekes játékkal és a honfoglalással is-
merkedhettünk meg.

A kis tóhoz is elvitt a lovaskocsi, miután lovagolt, aki
szeretett  volna. Az állatsimogatóban kis hörcsögöket és
nyuszikat lehetett simogatni, de voltak még kecskék és
lovak is. Megetethettük őket, de csak a büfében vásárolt
táplálékot adhattuk nekik.

A tó nem volt mély, így  tutajozhattunk rajta, és a töb-
biek addig a trambulinon ugrálhattak, míg nem kerültek
sorra.

Ebédre kemencében sült langallót tálaltak fel nekünk,
amiből nagyon belaktunk! Még játszottunk, és aztán nagy
bánatunkra hazaindultunk. 

Annyira jól éreztük magunkat, hogy azt javasoltuk: a
tanítás helyett is idejárjunk.

Rengeteg  élménnyel, kicsit fáradtan, de vidáman tér-
tünk haza, ahol a szüleink már nagyon vártak.

2.a és 3.a osztály

Kirándulás 
Nomádiába
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Bendegúz Akadémia
TUDÁSBAJNOKSÁG

Megyei döntőn iskolánk tanulói az alábbi helyezéseket
érték el:
Környezet ismeret: I. Szondi Bálint

II. Klamár Balázs
Matematika: II. Ádám Vencel
Anyanyelv: I. Kedves Tamara

IV. Ádám Vencel
Szövegértés: IV. Godó Cintia Zoé
Angol: I. Bereczky Bulcsú Norbert

II. Skultéti-Lampert Anna
A vastag betűvel szedett tanulók az Országos döntőre is
továbbjutottak.
Gratulálunk az elért eredményekhez!

Torna Diákolimpia Országos Döntő Budapest

A 2013/2014-es tanévben a budapesti Tornacsarnok
adott otthont az országos döntőnek. A versenyszabályok
idei módosítása miatt, már közös kategóriában versenyez-
tek az igazolt és „amatőr” tornászok. Ennek megfelelően
az ország 14 legjobb csapata mérte össze tudását, amihez
városi, megyei majd regionális döntőkön át vezetett az út.

Iskolánkat és ezzel Velence városát az I-II. korcsopor-

VERSENYEK
TRIÁDA

Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium-
ban április 4-én rendezték meg a „TRIÁDA” matematika-
versenyt a 3-8. osztályos általános iskolások számára. A
versenyen iskolánk tanulói jól szerepeltek, többen pedig
kiemelkedő eredményt értek el.

3. osztály (45 versenyző)        
1. helyezett  Kedves Patrik  

4. osztály (38 versenyző)        
1. helyezett   Ádám Vencel   

6. osztály (33 versenyző)        
1. helyezett    Veliczky Péter  
6. helyezett    Kedves Tamara 

Gratulálunk minden versenyzőnknek!

tos lányok képviselték. Szépen végrehajtott,
magas pontszámokat érő gyakorlataikkal igen
szoros versenyben (tized és század különbsé-
gek) a 7. helyen végeztek. A szerenkénti döntők
eredménye alapján ugráson 2. helyezést, geren-
dán 4. helyezést és talajon 9. helyezést ért el
csapatunk.

Hosszú évek munkája ez a siker, a csapatból
többen óvodás koruk óta tornáznak heti rend-
szerességgel, szorgalmuk, kitartásuk dicséretet

érdemel. Az elmúlt évek alatt többször lettek megyénk leg-
jobbjai, a regionális versenyek győztesei és zsinórban har-
madszor jutottak el hazánk legjobb lány tornászai közé.
Köszönjük!
A csapat tagjai: 

Bicskei Szabina, Popelka Liliána, Lukács Ajsa, 
Márta Rebeka, Zsengellér Nóra, Papp Gréta és 

Vas Eszter Panna.

Felkészítő tanár: Varga Attila
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Ha még nem tudja, hogy 
adója 1%-át hova adja, segítünk!
A Zöldliget Alapítvány adószáma:

18495951-1-07
Köszönjük szépen támogatását!

Zöldliget Anyuka-Apuka Kupa
2014.

Az Innováció és Környezettudatosság a Zöldliget Ál-
talános Iskolában projekt keretében április 26-án, szom-
baton, ismét megrendeztük az Anyuka-Apuka Kupát.
Minden osztályból 10-15 fős csapatok vagy baráti társasá-
gok jelentkezését vártuk, szülőket, gyerekeket vegyesen.

