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„Köszönöm Velence lakosságának bizalmát, bíztatását és türelmét”
Részletek Oláhné Surányi Ágnes
polgármester megnyitó beszédéből

A május végi átadási ünnepség óta töretlen az érdeklődés, és a látogatók száma is egyre nő!
Igen nagy az érdeklődés a bérlők körében, így lehetőség nyílik a  minőségi szolgáltatások megvalósítására. Néhány vál-
lalkozást említek a teljesség igénye nélkül: A SPAR, mint élelmiszer áruház már ismert mindenki előtt, drogéria,  étterem,
kávéház-fagyizó, bisztró. Szépségszalon, virág, ajándék, játék, hobby bolt, ruhatisztító, női felsőruházat, totó-lottó-
újság, bankautomaták + ATM, műszaki diszkont áruház (háztartási gépek, informatika) stb.

Minden tudásunkkal, energiánkkal arra törekszünk, hogy a területre látogatók minden tekintetben továbbra is kelleme-
sen, kulturált környezetben tölthessék el napjukat. 

Blaskó Anikó, üzemeltetési igazgató

Megnyitó beszédében a polgármester
asszony  kiemelte, hogy a Velencei-tó
környékének idegenforgalmi központja
valósult meg. Létrejött Velence új
városközpontja.

Velencén az ország egyik legszebb,
gyermek- és családbarát szabadstrand-
ja valósult meg.
Az emeleti nyitott Korzóról és a kö-
zösségi célt szolgáló galériáról, a kör-
panorámás díszteremről – mely egyben
házasságkötő terem is – páratlan kilátás
nyílik az ország harmadik legnagyobb
tavára.

A Velencei tó Kapuja teljes területét
partisétány övezi, amely a kikötői
gyalogoshídon át egészen a SPA
hotelig vezet. Ehhez csatlakozik a
Velence Korzó fedett, klimatilzált
belső és az emeleti nyitott sétányai.

A nemzeti színű szalag átvágását követően az itt élők és ide lá-
togatók birtokba vehetik, használhatják a szabadstrandot, a
kikötőt, a korzókat, a sportpályákat, játszótereket, az ingyenes
parkolóhelyeket. Gyönyörködhetnek nappal és este, napsütés-
ben és rossz időben a Velencei-tó szépségében, az üzemeltető
pedig megkezdheti a szolgáltató ház üzlethelységeinek feltöl-
tését. Mindezekkel együtt Velence Város Önkormányzata je-
lentős számú új munkahelyet is teremtett.

A polgármester beszédében megköszönte a Kormány
projekt befejezését támogató döntéseit, a Képviselő-tes-
tület beruházást támogató tagjainak, a Z-Pannon-ZÁÉV
konzorciumnak, a címzetes főjegyző úrnak, a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak, a hatóságoknak, partner-
szervezeteknek és minden támogatónak a munkáját.



2014. JÚNIUSVELENCEI HÍRADÓ4

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
vasútállomás tó felőli oldalán a 

nagy parkoló szintén INGYENES,
használják ezt a lehetőséget is.

A vidám, színes, olasz nyugágyak és napernyők a
homokos strandnak mintegy harmadát foglalják el.
Bérelhetők sok egyéb vízi sporteszközzel és játék-
kal együtt a strand területén. 
A zenélő SZÖKŐKÚT műsora óránként hallható!

Felhívjuk a biciklizők szíves figyelmét, hogy a Korzó
területén nincs kerékpárút! Kérjük, hogy ha stran-
dolni jönnek, a kerékpárparkolóban hagyják a bicik-
liket, mert a Korzó sétányain balesetveszélyes és

tilos kerékpárral közlekedni.

Bringó hintók és 
elektromos riksa bérelhető.
Kisbuszról is megcsodálhatjuk
a strandot, a Korzó sétányát és a tó szépségét.  

A megnyitó két napja alatt mintegy 800 fő élt a
kedvezményes hajózás lehetőségével. 
A Korzó megállóból továbbra is sétahajó 
járatok indulnak. 

A hajómenetrendet az 
újság 28. oldalán találja.

A Tópart utca burkolat-javítása befejeződött. 
Az úttestre „fekvőrendőröket” helyeztek el. 
A megengedett sebesség 30 km/óra! Kérjük ezt a
sebességkorlátozás szigorúan betartani a bale-
setek elkerülése érdekében! 
Megújult, díszburkolatot kapott a járda, így a Tó-
part utcában a gyalogos forgalom zavartalan. 

Figyelem! 
A partvédmű használata 
balesetveszélyes és tilos!

A Velence Korzó és Szabadstrand egész évben
sok érdekes, izgalmas programnak ad otthont.
Itt ünnepeljük majd augusztusban Velence
város születésnapját, és innen gyönyörköd-
hetünk a tűzijátékban is.

A Szabadstrand 
területén 

horgászni tilos.
A legközelebbi horgász-

helyet a hajókikötő 
földnyelvén találják.

A strandra állatot bevinni 
tilos. Kérjük, hogy ezt a 

szabályt feltétlenül tartsák be!

További képek Velence város honlapján találhatók: www.velence.hu 
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Rajzpályázat gyerekeknek
Alkotó mozgalom egész évben

A létesítmény megnyitásakor a Velence Korzó Szolgál-
tatóház rajzpályázatot hirdetett óvodás és ál-
talános iskolás gyermekek részére. 

A RAJZÁS program  folyamatosan várja
a Velence Korzó Szolgáltatóház területén
erre a célra kialakított tábla felületein, hogy
óvodások, iskolások elhelyezzék rajtuk az
általuk készített alkotásokat, melyek A/4
formátumban, bármilyen technikával készülhetnek. Min-
den évszakban egy téma lesz megjelölve, amelyben vár-
juk a „pályamunkákat”. Az alkotásokat évszakonként
összegyűjtjük, a műveket hozzáértő zsűri fogja értékelni. 

A meghirdetéskor az első téma: „Nekem a nyár...” A
pályázatban lévő részvétel feltétele, hogy az alkotások
személyesen kerüljenek elhelyezésre a Velence Korzó
Szolgáltatóházba. Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni
az alkotás címét, a készítő nevét, életkorát, lakcímét és te-
lefonszámát, az alkotás dátumát, hogy a zsűri megfelelően
tudjon értékelni, illetve a kiválasztott alkotások készítőit

Az alkotás gyönyörûsége
A Velence Korzó és
Szabadstrand fela-
vatásával egyidejű-
leg két kiállítás is
megnyílt. Az egyi-
ket Oláhné Surányi
Ágnes polgármester
nyitotta meg. Az im-
pozáns, félkör alakú

díszteremben, a Korzó második emeletén „Tükröm, tükröm
ésatöbbi” címmel a fiatal Pintér Dóra és Mikóczi Dávid
mutatták be üvegfestészeti és tiffany technikájú műalkotá-
saikat. A tükrök beillesztése a művekbe izgalmas és mulat-
ságos értelmezési lehetőségeket kínált a lelkes nézőknek.

Egy emelettel lejjebb, a galérián örülhettünk az újabb kul-
turális eseménynek: Zongor Gábor festőművész hozta el
nekünk különös fantáziavilágának képeit olajfestményekbe
öntve. A középkori mesevilágot idéző képek mindegyike

hosszas tanulmányozásra kész-
teti a nézőt, annyi részlet és szel-

lemes ötlet so-
rakozik rajtuk.
Nagy Gáborné,
a festő művei-
nek érzékeny
ismerője nyi-
totta meg a ki-
állítást.

Életfa és Naphimnusz

Péter Ágnes Munkácsy Mihály Díjas szobrászmûvész,
Velence elkötelezett lakója krómacél szobrot készített a
Korzó központi épületének földszintjére. Az Életfa címet
viselõ alkotás különlegesen megmunkált anyagból készült,
így a fény minden nézõpontból más és más rajzolatú
felületet éreztet velünk. Este színes lámpák idézik elõ ezt a
varázslatos hatást. A szobrot Dr. Bordács Andrea esztéta
értékelte, és Oláhné Surányi Ágnes polgármester avatta föl
a Korzó megnyitásának délutánján.
Még egy programot köszönhetünk Péter Ágnesnek:  

másnap került bemutatásra a
„Naphimnusz, a Nemzetközi
Velence-tavi Symposionok

2006-2013” 
címû könyv, amely az évenként
megrendezett velencei mûvésze-
ti találkozók eseményeit,történé-
seit és az itt készült alkotásokat
mutatja be.

értesíteni tudjuk. A zsűri által kiválasztott művek értékes
díjazásban részesülnek!

A pályázat egész évben zajlik a négy évszakhoz kötő-
dően. A nyári pályázatok határideje augusztus 31. Egy pá-
lyázó több alkotással is részt vehet a pályázatban. 

A program védnöke Péter Ágnes Munkácsy-
díjas szobrászművész, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Művészeti Karának docense. 

A pályázat feltételeiről a Velence Korzó
Szolgáltatóházban elhelyezett hirdetményben
tájékozódhatnak bővebben.

KULTÚRA A KORZÓBAN
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. május 19. napján tartotta munkaterv szerinti soron
következő 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 Képviselő-testület módosította a Társadalmi szerve-
zetek pénzügyi támogatásáról szóló 5/2011. (II.21.) ön-
kormányzati rendeletet. A módosítás értelmében a határ-
időre való el nem számolás jogkövetkezményei kerültek
pontosításra. 