A programok az alábbiak szerint alakultak:
Gyalogtúra, melynek útvonala: Nadap, Sukoró (Gyap-

jaszsák), Csepegő-forrás, Angelika-forrás, Nadapi Szinte-
zési Ősjegy (körtúra) volt. A 10 km-es túra során, az egyes
állomásokon természetvédelemhez kapcsolódóan, a ve-
lencei táj növény- és állatvilágának egy-egy képét ábrá-
zoló  puzzle darabjainak összegyűjtése volt a feladat.

Az indulás a nadapi sportpályáról történt. A túra út-
vonala kb. 10 km, melyet a csapatok 2-2,5 óra alatt tet-
tek meg. 

A nadapi sportpályára történő beérkezés után forgószín-
pad-szerűen az alábbi programok várták a résztvevőket: 

•   Tűzvédelmi előadások
•   Természetvédelmi ismeretek
•   Elsősegélynyújtási ismeretek
• Közlekedés-biztonsági ismeretek, kerékpáros

ügyességi feladatok
A résztvevők kedvét a szemerkélő eső sem vette el

attól, hogy részt vegyenek a különböző programokon, me-
lyek után mindenkit finom ebéddel vártunk a Szintezési
Ősjegynél!

Külön öröm volt számunkra, hogy  a gyermekek mel-
lett 137 szülő is regisztrált programunkon.

A jól sikerült napról az alábbi fotók beszélnek, vala-
mint a www.zoldligetsuli.hu oldalon is láthatók még.

Elbert Tamás
tanár

EREDMÉNYES PAPÍRGYŰJTÉS
Tavasszal a nagytakarítások idején, természetesen

környezettudatosan ismételten rengeteg papír gyűlt össze
iskolánk parkolójában. Gyerekek és felnőttek gondos
munkájának eredményeként a tavaszi összsúly közel 15
tonna papír volt. Ebből a legtöbbet, két tonnányit,  a 2.a
osztály gyűjtött, s ezzel megnyerték a versenyt is. 

Természetesen mindenki szépen szerepelt, hiszen
évek óta tudatosan szelektíven gyűjtünk papírt, elektro-
mos hulladékot, PET palackokat. 

Köszönjük szépen mindenki munkáját!
N. E.
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Április utolsó két hetében a 3/c osztály egy repülésről
szóló projektmunkát végzett. Tudnivalókat olvastunk a
repülőkről, kreatív feladatokat kaptunk otthonra, és el-
készítettük a saját repülőnket is. A makettek fából,
műanyag palackból, papírból, lufiból készültek, minde-
gyikük különleges darab. A remekművek még most is az
iskolánk folyosóját díszítik. 

A projekt során ellátogatott hozzánk András bácsi, aki
pilótaként dolgozik. Sokat mesélt a repülésről, és kér-
dezhettünk is tőle. 

Nemcsak azért marad emlékezetes ez a projekt, mert
sokat játszottunk, hanem azért is, mert rengeteg érdekes
dolgot megtanulhattunk a repülésről. Olyanokat is, mint
például a „Mayday” jelzés, vagy a vitorlázó repülőgép fel-
húzása. 

Reméljük, Andi néni még tartogat hasonló megle-
petéseket, mert így még izgalmasabban telnek az órák.

Túri Máté 3/c

Projekt szárnyakon 15 éves a
Zöldliget Táncszínház

Ebből az alkalomból 
szeretnénk megmutatni magunkat másoknak is.

2014. június 2-án, hétfőn 16.00 és 19.00 órakor
a székesfehérvári Művészetek Házában

(III. Béla király tér – régi Barátság Háza) mutatjuk be 

Hamupipőke 
című előadásunkat, melyet kicsik s kicsit nagyobbak is

megnézhetnek.
Szeretettel várunk tehát Mindenkit!

Jegyek előrendelésnél május 27-ig (22-589-200) 500.-, 
a helyszínen 800.- forintos áron vásárolhatók.

Néhány információ rólunk és az előadásról:
Évzáró előadásainkon klasszikus történetek táncszín-

házi feldolgozásait adjuk elő, úgy hogy a kerettörténetet
modern, ismert slágerzenékkel és erre koreografált főként
hip-hop stílusú táncokkal ötvözzük. Ezért a fiatal kor-
osztály részére is vonzó lehet, mert a mindennapok slá-
gerei csendülnek fel a darabban, miközben egy klasszikus
mese története zajlik a színpadon. Eddigi tapasztalataink
azt mutatják, hogy ez a kombináció a kisebb és nagyobb
korosztályt egyaránt érdekli. 

A csapatban mostani és egykori Velencei általános
iskolás diákok szerepelnek, és bizonyos szerepekre felnőtt
vendégeket is szoktunk hívni. Idei „sztárvendégünk” a
herceg szerepében Börcsök Olivér, aki a Vörösmarty Szín-
ház Koldus és királyfi előadásának egyik főszereplője. 

A darab hossza kb. 70 perc, amit egy felvonásban
adunk elő.

Bepillantás eddigi előadásainkba:
http://www.youtube.com/watch?v=ejvmXufJI5Q

http://www.youtube.com/watch?v=HPB7E10TG6Q
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Majális
A város legkisebbjei, az óvodások, mindig kedves fel-

lépők a város számára még azoknak is, akiknek a család-
jában nincs éppen kicsi gyermek. Ő mellettük az idén
igazán irigylésre méltóan az idősebb korosztály is kiállt,
megmutatva, hogy nem az életkortól függ a móka, a vidám-
ság és a közönség szeretete. A Zöldliget iskola minden
évben fantasztikus bemutatókkal színesíti a farsangi mű-
sorparádét. Ami itt a közönségnek a legjobban tetszik, azt
a városi MAJÁLISON ismét előadhatják tanulóink. 

Most sem volt ez másképpen, legfeljebb, hogy egyre
több színvonalas produkció kerül ki a városi nagyszínpadra
is. Méhecskék, baromfiudvar, iskolások, akik legyenek jók,
ha tudnak és még igazán színes palettával vonultak a
közönség elé. Az pedig még nagyobb büszkeség az iskola,
a szülők, a város számára, hogy az iskola berkein belül
működő szakkörök, klubok is bemutathatják, hogy mit ta-
nultak, miben jeleskednek. 

Természetesen „külsősök” is megmutathatták, mit
tudnak, s el is kápráztattak mindenkit. S nem volna igaz
egy ilyen összejövetel akkor, ha – akik ott összegyűlnek –
nem készítenének kis csoportokban finom ebédet. Míg
készül az étek, s mikor már jóízűen fogyasztják, a népek
felszabadultan, jókedvűen beszélgetnek, szórakoznak.

Ugye mindenki egyetért azzal, hogy így kell készülni a
nyárra?

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
Fotók: Kővári Éva és Somhegyi Béla
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Az április hónapban megtartott, Klubunkban már hagyo-
mánnyá vált, kalapversenyen és a húsvéti locsolónapon is
vidám délutánt töltöttünk együtt. A Pázmándi Nyugdíjas klub
meghívására pedig ebéddel egybekötött zenés tavaszköszön-
tőn vettünk részt. A kalapversenyen tagjaink kreativitásának
köszönhetően sok szép ötletesen elkészített kalapot láthattunk.
A verseny győztese Hoppálné Gizike lett. A második helyezést
Nagyné Piroska és Zsolnainé Marika, a harmadik helyezést
Duráné Emőke nyerte.

A húsvéti locsolónapon örökzöld húsvéti locsolóversek és
vicces rigmusok kíséretében jó illatú kölnivízzel locsolkodtak
a férfiak. Cserébe az asszonyoktól sok-sok piros tojást kaptak.
A legszebb verssel az idén is Kiss Bandi köszöntötte az asszo-
nyokat. Szerencsére a vizeskancsóval és a szódáspalackkal
csak ijesztgettek bennünket. 

Nagyon jól éreztük magunkat a városi Majálison is, ahova
nagy örömömre tagjaink közül 36-an látogattak ki, színes, vál-
tozatos műsort láthattak. A délelőtt folyamán a Polgármes-
terasszony is felkeresett bennünket egy kis beszélgetésre.

Nagy örömmel tapsoltunk a Meseliget Óvoda ovisai és az
Általános iskola tanulói ügyesen, szép jelmezekben előadott
műsorszámainak. Nem kis büszkeséggel, örömmel fogadtuk a
Rózsa Tánckar szereplését, akik három fellépésükkel most is
fergeteges sikert arattak. Közben Kvak János főszakács néhány
férfitagunk lelkes közreműködésével már készítette a sertés-
pörköltet. Az ebéd az idei évben is rendkívül ízletesre, finomra
sikerült, amit a zsűrizésnél Sénik István úr is nagyra értékelt. A
dicséretnek nagyon örültünk, az ajándékba kapott virágokkal
együtt. Desszertnek palacsintát sütöttünk, amit a pörkölt után
közösen néhány vendégünkkel jóízűen elfogyasztottunk. 