A Testület tárgyalta és elfogadta a 2013. évben pénz-
ügyi támogatásban részesített civil szervezetek beszámo-
lóját.A soron következő napirendek olyan társaságok
beszámolóit érintették, ahol az Önkormányzat tulajdonosi
jogosítványokkal rendelkezik. A 2013. évi gazdasági be-
számolót a Velence Plus Kft., a VHG Kft., a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Velence Gyógyszertár Kft. ügyvezetője terjesztette a
Képviselő-testület elé. 

Döntött a Képviselő-testület a Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. törzstő-
ke emeléséről. A határozat szerint a Kft. törzstőkéje
25.570.000,-Ft összeggel került felemelésre. 

A Képviselő-testület elfogadta a Humán Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásának 2013.
évi beszámolóját, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági intézkedések beszámolóját a 2013. évre vo-
natkozóan. 

A pavilontulajdonosok földhasználati díjával kapcso-
latban az elmúlt években rendszeresen tárgyalt a Képvi-
selő-testület. Jelen ülésen két határozat került elfogadásra.
Döntés született egyrészt arról, hogy a „Velencei-tó Ka-
puja” projekt területén elhelyezkedő büfé (pavilon) tulaj-
donosoknak a 2011-től – 2013. évig terjedő időszakra
nyilvántartott 19.329.059,- Ft nettó tartozását a Testület el-
engedi. Másrészt, a projekt területén lévő 12 büfé (pavi-
lon) tulajdonosát terhelő földhasználati díjat - 2014. évre,
összességében 6.704.766,- Ft nettó összegből – a teljesítés

(büfé felújítása) arányában elengedi. A Testület jóváhagyta
azokat a szerződéseket, melyek azt biztosítják, hogy három
hónap időtartamig folyamatos rendőri jelenlét legyen a
„Velencei-tó Kapuja” projekt területén. Ennek tárgyában
készült megállapodás szerint a rendőrség felé nyújtott
három millió forintos támogatás fele költségét az Önkor-
mányzat, fele költségét pedig az üzemeltető vállalja. 

A Testület módosította az egyes anyakönyvi esemé-
nyek engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. (V. 23.) önkor-
mányzati rendelet 1. mellékletét. A módosítás szerint a hi-
vatali helyiségen kívüli anyakönyvi események helyszíne
kiegészült a Velence Korzó Dísztermével. A Képviselő-
testület köszönettel tudomásul vette a „Velencei-tó Ka-
puja” projekt elszámolható költségeinek 300 millió
forinttal történő megemelését.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a velencei
585/10, 585/5, valamint a 881/4 hrsz-ú, önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanterület gondozása tárgyában a Füri Keres-
kedelmi Kft-vel kötött megállapodást 2018-ig meghosz-
szabbítja azzal, hogy mindkét fél elégedettsége esetén a
megállapodás további két évre meghosszabbítható.

Szelei Andrea 
aljegyző

HHíírrlleevvééll

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. július 14-én, hétfőn15:00 órai kezdettel
tartja. (Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, 

Fő utca 79.)

Napirend:

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

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

3./     Egyebek:
-  Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
-  Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról

A napirendeket követően, közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű 
napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 
5/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének14/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az

azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról
szóló 5/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet 10. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben a civil szervezet a támogatási összegről, a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig (április
30.) nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget,
akkor mindaddig, de legkésőbb június 30-ig, amíg a ren-
delet szerinti szabályszerű elszámolás illetve más jogsza-

bályi feltétel nem teljesül, az önkormányzat az elszámolás
befogadását illetve az érintő időszakot lefedő pályázat
szerinti folyósítást felfüggeszti.”
2. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2014. május 1-től kell alkalmazni.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

Velence, 2014. június 02.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anya-
könyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyes anyakönyvi események engedé-
lyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló 17/2011.(V.23.) önkormányzati ren-
delet 1. melléklete kiegészül a 4. ponttal:
„4. Velence Korzó Díszterme”

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

Velence, 2014. június 02.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

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

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

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

22/589-415 hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról! 

A 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 385 órát áldoztak szabadidejükből a város rend-
jének, nyugalmának és közbiztonságának védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke
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Gyereknap

Orbán-nap

Múlt számunkban Wagner Pétert, a Harminc év című cikkünk íróját a Szent Benedictus Borrend alapító tagjának
tituláltuk, holott ő a velencei Szent Orbán napok alapításban vállalt oroszlánrészt harminc évvel ezelőtt.
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Egyszer volt, hol nem volt egy MESETÚRA a Bence-hegyen…

Ebben az évben újra a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezte meg a Mesetúrát a Bence-hegy, 
Sárgaföldes útján. Nagy öröm ez nekünk, mert örömet, vidámságot, szeretetet adhattunk azoknak a gyerekeknek, akik
megtiszteltek jelenlétükkel.

A Mesetúra nem jöhetett volna létre a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Gimnázium vállalkozó kedvű tanulói
nélkül, akik közösségi munka keretében szívvel-lélekkel helytálltak az állomásokon. Köszönjük a munkájukat! Köszönet
továbbá a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesületnek az eszközökért, állomáson való részvételért, és hogy
egy kis aprósággal kedveskedhettünk a gyerekeknek. Köszönet a Babakert és a Csőrike Családi Napközi közre-
működéséért valamint a Mikkamakka Játéktár játékaiért.

Harmadik állomás: 
Boszorkány Barlang

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

Hetedik 
állomás: 
Szelektálom
állomás

Hatodik állomás: 
Birodalmi állomás

Ötödik állomás: 
Tavi tündérek

Hét állomás várta a kalandvágyó 
gyerekeket és a szüleiket:

Negyedik állomás: 
Babakert

Második állomás: Tündérkert

Első állomás: 
Törpék

További képek Velence város honlapján találhatók: www.velence.hu 



Virágosítás 2014

További képek Velence város honlapján találhatók: www.velence.hu 
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Virágosítás másképpen!

Ilyen még nem volt Velencén, hogy a kiválasztott virá-
gosítási  napon nem tudtunk virágot ültetni a zord időjárás
miatt. Most is, mint minden évben beigazolódott, hogy az
összefogásnak nagy ereje van. 

Szeretném megköszönni mindenkinek; a velencei
iskolák diákjainak, tanárainak, a nyugdíjas klubok tag-
jainak, civil szervezeteknek, intézményeknek, a Bence-
hegyi Baráti Körnek és minden velencei lakosnak, akik
felajánlották segítségüket, és jöttek ültetni hétköznap, ki
délelőtt, ki délután, kinek mikor volt ideje, hogy most is,
mint minden évben, szép virágosak legyenek a parkjaink.

De köszönjük az utcabizalmiaknak is, hogy ebben a
zord időben is kitartottak mellettünk, és szétosztották a
kiszállított virágpalántákat.

A kerékpárút mellett elültettünk 21 db díszfát és kb.
150 db cserjét, valamint kialakítottunk egy virágágyást is,
amibe több ezer virágpalánta  került a termálfürdő fela-
jánlásával.  

A Drótszamár kempingnél is kialakításra került egy
virágágyás, amihez 2500 palántát ajánlott fel a Velence
Bike, amit május 18-án, a verseny napján el is ültettek.  

A kerékpárút mellett az ősszel tovább folytatjuk a
díszfák és cserjék ültetését. Most az a dolgunk, hogy az
elültetett növényeket megóvjuk, neveljük, hogy egész
évben gyönyörködhessünk parkjainkban, utcáinkban.

Még egyszer  köszönjük mindenkinek a segítségét! 
Benkő Istvánné

Virágos Velencéért Egyesület elnöke

Köszönet a cserepes
növényekért!

Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter 
a Pedagógusnap alkalmából Tessedik Sámuel díjat

adományozott  

AUER GYULÁNAK
az Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola

és Kollégium dísznövénytelep-vezetőjének 
a jövő kertésznemzedékeinek nevelése terén végzett,

közel négy évtizedes lelkiismeretes munkája 
elismeréseként.

Gratulálunk!

Ifjúsági RAW Erőemelő Magyar Bajnokságon 
a 120+ súlycsoportban

Szelei László
velencei sportoló I. helyezést ért el.

További sikereket kívánunk neki 
ebben a nehéz sportágban.

Gratulálunk!

Akikre büszkék vagyunk...

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2014. május 17-én
Urfi András – Birnbauer Katalin Valéria

2014. május 23-án
Klisics Krisztián – Teleki Dóra

2014. május 24-én
Szücs Zsolt – Garamvölgyi Eszter

2014. május 31-én
Jóni Oszkár – Németh Katalin

Molnár Tamás – Gergely Anikó
Kránitz Balázs – Botos Zsanett

Névadó ünnepség

2014. május 31-én
Banász Bulcsú

GRATULÁLUNK!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők

Minden reménységünket felülmúlta a
cserepes növények száma, ami felhívásunk-
ra összegyűlt a Velence Korzó díszítésére.

Nem csak Velencéről, de szinte az összes kör-
nyező településről, sőt még Székesfehérvárról

is kaptunk virágokat. Reméljük, hogy min-
denki, aki ellátogat a Korzóba szívesen

gyönyörködik majd a sok szép növényben. 

Cserepes növényt ajándékoztak:

Acsai Nagy Zsuzsanna 
Ascherl Lászlóné
Babócsi Lászlóné
Bajánszky László 
Bakó Zoltánné 
Balló Jánosné 
Balogh Zoltánné Virág 
Béli Tamás 
Berkényi Miklósné 
Dadai Imre 
Dér Valéria 
Dr. Entz Ferenc 
Szakiskola és Kollégium
Glascom Kft.
Gulyás Istvánné 
Humán Családsegítõ 
Kalocsai-Tompa Eszter 
Kántor Péterné 
Komjáthy Lászlóné 
Kovács Emilia

Kövér Imréné 
Majorné Balogh Anna 
Medve Zoltán 
Molnár Jánosné
Molnárné Bircsák Éva 
Ötvös Anita 
Pohl Péterné 
Retezi Lajosné
Sörényi Ferencné 
Szabó Sándor 
Székely Csongorné 
Szelei Jánosné 
Szigetiné Vidor Ilona 
Tomai Miklósné 
Tomainé Muharos Éva 
Tompa Árpád 
Torma Béla 

Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester
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2014. július 19., szombat, 20:30 óra

A Pannon Várszínház bemutatja:
Dés László - Nemes István - Koltai Róbert - Nógrádi Gábor

SOSE HALUNK MEG
musical

Koltai Róbert felejthetetlen filmje ezúttal Dés László nagyszerű
zenéjével musicalként elevenedik meg. A vállfás Gyuszi bácsi nemcsak
serdülő unokaöccsét, hanem bennünket is végigkísér a 60-as évek ele-
jének Magyarországán, miközben különleges helyszínekkel, jelle-
mekkel, élethelyzetekkel ismerkedhetünk meg. 

Velencei Nyári Zenés Esték 2014
Kastélypark Színpad  –  Velence, Kastélypark

2014. augusztus 1., PÉNTEK!, 20:30 óra

A Sziget Színház bemutatja:
Pataky Attila - Gömöry Zsolt - Oravecz János

EDDA musical – A KÖR
musical két részben

Életünk egy kör, amely egyszer bezárul, de addig minden pillanatát
élvezni kell. A musical szereplői menekülve a társadalmi problémák és
feszültségek elől a szerelemben, a szabadságban és a rockban keresnek
menedéket, boldogságot. A musicalben az Edda Művek 26 slágere szólal
meg.

2014. augusztus 9., szombat, 20:30 óra

A Bánfalvy Stúdió bemutatja:
Pierre Barillet, Jean-Pierre Grédy – Nádas Gábor – Szenes Iván

A KAKTUSZ VIRÁGA
zenés komédia két részben

Julien nőtlen, szoknyapecér fogorvos, Stéphanie mogorva, maximalista
asszisztensnő, Igor fiatal, helyét kereső reklámmodell, Antonia cél-
tudatos, magabiztos lány. Minden adott tehát egy helyzetkomikumok-
ban bővelkedő, fergeteges vígjátékhoz, amely a 60-as években Francia-
országból indult el világkörüli útjára.

2014. július 26., szombat, 20:30 óra

A Magyarock Dalszínház bemutatja:
Tolcsvay László – Müller Péter – Bródy János

DOCTOR HERZ
musical két részben

Doctor Herz Nobel-díjas tudós, híresség alig múlt harmincéves, és már
mindent elért, amit a szakmájában lehetséges. Az elismert tudós régóta
kísérletezik az álmokkal, a valósággal és a gondolatok határainak
kiszélesítésével. Mindezek ellenére egy padlásszoba az otthona, és nem 
adja a tudását a hatalomnak.

Jegyek kaphatóak 2900 és 2500 Ft-os áron elővételben a Velence Korzón, a
Tourinformnál, (telefon: 30/974-2566, és 22/470-302), a gárdonyi Tourinform irodában 
(Gárdony, Szabadság u. 16., telefon: 22/570-077), valamint korlátozott számban az 

előadás előtt a helyszínen.
Amennyiben a Velencei Nyári Zenés Esték négy előadására 

egyszerre váltja meg a jegyét, az árából előadásonként 500 Ft kedvezményt adunk.
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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. 

Kérünk mindenkit, aki az Önkormányzattól kért virág-
palántákat, viselje gondjukat a nyár folyamán, hogy ezek
a kis virágok is szépítsék, színesítsék 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 elsétálni egy-egy itt felsorolt in-
gatlan elé, hogy megnézzék a szépen gondozott utcai
kiskerteket, gyönyörködjenek, és ötleteket gyűjtsenek.

Ez alkalommal a Kemping utcában jártunk, ahol sok
szépen gondozott, gyepes utcafront van. Ezekből mutatunk
most egyet.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

Szépen gondozott utcafrontok június 10-én:

Ősz u. 2., 5., 8., 10., 11., 16., 22., 26. Szél u. 6/a., 14., 16.,
20.,22. 28., 34., 36., 46., 48. Gerle u. 2., 6., 9., 13., 15.
Vihar u. 2., Halász u. 30., 36., 42., 44. Ország út 12., 27/b., 29.,
31., 33., 35., 36., 38., 40., 42., 44., 46. Csemete u. 7., 17.,
22/a., 28., 35., 39., 44., 46. Bogrács u. 7., 31., 40., 42. Ezerjó u.
3., 4., 6/a. Mély u. 8. Panoráma u. 18.,26/a.,28.,29/a., 30.,34/a.,
35., 36., 36/a., 36/c., 37., 38., 39., 47., 55., 67., 73.,91.,93.
Sárgaföldes u. 29, 54. Sukorói u. 17., 17/a., 21/a., 21/b.
Kis u.  12., 14., 16., 24, 31.,   Petőfi u.  7., 9., 20., 21., 22/a.,
24., 26., 34., 35., 36., 44., 48., 66., 73., 79., 83.,95.
Vörösmarty u. 28., 35., 37., 102., 111. Gárdonyi G. u. 12., 37.
Sirály u. 30., Meggyfasor 15. II. u. 39., 55., 63., 64., 78.
V. u. 2., 4., 6., 8., 10., 37.,  51., 52., 56., 58., 60., 64., 66., 74.,
76., 77., 82. VI. u. 4., 6., 7., 14., 19., 20., 28., 30., 32., 38, 42.,
50., 67., 71., 88. VII. u. 39., 61.VIII. u. 3., 5., 7., 9., 21., 32.,
36., 38., 40., 60., 78. IX. u. 5., 6., 12., 15., 16., 57., 59., 71.,
84., 85., 87., 89., 92. X. u. 2., 31., 37., 39., 42., 46., 48., 58.,
60., 79., 99. XI. u. 2., 3., 20., 28., 62., 73., 79., 82., 94.
XII. u. 36., 50., 52., 57., 61. XIII. u. 23., 31., 33., 61., 66., 72.,
74., 76., 78., 81., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 100., 103.
XIV. u. 8., 12., 40., 46., 58., 72. XV. u. 8., 10., 23., 25., 31.
Toldi u. 2., 2/a., 3.

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

Egyesületünk a múlt év végén a

Zöld Forrás pályázaton
a Bence-hegyi kilátó rendbetételére
400.000 Ft támogatást nyert.

A munkákat 2014. április 15-én kezdtük meg, a befejezés
időpontja 2014. május 24. volt. Áprilisban az előkészületi
munkálatokat (fűnyírás, ágak gallyazása, gyomirtózás)
végeztük, májusban pedig a fa szemetesek, padok, asz-
talok, a lépcsőfeljáró fa részének pótlása és az asztalok,
padok festése következett. Az egyesületi tagok több
rétegben lefestették a padokat, asztalokat – összesen 12
padot, és 8 asztalt.

Sajnos a virágosítás a zöld növényzeten, fákon kívül itt
nem megoldható, mert a hegytetőn az öntözéshez vízvételi
lehetőség nincs.

A gyermeknapi rendezvényen Egyesületünk – a Humán
Családsegítő munkatársaival közösen – a Mesetúra záró,
7. állomásán a gyerekek természetvédelmi, környezet-
védelmi játékos oktatását segítette. A több mint 150 gye-
rek jól megérdemelt ajándéka környezetvédelmi tájékoztó
anyag, csoki (műzli szelet) és üdítőital volt. 

A környezetvédelmi felhívás anyagát a szülők örömmel
fogadták, – igéretük szerint – használni is fogják.

Egyesületünk életében a május mindig sok – szívesen
végzett – feladatot hoz. A Velence Korzó és Szabadstrand
megnyitójának előkészítésében kivettük a részünket, ami-
ről a következő újságban számolunk majd be jólsikerült
tanulmányi kirándulásunkkal együtt, amit a vácrátóti
botanikus kertben tettünk.
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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.

Éva Szépségszalon Nimród u. 7.

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 Kiadó és Nyomda 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. 
Mészáros Ép. Szolg. BT.
Nimród u. 7.

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%
5%

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.