Szeretném megköszönni Kvak Jánosnak és feleségének,
Erzsinek a főzést, a vele járó előkészületeket és minden klub-
tagunknak a Majálison való részvételt, a főzésben, tálalásban
való segítséget, a palacsintasütést, a finom töltelékeket. Kö-
szönöm az otthon maradóknak, hogy a köretet és az egyéb hoz-
závalókat kiküldték az ünneplőknek. Köszönöm a Tánckar
szorgalmas felkészülését és a remek előadást. Köszönjük a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak a rendezést, a segítséget, a
Német házaspárnak a plusz asztalokat. 

Április 19-én nagy részvét mellett kísértük végső nyughe-
lyére Pájovics Mihályt. Ezúton köszönöm meg a II. és a III.
számú Nyugdíjasklub tagjainak együttérzésüket, részvétnyil-
vánításukat. 

Kívánok minden Kedves Olvasónak, nyugdíjas-társaimnak
jó erőt, egészséget, békés, szép napokat.

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub
A Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas klubnak meg-

köszönöm a gratulációt a kinevezésemre. 
Április 25-én locsolóbált rendeztünk, melyre meghívtuk a

Pázmándi Nyugdíjas klubot is, meghívásunkat elfogadták.

Nagyon jól sikerült, mindenki jól érezte magát. A talpaláva-
lót Molnár István húzta. 

Ápilis 26-án voltunk Pázmándon gulyás partyn, ahová sok
nyugdíjas klub volt hivatalos. Szórakoztató műsort adtak a
klub tagjai, amin mi is részt vettünk. Bognárné Klári verset
mondott. Nagyon jól érezte magát mindenki.

Az újság minden olvasójának és a nyugdíjasoknak jó
egészséget kívánunk!                                     Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Az elmúlt hónapban kirándultunk Alcsútra. Az Arborétum-
ban a nárciszok virágzásában gyönyörködtünk. Sajnos az
időjárás nem fogadott kegyeibe, mert egy kiadós zápor miatt
csak rövid ideig sétálhattunk. Ennek ellenére élveztük a virág-
mezők látványát, igyekezni fogunk jövőre is ellátogatni ide. 

Húsvét kedden töltött tojással, sonkával és sok-sok piros to-
jással vártuk a fiúkat, akik kedvesen minden nőt meglocsoltak.

Ismét kitakarítottuk a II. világháború magyar és német ál-
dozatainak sírjait, és virágokkal ültettük be.

A májusi Majálison közös sátorban főztünk a Virágos Ve-
lencéért Városszépítő Egyesülettel, és a csülkös-babos-ká-
posztás étel és a csülökpörkölt is rövid idő alatt az utolsó falatig
elfogyott, hiszen várakozáson felül nagyon sokan látogattak el
hozzánk Nem csak a közös főzés, hanem az együtt eltöltött nap
is feltöltött energiával, és fáradtan ugyan, de vidáman indul-
tunk haza.

Készülünk a májusi virágosításra, hiszen a közös munka még
jobban összekovácsolja tagjainkat. 

Herczeg Ferencné klubvezetõ
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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      

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

10:00 - 10:45
Aprócska népi játék, nép-

tánc 3-5 éves korig
16:00 - 16:45

Aprócska néptánc 
1-3 osztályos kisiskolásoknak

17:00 - 18:30

II. számú
Nyugdíjas Klub

16:00 órától

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub

16:00 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 Osztály Velence, Balatoni út 65.  

Telefon: 06-20/2999-424
Fogadóórák helyszíne: Velence, Tópart u. 26.