5 %
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Gárdony
Gárdony Agárd
Baracska
Pusztaszabolcs
Budapest
Pákozd
Gyúró
Gárdony Dinnyés
Székesfehérvár
Tordas
Kajászó
Vál
Gyõr
Tárnok
Lovasberény
Szabadegyháza
Budakalász
Ráckeresztúr
Seregélyes
Budaörs
Iváncsa
Besnyõ
Úrhida
Dunaújváros
Perkáta
Mályi
Kecskemét
Aba
Mosonmagyaróvár
Körmend
Kápolnásnyék Pettend
Biatorbágy
Fót
Vecsés
Adony
Esztergom
Tatabánya
Salgótarján Baglyasalja
Dunapataj
Sárbogárd
Simontornya
Mohács Újmohács
Sárkeresztes
Bakonycsernye
Zámoly
Tabajd
Dég
Szabadbattyán
Kõszárhegy
Polgárdi
Ajka
Herend
Siófok

Összesen:
Mindösszesen:

474
450
194
179

99
89
71
60
54
47
29
12
12

8
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1851

5060

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma

2014. május

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

357
743
337
113

1333
168
92
66

3209

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:

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

Kiállítás a megnyitón
Május 30-án a Velence Korzó és Szabadstrand ünnepélyes meg-

nyitóján Egyesületünk nagysikerű kiállítással vett részt. Fotóinkon nem csak a
régi idők és a közelmúlt velencei strandját mutattuk be, hanem tablóinkon régi
iskolai képek, városi ünnepségek fotói és családi képek is szerepeltek.

Most első alkalommal maradhatott fenn kiállításunk több mint egy hétig, amire
a Velence Korzó nyújtott lehetőséget. Az egyesületi tagok felváltva vállaltak
ügyeletet, hogy a kiállítást ne kelljen bezárni. Egyöntetű véleménye volt a láto-
gatóknak, hogy nagyon jó lenne, ha állandó kiállítóhelyiséget kapna ez az értékes
és érdekes gyűjtemény. A megnyitón Cserny Vilmos alpolgármester kiemelte az
Egyesület fontos szerepét a település megtartó erejének erősítésében. 

Egyesületünk keres fényképet az újtelepi zárda bejártánál rég volt székely-
kapuról. Többen emlékeznek rá, de  eddig nem tudtunk képet szerezni róla. Kér-
jük, jelentkezzen, aki bár mit  tud  a „Csongor  és Tünde” helyéről. Valamelyik
híd  közelében volt. Segítségét  köszönjük! Jelentkezését várjuk a 
velencehelytörtenet@gmail.com címen vagy a 70/6290894 telefonszámon.

Készülünk az Egyesületünk által szervezett „Velencéről elszármazottak első
találkozójára”, amire várakozáson felüli volt a jelentkezés. Velence város
születésnapján sok kedves, régi ismerősnek fogunk örülni.

Galambos Györgyné,  Helytörténeti Egyesület elnöke

Honlapunk újabb fotókkal bővült!
Látogasson el a 

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

A Helytörténeti Egyesület hírei



A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:  07.00-19.00

Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:06-22/589-515

A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő-péntek:  08.00-20.00     szombat: 08.00-14.00  hétvégi ügyeleti rendszerben.

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia
(Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Zakar Gábor
13.00-16.00

(Nefrológia)

Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán

15.30-18.30
Dr. Keresztesi Márk

15.30-18.30

Dr. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn
11.00-15.00

Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00
Dr. Lencsés Tamás

08.30-12.30
Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00
Dr. Horváth Szabolcs

14.00-20.00
Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Arányi Gábor

08.00-12.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30

Átmenetileg 
szünetel

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállay Miklós

16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-13.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00
Dr. Lukács György

08.00-12.00

Dr. Jachymczyk György
17.00-20.00

sebészet, proktológia
sztóma-gondozás

Dr. Lukács György
08.00-12.00

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

14.00-18.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

15.00-19.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

SEBÉSZET



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

SZÜLÉSZET, 
NŐGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00

Viczainé Berkei Katalin

07.00-15.00
Viczainé Berkei Katalin

12.00-18.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00
Körömi Anikó

07.00-11.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

Dr. Miniska János
10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula
14.00-16.00

Dr. Kövi Katalin

15.00-19.00
Dr. Székely Miklós

08.00-10.00
Dr. Tura Tímea

08.00-14.00

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00
Dr. Miniska István

18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00

Dr. Hagymási László
16.00-18.00

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

12.00-18.00 08.00-18.00
10.00-12.00
14.00-18.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig.   
Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.

Elérhetőség: 22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: 
Velence, Zichyújfalu, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap. Az otthoni szakápolás célja, hogy a

beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést 
nyújtanak. A nappali ellátás szolgáltatás  feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, 
neurológiai betegségekben. Az infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van 

lehetőség. Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK NEM BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK
Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek 
kardiológia

Fejlődésneurológia

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és röntgendiagnosztika
Pulmonológiai allergológia és immunológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Megint a dobogón...
Újra sikeres sportszezont hagyott maga után a velencei

labdarúgó sportegyesület. A felnőtt megyei I. bajnokság-
ban harmadik helyezést ért el a csapat. Az idei évben a ki-
magasló teljesítményt nyújtó Iváncsa lett megérdemelten
az első, második helyezett pedig a sárosdiak csapata.

A 2014-es labdarúgó Magyar Kupa Megyei döntőjé-
ben Velence, Iváncsa, Martonvásár és Sárosd jutott. A
Dunaújvárosban megrendezett döntőben színvonalas, iz-
galmas küzdelemben a rendes játékidő után a 2 x 15 per-
ces hosszabbítás utolsó percében mutatott eredményesebb
játékkal Iváncsa nyerte a kupát. Csapatunk dicséretes má-
sodik helyezése feljogosít bennünket, hogy az országos
főtáblára felkerülhettünk és továbbra is öregbíthetjük
VELENCE jó hírnevét! 

Kellemes hír, hogy korosztályos csapataink is egyre
jobb eredményeket értek el a bajnokságokban az év

folyamán, a gyermek korosztályban pedig érzékelhetően
növekedett a sportolni vágyók aránya.

Egyesületünk célja továbbra is a versenysport mellett,
hogy szervezett keretek közt rendszeres testmozgást biz-
tosítson a sportolni kívánó fiatalok számára.

HAJRÁ VELENCE! Kiss Tibor 
SE elnök 

Velencei Nyári Zenés Esték 

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.
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turisztikai információk érhetők el! Ezzel összefüggésben
turisztikai partnerek (városok, régiók) folyamatos élő bemu-
tatkozását is tervezzük a Tourinform/TDM szervezésében!

A „Cseppház”-ban (Halász utca 37.) a jövőben nem
működik nyitott Tourinform iroda, de a Velencei-tó Turiz-
musáért TDM Egyesület továbbra is innen irányítja tevé-
kenységét és a tagság számára is rendelkezésre áll illetve
a Tourinform back office irodájaként is funkcionál.

Velencei-tó promóció a kispesti EUROPARK 
tematikus hetén 2014. június 2-7.

Az Europark bevásárlóközpont minden hónapban egy
tematikus hetet szervez, június 2-7. között a Velencei-tó
volt a díszvendég. A bevásárló központ 19 ezer főnek ki-
küldött hírlevelében a Velencei-tó bemutatkozására való
felhívás kiemelt helyen szerepelt. 

A hét elejétől velencei-tavi fotókiállítás (Mészáros András
természetfotói) hívta fel a figyelmet a Velencei-tóra. Pén-
teken és szombaton pedig térségünk szolgáltatói kvíz já-
tékkal összekötött bemutatkozása tette kíváncsivá a
látogatókat. Több értékes nyereményt ajánlottak fel a gár-
donyi és a velencei TDM szervezet tagjai a „Kerekedj fel!
Velencei-tó kalandtúra” teljesítői részére. Egyebek között
Wellness hétvégét a Velence Resort és Spa, szállás vou-
chert a Liget Velence kemping és a Termál Apartman, csa-
ládi kerékpártúrát a Zilaj Bringa, belépő jegyeket a nyári
színház előadására a velencei helyi TDM.

A résztvevő TDM tag partnerek szívesen fogadták az
ingyenes megjelenési lehetőséget az értékes promóciós
kampányban! 

TURIZMUS

Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület

2481 Velence, 
Halász utca 37.

Telefon: 06-22/470-302 

Tourinform Velence
2481 Velence, 

Velence Korzó – Tópart utca
Telefon: 06-22/470-302 
Mobil: 06-30/974 2566

A Velence Korzó épületében, a központi aulában
nyitva áll a Tourinform pont, ahol a látogatók szóban
és/vagy írásban, azaz aktuális kiadványok formájában is,
tájékoztatást kaphatnak a helyi és térségi turisztikai ese-
ményekről, látnivalókról. 

A Velencei-tó Kapuja pro-
jekt május 30-31-i átadásakor
több százan jöttek a Tourin-
form pulthoz, kértek és kap-
tak információt és kiadvá-
nyokat!

A Tourinform pontot dr.
Bocsi Andrea, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. Hálózati Koordi-
nációs Iroda vezetője nyitotta
meg, aki elismeréssel szólt a
velencei  iroda eddigi kitűnő
munkájáról és további sikere-
ket, sok-sok látogatót kívánt!