(Polgármesteri Hivatal) 
Időpontja: május 20. (kedd) 15:00-16:00-ig,  

június 03. (kedd) 15:00-16:00-ig 
és június 17. (kedd) 15:00-16:00-ig

GYMSTICK edzés
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK edzés
19.15 - 20.15
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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

Mécs László

A királyfi három bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg Ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha Ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden szín mézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Közreadja: Csaba atya

Szerkesztõségi közlemény 

A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem része-
sülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket. Pablo Picasso
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Áprilisban már készültünk a Húsvétra és vártuk a nyu-
szit, hogy vajon hoz-e nekünk meglepetést. A kellemes
tavaszi napsütés ugyan sajnos idén is elmaradt és a sza-
badtéri tojáskeresésünket elmosta az eső, de ez nem vette
el kedvünket a tojáskereséstől és a Játéktárban keresgél-
tünk, keresgéltünk… és a gyermekek örömére találtunk is
tojásokat.

Májusban már a nyárra készülünk, és közösen összeál-
lítjuk nyári programjainkat. Klubunk nyáron sem pihen,
júniusban és júliusban is találkozunk szabadtéri program-
jainkon – ahova szeretettel visszavárjuk régi Klubtagjain-
kat és az óvodáskorú gyermekeket is. 

Ami biztos, hogy lesz póni lovaglás, játszóterezés, da-
lolós sétahajózás, vonatozás és reméljük idén már a Me-
zítlábas parkba is eljutunk. Addig is Szeretettel várunk
benneteket keddenként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktár-
ban (Tópart út 52.) a velencei Baba-Mama Klub össze-
jöveteleire. 

Gyertek el hozzánk, beszélgessünk, ismerkedjünk és
érezzük jól magunkat!

Bármi gondotok, kérdésetek van, kitartóan ugyan de
keressetek bátran!

Elérhetőség:
Málics - Talabér Veronika 20/570-5876

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 9:00-10:30 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 18:00-20:00 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 7:00-9:00 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
+36-30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Borbély Szilárd : Nincstelenek
Őszi Róbert : Kétté

Borisz Akunyin : Az államtanácsos
Szegedy-Maszák Marianne : Csókolom a kezét

Lauren Weisberger : A bosszú Pradát visel
Helen Fielding : Bridget Jones naplója 3.

Philip Sington : Az Einstein lány
Andrew Gross : Ahogy vesszük

Saskia Sarginson : Ikrek
Irvin D. Yalom: Amikor Nietzsche sírt

Sabine Ebert : A bába döntése
Litkey Farkas : Amerre a szél fúj

Márai Sándor : Itália életérzés
Audrey Niffenegger : Az időutazó felesége

Steve Berry : A Kolumbusz affér
William Dietrich : A berber kalózok

Lorna Byrne : Angyalok nyelvén
Dávid Kornél : Dávid Kornél –az egyetlen magyar 

NBA-játékos 
Robert M. Edsel : Műkincsvadászok

Terleczky Ádám : Kirigami (Színes ötletek)
Mérő László : Mindenki másképp egyforma

Müller Péter : Férfiélet, női sors
Szántai Zita : B épület :Vivi és a Rómeók

Tom Palmer : Fociakadémia
Fabian Lenk : A berni csoda

Boldizsár Ildikó : Boszorkányos mesék
Ian Whybrow : Szeleburdi Szurikáták

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
2014. június 21-től 2014. július 15-ig

szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap : 2014. június 19. (csütörtök)
Nyitás napja :                  2014. július 16. (szerda)

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
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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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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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Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg
neki...

Kolonics György 
kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok

magyar kenus remekbe sikerült szobrát!

Biciklivel vagy autóval pár perc alatt eljuthatunk a ve-
lencei Ország útról lekanyarodva az Evezõs útra, amely
elvezet minket a Velencei-tavi Vízisport Szövetség telep-
helyére. Itt hamar megtaláljuk az északi céltornyot, amely-
nek tövében került felállításra a mindenkinek példát mutató,
nagyszerû, 36 éves korában, 2008-ban, edzés közben
tragikus hirtelenséggel elhunyt sportember szobra. 

A mû alkotója, Kligl Sándor Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész, több izgalmas mûvészi eszközt is igénybe vett a
szobor elkészítésénél: elõször is életnagyságúra mintázta a
mûvet, sem kisebbre, sem nagyobbra. Az alak megmunká-
lása kifejezetten realisztikus, erõfeszítése, lendülete kézzel-
fogható. Egészen közel állva a bronzból öntött figurához,
szinte kényelmetlen érzésünk támad, annyira életszerû. De
érzelmes, költõi gondolatokat is tartalmaz a szobor: az ég
felé igyekvõ kenu, a szárnyként is értelmezhetõ lebernyeg
(mint ezt a mûvész maga is megfogalmazta) a mélyebb lelki
tartalmat ábrázolhatja. A sportember édesanyja elmondta,
méltó helyen van Velencén az alkotás, mert fia sokat
versenyzett itt, még gyerekként a Velencei-tavi Északi
Evezõspályán. Ha már körbejártuk a szobrot, megcsodáltuk

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

kidolgozását, lépjünk le a vízpartra, és képzeljük el, hány
küzdelmes órát, napot töltött itt a nagy sportember. Képze-
letünk könnyen mûködik majd, hiszen a szobrászmûvész
elõkészítette a terepet.