A Tourinform Velence szeptember végéig hétfő kivéte-
lével minden nap nyitva tart: kedd-szombat 10.00-
18.00 és vasárnap 9.00-15.00 óra között!

Szezonon kívül: kedd-péntek 10.00-16.00 óra között és
rendezvények idején tervezzük a nyitva tartást.

A Kastélyparkban július és
augusztus hónapokban meg-
rendezésre kerülő Velencei
Zenés Nyári Esték négy elő-
adására is a Velence Korzón,
a Tourinformnál szerezhetők
be a jegyek július elejétől.

A Velencei-tó Kapuja pro-
jekt keretében létrehozott Re-
gionális Turisztikai Infor-
mációs Pont a központi
Korzó épületben működő 5
db érintőképernyős terminált
jelenti, amelyen regionális

Arday Ágnes, TDM menedzser
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Napok óta vidám zeneszó és nyüzsgés hangjai hallat-
szanak a Velencei Meseliget Óvoda falai közül. Mind az
óvodások, mind az óvónők nagy lelkesedéssel készülnek
az Orbán-napi hegyünnepre. Ezek a fellépések szinte már
tradíciónak tekinthetők az óvoda életében, ennek szelle-
mében az óvodások és a pedagógusok rendkívül igényes
műsorszámokat állítanak össze. A műsorszámok között,
tartalmát tekintve megtalálható a magyar népzenei elemek-
től kezdve egészen a nemzetközi könnyűzenei hangzás-
világig minden, mi szem szájnak ingere (jelenleg fülnek). 

A produkció tánclépéseit a gyerekek nagy lelkesedés-
sel és meglehetősen nagy profizmussal sajátítják el. Ez

A néphagyomány szerint, ami évszázados megfigye-
léseken alapszik, május 25-én van a tavasz utolsó fagyos
napja. Régen a hívők Szent Orbán tiszteletére a szőlő-
hegyeken kápolnákat és szobrokat állítottak fel, hogy az ő
közbenjárásával az utolsó tavaszi fagy a szőlőkben kárt ne
tegyen. Szent Orbán a szőlészek, borászok védőszentje.

A Velencei-hegység közismert bortermelő vidék. A ne-
ves szőlőtermő területen, a Bence-hegyen áll Szent Orbán
szobra. Ezen a helyen kerül sor minden évben az Orbán-
napra, mely a borászok és Szent Benedictus ünnepe. 

Ez a május végi szombat a gyermekeké is. A délelőtti

Orbán-nap Velencén programok nekik kedveskednek, őket szórakoztatják. A
nap nagyobb részében mesetúrára indulhattak a kicsik
szüleikkel. Átélhették a már ismert mesék, vagy kevésbé
ismertek csodás világát, játékos feladatokkal mérhették
össze tudásukat. Tíz órától a velencei óvodások kedves,
táncos műsorában gyönyörködhettek szülők, nagyszülők,
és a tisztelt megjelentek. 

A gyermekek lelkes készülődésének a gyümölcse, hogy
a vidám előadásukat méltán nevezhetjük  a délelőtt fény-
pontjának. A műsor után a Szeleburdi meseszínház elő-
adását nézhették meg az érdeklődők, akik kíváncsiak
voltak, mi történik Kuglóf király udvarában. Aztán a
Szeleburdi bohócok vidám műsorán mulathattak a kicsik
és nagyobbak egyaránt. A Levendula játszóház sokféle
játékával nyújtott szórakozási lehetőséget a gyermekek-
nek. Igencsak kedvelt volt a gyerekek körében az arcfestés,
lufi hajtogatás, gyöngyfűzés, és más egyéb érdekes elfog-
laltság. Aki mindeközben megéhezett, vásári ételek
sokaságából válogathatott.

A délutáni program a felnőttekhez szólt: a borrendi
felvonulásban, a borrendi ceremóniákban gyönyörköd-
hettek. 

Pencs Tamásné óvodapedagógus
Maci csoport

...és talán valamelyik 
pincében e sorok is 
felcsendülnek:      
„Gyúl a lélek mécsese, 
bor töltse, hevítse
nektár kell, hogy a szívet
egekig röpítse…”
(Carmina burana)

Sünik az Orbán-napon... mind nem is csoda, hiszen a koreográfiákat a gyerekekkel
együtt tervezzük meg, és játékos elemek segítségével
gyakoroljuk azokat. 

Ez idén nálunk, a Süni csoportban sem történt másként.
Amikor a Ghymes zenekar Sárga csikó című számát  meg-
hallották, azonnal törtek elő az ötletek a gyerekekből. A cso-
portban egyébként is szeretjük a népzenét, és igyekszünk
mindig tiszta forrást bevinni a csoportszoba falai közé. 

A szereplés nem idegen a gyerekektől, mert már közép-
sőben is készültünk mind a város, mind az óvoda ünnep-
ségeire. A zenés mozgás rendkívüli módon segíti a gyer-
mekek fejlődését: nagy hatással van a mozgáskoordiná-
ciós képességekre, fejleszti a ritmusérzéket és nem utolsó
sorban a gyerekek testi és lelki fejlődését is szolgálja.
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Májusban nem csak az édesanyákat ünnepeltük, hanem a
gyerekek kedvében is jártunk: a rossz idő ellenére is jól
sikerült Családi nappal, az oviba érkező fagyis kocsival és
kirándulásokkal. A Maci csoport, a Csipet Csapat és mi,
Tulipán csoportosok kisvonatozni mentünk. A kirándulás
előtti napokban sokat beszélgettünk, mondókáztunk a köz-
lekedésről, miközben kitartóan építgettük a vonatos játék
sínjét a csoportszobában, falinaptárunkon számolgattuk a
napokat. Izgatottan várták a gyerekek a szerdát, – és ter-
mészetesen mi, felnőttek is, hiszen a kiscsoportos Tulipá-
nosoknak ez volt az első kirándulásuk. Tízórai után az ovi
utcájába begurult a kisvonat és már kezdődött is a beszál-
lás! Sikongatós aluljáró, kapaszkodós körforgalmak,
munkagépek, traktorok, integető, dudáló autósok, ismerős
helyekre eszmélés és a tópart szépségei gazdagították a

vonatozást. Ebéd előtt vidáman, sok-sok élménnyel tértünk
vissza az oviba, amiket azóta is szívesen emlegetnek a gye-
rekek, örömmel mesélnek szüleiknek.

Galambos Emese óvodapedagógus
Tulipán csoport

„Ziki-zaka zakatol 
ez a vonat valahol…”

A gyerekek fellépések után sokkal bátrabban viselkednek,
és nő az önbizalmuk. Természetesen csak olyan gyermek
táncol a műsorokban, aki szeretne, önként jelentkezik.
Sokszor bajban is vagyunk, hogy melyik műsorszámba ki
szerepeljen, annyi a jelentkező.

A fellépés napján a lányok magukra öltötték a kékfestő
szoknyákat és piros pántlikát kötöttünk a hajukba, a fiúk
pedig büszkén, emelt fővel viselték a tulipános mel-
lényeket. Ez a népi öltözék még hitelesebben adta vissza a

magyar népi kultúrát, amit a gyerekek képviseltek ezzel a
produkcióval a rendezvényen.

A fellépés után a gyerekek vidáman és elégedetten
vetették bele magukat, a rendezvény színes Gyereknapi
forgatagába és örömmel vettek részt a Mesehegy-túrán,
vagy játszottak a Levendula játszóház hagyományőrző
játékain.
Vácziné Kardos Edina és Gránitz Judit óvodapedagógus

Süni csoport 
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A gyerekek és a felnőttek is izgatottan várták ezt a
napot. Az eső ugyan többször eleredt, de a kedvünket, han-
gulatunkat nem tudta elvenni. 

Remek programok sora várta a gyerekeket. Népszerű
volt az óriás méretű traktor, a tűzoltó, a mentő, a polgár-
őrség. Az arcfestés, a tombola sem maradt el. A sok ötle-
tes, kisebb-nagyobb értékű felajánlás még színesebbé tette
a délutánt. A büfének is nagy sikere volt, mindig volt va-
lamilyen finomság, amit az ügyes kezű szülők készítettek. 

Jelen voltak a székesfehérvári jégpálya oktatói, akik át-
adták a gyerekeknek az okleveleket, Horváth Gábor
„bácsi” táncosai, és két remek zenekar. 

A Palacsinta együttes a füleknek kínálta a „harapniva-
lót”, akárcsak a vitaminokban gazdag „Salátabár” zenekar.
(A zenei műsort az óvoda alapítványa támogatta.) 

A programokat most is az elmaradhatatlan vacsora és
desszert – a születésnapi torta – zárta. 

Bencsik Éva óvodapedagógus
Maci csoport

Családi nap az óvodában…

Köszönjük:
• Görgicze Zoltánnak és Görgicze Katának a Családi napon felállított sátrakat és dolgozóiknak annak

felállítását.
• Horpácsi Gergőnek, aki a rendezvény profi hangosítását biztosította.
• a Meseliget Óvodásaiért Alapítványnak, aki a Salátabár Produkció honoráriumát biztosította a 

Családi napon.
• Simon Heninek és a KORONÁS CUKOR- nak a finom szülinapi tortát.
• Budai Istvánnak és Budai Kristófnak, aki a hatalmas traktort az óvodánkba hozta és kalauzolta kicsiket,

nagyokat a gép rejtelmeinek megismerésében.
• Muharos Attila vezette mentős csapatnak a kicsik kalauzolását a vadonatúj mentőautóban.
• dr. Sági János alezredes úrnak a rendőrautó biztosítását rendezvényünkre, igaz, sajnos amint 

megérkezett el is kellett mennie.
• Simon Gábornak a rendezvényeinken készített fotókat.
• A polgárőröknek, Ható Jánosnak, Németh Ádámnak a Családi napi rendezvényünk biztosítását. 
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Egy szép májusi reggel a Katica csoport elindult a
Bence-hegyre. Mindenki felvette a hátizsákját, sapkáját, s
nekivágtunk a hegynek. A gyerekek izgatottan és jóked-
vűen csacsogtak egész úton. A Kék-hídon átkelve integet-
tünk az autóknak, majd megpihentük a parkolóban. A
gyümölcstől és víztől felfrissülve a gyerekek vidáman raj-
zolgattak az aszfaltra, távcsövön pedig kíváncsian szem-
lélték a környék élővilágát.

Ezután kezdődött csak az igazi túra, újra felvettük a tás-
káinkat és elindultunk a hegytetőre. Vissza-visszanézve
megcsodáltuk a Velencei-tó szépségét. Időközben néhá-
nyan már kezdtek fáradni, de egy kis
verseny – hogy ki ér fel előbb –, min-
denkit jókedvre derített. 

A tetőre felérkezve előkerültek a
hátizsákokból a finomságok. A gyere-
kek jóízűen falatoztak, élénken beszél-
gettek az út élményeiről, és kíváncsian
indultunk haza egy másik útvonal felfe-
dezésével. A Kék-hídhoz visszaérve

Kirándulás 
a Bence-hegyre

örömmel fedezték fel az ismerős helyet,
és néhányan már azt is tudták, hogy
nincs messze az óvoda. A friss levegő és
az egész napos testmozgás megtette ha-
tását, mert a finom ebéd után mindenki
mély álomba szenderült.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport

Köszönjük:
• Kovács Ákosnak és Kovács Károlynak, aki a tűzoltóautót a Családi nap helyszínére hozta és ott a

„leendő kis tűzoltókat” patronálta.
• Bruck Józsefnek, Sári Kálmánnak és segítőinek a felszerelések szállításában és állításában nyújtott

segítségét.
• Mindenkinek, aki a Családi napon tombola tárgy felajánlásával, vagy bármi mással, akár egy jó szóval, 

hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
• Kollégáimnak, akik mindent megtettek azért, hogy a gyermekeink és vendégeink jól érezzék magukat

Családi napunkon és emlékezetessé tegyék a Meseliget Óvoda 8. születésnapját és az idei 
gyermeknapot.

Köszönjük mindenkinek, aki együtt volt velünk a Családi napon, és az időközönként újból támadó esőt 
figyelmen kívül hagyva kitartott velünk!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető
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Megapixel informatikai verseny

A TÁMOP- 3.1.4-12/2 pályázat A3.) komponensének
megvalósítása félidejéhez érkezett a Zöldliget Általános
Iskolában.

Az első év felső tagozatos informatika szakkörösei
közül került ki az a 6 fős csapat, akik részt vehettek a több

VERSENYEK
éves múltra visszatekintő, a Kodolányi János Főiskola
Módszertan Tanszéke és a Zöldliget Általános Iskola szer-
vezésében „ALKOTÁS MEGAPIXELEN” címmel meg-
rendezett SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI versenyen.

Ebben az évben tanulóink a pázmándi Kempelen Far-
kas Tagiskola tanulóival mérhették össze az informatika
szakkörön  megszerzett tudásukat.

A két iskola közötti barátságos verseny „barátságos”
eredménnyel zárult. Az első három helyen fej-fej mellett
végeztek a versenyzők.

Eredmények:
1. helyezettek:
Kovács Gergő (Pázmánd), Veliczky Péter (Velence)
2-3. helyezettek:
Hegyi Csaba, Stein Andor Benjamin (Pázmánd), 
Fésű Gábor (Velence)
Minden versenyző könyvjutalomban, a legjobbak

pedig könyv- és tárgyjutalomban is  részesültek.
Elbert Tamás

tanár

Első angol színjátszó
versenyünk

Részt vettünk az Abacusan Stúdió
népszerű  "Let's play English" angol
nyelvű színjátszóversenyén, Buda-
pesten, ahol két csapatunk a kiemel-
kedő harmadik és negyedik helyezést
érte el!

Köszönjük Réka néninek és Ms.
Rachelnek a sok munkáját, mellyel
sikeresen felkészítettek minket és egy
csodaszép napot szereztek  ezzel.

2.a oszt.
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Skanzenben
Az osztállyal tanulmányi

kirándulásra mentünk a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba.

Megnéztük a haranglábat,
elképzeltük a szárazmalom mű-
ködését. Azután a vízimalmot
látogattuk meg, amit be is indí-
tottak nekünk.

Jó volt ez a kirándulás. Leg-
jobban a játék tetszett. Vencel
elkészítette a vízimalom ma-
kettjét legóból.

Mészáros Dominik, 4.a

Régi korok játékai
A két múzeumpedagógus érdekes, régi játékokat muta-

tott, ki is próbáltuk.
Nekem legjobban a karika-kapó tetszett. Egy botra fel

kell kötni egy kötelet, a másik felére egy fűzfaágból ké-
szült karikát. 

Szegedi-Csinády Balázs, 4.a

Vízimalom
Szerdán elmentünk Szentendrére, ahol láttunk egy ví-

zimalmot. Amikor beindították (csak nekünk), elgondol-
kodtam: milyen lenne elkészíteni kicsiben. Miközben for-
gott, jól megfigyeltem a működését és meg is volt a tervem.

Otthon először a kerékkel kezdtem foglalkozni. Eléggé
sokáig tartott megalkotni. Utána a két fogaskereket kellett
összeilleszteni. A végén hozzátettem pár darabot, és már
kész is volt! Másnap bevittem a suliba, megmutattam, na-
gyon tetszett az egész osztálynak.

Ádám Vencel, 4.a

A Mentőállomáson

Május 6-án, pénteken, Réka nénivel és Ms. Rachellel a ve-
lencei mentőállomáson jártunk. Nagyon izgalmas órát
töltöttünk el ott. Sok érdekes dolgot láttunk, hallottunk  és
tanultunk meg. Többek között azt is, ha bármilyen bale-
setet látunk  a legfontosabb, hogy azonnal szóljunk egy
felnőttnek! 

2.a osztály
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Egy meleg hétfői napon ugyanúgy történt minden dél-
előtt, ahogy szokott, de délután elsétáltunk a kikötőhöz.

Ott két csapatra bontottak bennünket, az egyik Süsübe
ült, a másik Paffba. Odafelé nehéz volt evezni. Részben
azért, mert mindenki fröcskölt a lapátjával, részben azért,
mert az elsők diktálták a tempót és nehéz hozzájuk alkal-
mazkodni. 

Partra szállás után egy kicsit sétáltunk a sorompóig, a
palacsintázó helyünkig. Volt csokis, lekváros – annyit ehet-
tünk, hogy már többet nem is bírtunk, még maradt is! Aki
szeretett volna vehetett fagyit vagy jégkását. Visszasétál-
tunk a hajókhoz. Már könnyebb volt az evezés, jól szóra-
koztunk. A másik csapattól jött az ötlet: Paff, a bűvös
sárkányt énekelték. Mi meg Süsüt, aztán versmondás üte-
mére húztuk a lapátot.

Kikötés után nyírmadai cseresznyét ettünk. Szerencsénk
volt az esővel is, épp akkor kezdett esni, amikor az isko-
lába értünk. Ez az egész Nikolék jóvoltából jött létre, kö-
szönjük a nagy élményt!

Frantsik Ferenc 4.a

Osztálykiránduláson a 3.c

Felhős reggel köszöntött ránk május 6-án, az osztály-
kirándulás napján. Aggodalmasan nézegettük a busz abla-
kából a felhőket, hiszen Nomádiába indultunk és esőben
vizes kaland lett volna bevenni az ellenség várát... De ami-
kor megérkeztünk, még a Nap is előbukkant a felhők
mögül,  így indulhatott a nagy kaland!

Egy igazi ősi magyar világ tárult elénk. Minden volt,
ami egy igazi vidám naphoz kell: hatalmas vár mászó-
falakkal, börtönnel, különböző játékok fából, kardok, pus-
kák, kovácsműhely, jurta, állatsimogató, egy gyönyörű
tó tutajokkal és csónakokkal,madárház,lovak, szekerek,
pihenő-étkező rész igazi kemencével, ajándékbolt... és
még sorolhatnám! 

Szívem szerint egyenesen a várba indultam volna egy
jó kis csatára, de a kovács bácsi először a kovácsműhelybe
kalauzolt el bennünket, ahol megmutatta, hogyan dolgoz-
nak a kovácsok. Még inast is hívott közülünk, hogy segít-
sen ütni a felhevített vasat. Utána lovaskocsizni, valamint
lovagolni mentünk. Végre következett, amire végig vár-
tam: harc a várban. Hatalmas kardcsatát vívtunk az ellen-
séggel, bebörtönöztük őket, aztán már kezdődött is
lovas-íjász bemutató, ahol előadták, milyen mesterien
bántak az elődeink a fegyvereikkel. Mi is segítettünk: han-
gosan biztattuk a magyar lovagot, hogy legyőzze a német
ellenséget.