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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Víz-, központifűtés és egyéb 
épületgépészeti szerelést 

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek

pótlását vállalom.
Serák György 
hűtőgépszerelő

06-20/5573-008

Paleosok, lisztérzékenyek és reform
élelmiszert fogyasztók figyelem!

Zöldség-Gyümölcs Élelmiszer boltunk kínálatát
Herbáriás termékekkel bővítettük.

Nagy választékban kínálunk magliszteket, pely-
heket, korpákat. Rizsliszt, rizsdara, csicseriborsó
liszt, kendermag liszt, mandula liszt, zabliszt stb.

TÖBBFÉLE NÖVÉNYI TEJ ÉS TEJSZÍN 
1 kg-os kókuszolajat folyamatosan akciós áron!

28 FÉLE MAGOT KIMÉRVE ÁRUSÍTUNK!
Édesítők, Eritrit, kókuszvirág cukor, Xilit stb.
Himalája só, különleges fűszerek, gyógyteák.

Sűrítésre ajánljuk: 
Útifű maghéj, Chia mag, Tápióka gyöngy.

Üvegtészta, rozstészta.
Boltunkban bankkártyával is lehet fizetni!

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8- 17 óráig, 
szombaton                8 -12 óráig

A nyári szezonban
vasárnap délelőtt is

kinyitunk!

Velence, Tópart u.1.
orvosi rendelő mellett

06-70/933-0446
Baran László

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

2014. évi eboltási időpontok 
és helyszínek

2014. június 6-án (pénteken)
a Tűzoltó szertárnál 10:00-12:000 óráig
Újtelepen: Platán vendéglőnél 13:00-15:00-óráig

PÓTOLTÁS 
június 11-én (szerdán)

a Tűzoltó szertárnál 16:00-17:00 óráig
Újtelepen: Platán vendéglőnél 17:00-18:00 óráig

Dr. Horváth Béla

Az idei virágosítás lapzártánk után lesz, így fényképes
beszámolónk a helyszínekről következő számunkban meg-
jelenik majd meg.
A fenti kép a 2013-as virágosításkor készült.
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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!

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

Eladó ingatlanokat keresünk, kínálunk 
a Velencei-tó környékén!

Tó-VariÁsz Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda

Már 10 éve!
Ingyenes kiszállás és értékbecslés ingatlan

leadásakor!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A 

(SPAR-ral szemben)
www.to-variasz.fw.hu 06 30 490 57 59

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
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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

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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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)

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

Otthoni munka! 
Katalógus csomagolás, borítékolás egyebek:

06-90-603-906 
(www.mediafonebt.webnode.hu

635Ft/p  0612228397, 06204963980 )



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.



Majális

2014

Fotók: Kővári Éva,
Somhegyi Béla

Köszönet a Majális szervezőjének: Máté
G. Péternek, Benkőné Rózsikának, Serhók
Györgynek, a Polgármesteri Hivatal és a
TDM munkaszervezet dolgozóinak, Sénik
Istvánnak, valamint a főzőversenyen részt-
vevő 16 csapatnak, az óvoda, az iskola és
a Rózsa tánckar fellépőinek.
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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

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

Hozza formába magát a nyárra 
heti 2x20 perc edzéssel!

10 alkalmas speedfitness bérlet 
csak 30.000Ft*

*Május hónapban, 1 fő maximum 1 bérletet
vásárolhat, a bérletek a vásárlástól számított 

3 hónapig 
használhatóak fel.

SPEEDFITNESS, FLABéLOS

Kertészet
Balkonnövények, egynyári és

évelő virágok, fűszernövények, 
valamint zöldségfélék 

szezonális palántái folyamatosan
kaphatók.
Telefon: 

20/259-36-30,  20/933-36-26
PÁKOZD, Petőfi Sándor u. 11.

Varga József

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

Megnyitottunk