A csatától és a biztatástól megéhezve érkeztünk a fe-
dett pihenőbe, ahol megettük a kemencében sült finom lan-
gallót. Ezután megsimogattuk a kisállatokat, és lementünk
a tóhoz .Kipróbáltuk, hogy milyen a tutajozás, szerencsére
egyikünk sem pottyant vízbe, hála az ügyes, tutajt irányító
apukáknak.

Még egy kis ugrálás az ugrálóvárban, vásárolgatás az
ajándékboltban és indultunk haza. Fáradtan, de vidáman
érkeztünk haza, csak egyet sajnáltunk nagyon:hogy más-
nap iskola, így nem tudtunk „rápihenni” erre az esemény-
dús napra!

Kedves Patrik 3.c

Sárkányhajós kirándulás
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Május hónap emlékezetes, szép napokat hozott klub-
életünkbe és a város életébe is.

Anyák napján meghatottan hallgattuk Horváth Gyula
bácsi melegszívű köszöntő szavait, majd anyák napi
versekkel, egy-egy cserép virággal köszöntöttük az édes-
anyákat, nagyikat, dédiket. Köszönjük a Polgármester asz-
szonynak, hogy velünk ünnepelt, és módunk volt egy kis
beszélgetésre is. Természetesen a fő téma ezúttal a Velencei-
tó Kapuja közelgő átadása volt. Köszöntöttük az édesapákat
is! Apák napján a versek mellett egy kis ajándékkal is ked-
veskedtünk a nagyapáknak, dédpapáknak.

Örömmel vettünk részt a virágosításban! Két helyen, a
gázcseretelepnél és a fakocsmánál 18 klubtagunk ültetett.
Szorgos munkájuknak is köszönhetően egész nyáron
gyönyörködhetünk a viruló ágyásokban!

Városunk legkiemelkedőbb eseménye a Velencei-tó Ka-
puja ünnepélyes megnyitója volt, amelyen többen is részt
vettünk. A kétnapos, magas színvonalú rendezvényen vál-
tozatos, színes programok keretében a város lakói meg-
csodálhatták a Velence Korzó, az „Életfa” fényplasztika, a
zenés szökőkút, a kiépített homokos part és hajókikötő, a
panorámás Házasságkötő terem létesítményeket, amelyek
a város lakóinak és az ideérkező vendégeknek nyújtanak
egész évben szórakozást, tartalmas kikapcsolódást.  A Pol-
gármester asszony az átadási ünnepségen elmondta, hogy
az elkészült turisztikai beruházással Velence város új város-
központtal gazdagodott. 

Klubunk első félévi programját rövid kirándulással, első
félévi névnap megtartásával folytatjuk. 

Kívánok minden Kedves Olvasónak, Nyugdíjastársam-
nak kellemes nyári napokat, a diákoknak szép bizonyít-
ványt, vidám vakációt! 

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

Május 1-jén résztvettünk a majálison és a főzőverse-
nyen. Egy ismeretlen adományozott a klubnak csirkecom-
bokat, amit roston megsütötük. Nagyon jól sikerült, kö-
zösen hamar elfogyasztotuk. Sénik István úr zsűrizte,
nagyra értékelte, a dicséretnek nagyon örültünk az aján-
dékba kapott virágokal együtt. Fáradalmainkat kipihentük,

elmentünk Tamásiba fürödni, nagyon jól éreztük magun-
kat. A székesfehérvári nyugdíjas szervezettől meghívót
kaptunk anyák napjára, és a Fejér megyei klubok kiállítá-
sára. Elfogadtuk a meghívást és részt vettünk az ünnepsé-
gen. A klubban is megünnepeltük az anyák napját egy szál
szegfűvel és finom süteménnyel.

Férfinapot is ünnepeltünk, finom lecsósmájjal és egy
doboz sörrel leptük meg a fiúkat.

Mi is részt vettünk a város virágosításában.
A Polgármester asszonynak és a képveselő-testületnek

köszönjük az anyagi támogatást.
Részt vettünk a Velence Korzó megnyitásán, az átadott

létesítmény méltó a városunkhoz. Elismerés és köszönet
illeti azokat, akik ezt a szép munkát elvégezték. 

Kívánok nyugdíjas társaimnak jó egészséget. 
Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

A májusi több napos esőzés miatt el kellett halasztanunk
a virágosítást, de végül egy kis késéssel minden palántát sike-
rült elültetni. Utána nyugdíjas társaink a Bence-hegyi volt ki-
látó környékén az összes padot és asztalt lefestették, majd a
Civilházban jókedvűen fogyasztották el a frissen sült lángost.

A Virágos Velencéért Egyesület szervezésében Vácrátó-
ton a botanikus kert megtekintése és a finom ebéd elfo-
gyasztása után Fótra indultunk. Fót római katolikus
templomát Ybl Miklós romantikus tervei nyomán gróf
Károlyi István építtette 1845-1855 között. Ez a templom
– a budapesti Vigadó mellett – a magyar építészet legjelen-
tősebb alkotása. A templomot és a családi sírboltnak is he-
lyet adó altemplomot meglátogatta annak idején Erzsébet
királyné, Rudolf trónörökös és Ferenc József császár is, aki
úgy nyilatkozott, hogy „még a Habsburgoknak sincs ilyen
pompás temetkezési helyük.”

Hazafelé Budapesten álltunk meg, ahol megnéztük a
nemrég hazahozott Seuso kincseket, és fáradtan ugyan, de
élményekkel telve tértünk haza.

Sokunk örömére végre elkészült a Velence Korzó, és mi
büszkén vettük birtokunkba az új létesítményt. 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk, hogy minél többen
élvezhessük ezt a gyönyörű strandot.

Herczeg Ferencné klubvezetõ
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Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2484 Gárdony (Agárd), Tópart u. 1.
Telefon: 06-30/250 2165,  06-30/271-3292 E-mail: to@velenceitohajozas.hu facebook.com/velenceitohajozas

www.velenceitohajozas.hu
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
A Baba-Mama Klub nyáron sem pihen, júniusban és

júliusban is találkozunk szabadtéri programjainkon,
melyre jelezzétek részvételi szándékotokat. Nyári prog-
ramjaink szerda délelőttönként lesznek, kedden délelőt-
tönként továbbra is nyitva lesz Mikkamakka Játéktár.
Szabadtéri programjainknál a változtatás jogát fenntartjuk
illetve eső és erős, viharos szél esetén a programok elma-
radnak!

- 2014.06.18. –   Béke-téri játszótér – 
utazás vonattal – indulás 9.24 a Velence vasút-
állomásról (előtte 9.10-kor találkozó)
- 2014.06.25. - 9.30 - Velence Korzó és Szabad-
strand játszótér – Bubifújás
- 2014.07.02. - 9.30 - Drótszamár kemping 

Játszótér
- 2014.07.16. – Sétahajózás a Velencei-tavon
(előzetes jelentkezés szükséges)
Friss infókat a programokkal kapcsolatban honlapun-

kon találhattok. www.babaklubvelence.hu
Szeretettel várunk benneteket Klubunk nyári program-

jaira! A programokra óvodás és iskolás gyermekeket is
szeretettel várunk!

Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran (ha
nem tudom felvenni, akár többször is)!

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.

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 10:00-11:30 óra (érd. 06-30/488-7681)

- Callanetics torna: szerda 19:00-20:00 óra 
(érd. 06-30/690-5691)

- Meditáció: vasárnap 17:00-19:00 óra
- Hastánc: péntek 16:30-18:00 óra
- Torna kicsiknek: kedd 10:30-11:30 óra 
(érd. 06-30/936-0375)

- Kismama torna: kedd 19:00-20:00 óra 
(érd. 06-30/936-0375)

- Jóga: csütörtök 17:30-19:00 óra (érd: 06-20/394-3295)
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 
Sánta Gábor 06-70/301-1764
MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola 
Velence, Bethlen G. u. 14.
Kung Fu (harcművészet): kedd, csütörtök 18:00-20:00 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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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 hivata-
lában: Fõ u. 70. Telefon: 22/472-149

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

Gondolatok a Pünkösd ünnepe 
kapcsán

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szél-
rohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,amely betöltötte
az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek je-
lentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Lélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a
Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálem-
ben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy
zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta
őket beszélni. 

Megdöbbenve és csodálkozva mondták: „Íme, akik
beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor
hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anya-
nyelvén... amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten fel-
séges dolgairól”. 

Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezget-
ték egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyo-
lódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg”.

A fenti esemény közel kétezer éve történt, amivel kap-
csolatban neked is állást kell foglalnod. Azon a napon Isten
nyilvánosságra hozta Szent Lelkének kitöltésével, hogy
elfogadta Jézus Krisztusnak, az Ő emberré lett Fiának ki-
folyt vérét, mint a mi megváltásunknak és bűneink bocsá-
natának árát. Ugyanakkor azt is tudtunkra adta Isten, hogy
Jézus Krisztust, az Ő meghalt, de feltámadt Fiát Úrrá és
Krisztussá (felkentté a szabadításra) tette. Ha ezekre a
tényekre te nem legyintesz közömbösen, mint akkor tették
azok, akik elintézték a kérdést azzal, hogy akik erről szól-
tak részegek, hanem megtérsz (megváltoztatod a gondol-
kodásodat Jézus Krisztussal kapcsolatban) és megke-
resztelkedsz, tied is bűneid bocsánata és a Szent Lélek,
mint Isten ajándéka.  

Vadon Sándor
lelkipásztor

Szeretettel várunk mindenkit 
az „I. Velencei Gitáros  Napok”című klasszikus gitár-

fesztiválra, ahol három  koncert erejéig az Újtelepi Kato-
likus Templomban felcsendülnek a klasszikus gitár-
irodalom jelentősebb művei, fiatal verseny győztes gitár-
művészek tolmácsolásában. 

Július 3-án Bernáth Ferenc Artisjus díjas, Guinness
rekorder gitárvirtuóz ad önálló koncertet. A művész elő-
adásokat is tart gitárosoknak Velencén a fesztivál ideje
alatt. A koncertekre a belépés ingyenes.

Bővebben a 06-20/506-7386 vagy a
klub.gitar@gmail.com címen lehet érdeklődni.

Csaba atya
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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
19:15 - 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

17:00 - 18:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

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

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

Velencei-tavi VVSI Északi Evezős Pálya

JÚLIUS 4-6.    Vidék Bajnokság 
18-20. Utánpótlás, Országos Bajnokság, 
Sport XXI. Mini Kupa, Ranglista verseny
25-27. Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar 
Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny

Horgászat
JÚLIUS 4. IUTA Dupla Ironman Világkupa 2014.

Velencei Vízi Vár - Velence, Enyedi u

Kerékpár

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. 

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

JÚLIUS 12. Velence 100/50 kerékpáros és 
60 montenbike teljesítménytúra, Velence rajttal 
és céllal. (Entz Ferenc Szakképző Iskola)

A programokról részletes infrormáció : 
www.zilajkerekparkolcsonzo.hu

Gyalogtúrák

JÚLIUS 5. Pázmándi TOPorgók Éjszakája 28/14
Pázmándi Lopakodó 8
Háromtávú gyalogos teljesítménytúra a Velencei-
hegységben, Pázmándi rajttal és céllal.

JÚLIUS 12. Éjszakai Gyapjaszsák 30/20/10
Háromtávú gyalogos teljesítménytúra a Velencei-
hegységben, Sukoró indulással és érkezéssel.

Részletek a ttt.tr.hu honlapon
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HASZNOS TANÁCSOK 
1. Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
2. A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi
játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszé-
lyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak
a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne
hagyják el azt.
3. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy más
hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anya-got) ne
fogyasszanak.
4. Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.
5. Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte
mosakodjanak le.
6. Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsó-
nakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.
7. Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder
jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.
8. A vízijármű felborulása esetén ne hagyják el a borult vízi-
járművet – mivel az felúszó képességgel kell, hogy rendel-
kezzen – abba kapaszkodva várják meg a segítséget. Erős szél
esetén fejüket minél magasabbra emeljék ki a vízből a vízpára
belégzésének elkerülése érdekében.

FÜRDŐZŐK FIGYELMÉBE!
• Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a
fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
• Állatot a fürdőhely területére bevinni tilos! A fürdőhely
területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
• Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac ill. más felfújható
eszköz) használata szintén fürdésnek minősül, így ezek
használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők
közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy
azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék!
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyer-
mek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a sza-
bad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a cso-
port vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú,
úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből fi-
gyelő és mentő őrséget kell állítania.
• Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi
sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén,
valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély
víz határáig.
• A Velencei-tavon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző
szolgálat működik. A viharjelző állomások a Velencei-tó
partján 3 helyen, több irányból jól láthatóan vannak elhe-
lyezve. Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször
felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 mé-
ternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó
sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

SZÖRFÖZŐK FIGYELMÉBE!
• Vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte,
úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri
az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Sza-
bályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátossá-

2014.06.01. nap 04:00 óra körüli időben Velence,
MÁV állomás gyalogos aluljárójában gyalogosan
közlekedő fiatalok közül két fiatalt arcon ütöttek. Az
egyik fiatal az ütés következtében 8 napon túl gyó-
gyuló, a másik fiatal 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérülést szenvedett.

Az ügyben a Gárdonyi Rendőrkapitányság az is-
meretlen tettesek felkutatása érdekében nyomozást
rendelt el.

gait. Vízi sporteszközzel a parttól vagy más kikötőhelyről
elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a
víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartóz-
kodó személyt nem veszélyeztet.
• A vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles
mentőmellényt viselni.
• Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszo-
nyok között tilos közlekedni.
• Vízi sporteszközzel a menetben levő nagyhajó útvonalát
1000 m-en belül keresztezni, és az ilyen hajókat hátulról 60
m-nél, továbbá oldalról – feltéve, hogy a vízi út méretei ezt le-
hetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelítenitilos.
• A Velencei-tavon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző
szolgálat működik. Az elővigyázatosságra figyelmeztető
jelzést (I. fokú viharjelzés) percenként 45 felvillanással
működő sárga villogó fénnyel adják. Az elővigyázatosság be-
tartására intő figyelmeztetés veszélyes jelenségek közeled-
tének lehetőségét jelzi a keletkezés idejére való utalás nélkül.
A fenyegető veszélyt jelző figyelmeztetést (II. fokú vihar-
jelzés) percenként 90 felvillanással működő sárga villogó
fénnyel adják. A veszély jele a veszélyes jelenségek közvetlen
közeledtére figyelmeztet. 
• A Velencei-tavon belsőégésű motorral hajtott vízi sport-
eszközt üzemeltetni tilos!
• Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú
bójákkal – kijelölt vízterületen vízi sporteszközzel közlekedni
akkor szabad, ha annak telephelye (kikötőhelye) erre a
vízterületre esik. Ilyen esetben a vízi sporteszköz legfeljebb
5 km/h sebességgel, a legrövidebb úton köteles a vízterületen
áthaladni.
• Vízben tartózkodó személyt – a mentés esetét kivéve – vízi
sporteszközzel legalább 10 m távolságban úgy kell kikerülni,
hogy az a vízi jármű és a közelebbi part vagy az őt kísérő vízi
jármű között maradjon. A vízben tartózkodót a vízi jármű kö-
zeledésére – szükség esetén – kiáltással is figyelmeztetni kell.
• A kedvtelési célú vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző
felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért. A vízi
járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbí-
zott személy köteles a bérlő (igénybevevő) nyilatkozatát be-
szerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait,
továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet,
valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

Gárdonyi Rendőrkapitányság Víziközlekedési Alosztálya:
112 vagy 06-20-9281529

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi hírek
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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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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Shelley Emling : Marie Curie és lányai
William Dietrich : Töviskorona

Réti László: Vérvonal
Fejős Éva : Száz éjjel vártam
David Foenkinos : Emlékek
Gillian Flynn : Sötét helyek

Julie Klassen : A házitanító lánya
P.G. Wodehouse : Galahad mindent elrendez

Zsiga Henrik: Végül magad maradsz
Priscille Sibley: Csillagpor

Alice Munro: Dear life
Lauren Graham : Egy nap talán

Dés Mihály: 77 pesti recept: gasztronómiai anyaregény
Andy McNab: Távvezérlés

Kim Leine: A Végtelen-fjord profétái
Agatha Christie: Az elefántok mindenre emlékeznek

V. Kulcsár Ildikó: Fiús anyák kézikönyve, 
Lányos apák kézikönyve

Nemere István : A sors rabjai
Herényi Károly-Lendvai Ildikó : Csendes ulti

Aung Szan Szú Csí : Levelek Burmából
Glen Thurgood : Futás

Lorna Byrne : Lépcső a mennyországba
Morgan Rice : A hősök küldetése

Andrew Cope :Mosómedvék akcióban
Dagmar Geisler : Wanda titkos naplója

Gimesi Dóra : Időfutár 3.
Böszörményi Gyula: Lúzer rádió, Budapest!

Marék Veronika: Centi és a Csicseri bolt

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: Dózsa Márta 06-70/436-2449
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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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

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

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe!

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

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:

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

Szerkesztõségi közlemény 

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

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: július 3. (csütörtök) 15:00-16:00-ig,  

július 15. (kedd) 15:00-16:00-ig 

A Velencei Híradóban és Velence Város honlapján  
hirdetési lehetőségekről  olvashat az újság 39. és 40. oldalán.  
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2014. június 28. (szombat) – 19 óra

„A Classical Night”
A kamarazene remekei

A Rondo-vonósnégyes (Dóczi Áron, Pintér
Dávid, Tornyai Péter, Mód Orsolya) és Yuri 

Komori klarinétművész (Japán) hangversenye

MŰSOR:

Mozart: F-dúr vonósnégyes K. 590
Brahms: h-moll klarinétötös op. 115

2014. július 5. (szombat) – 19 óra

„L’ Arco Sonoro”
Barokk hegedűmuzsika

Kertész Ágnes hegedűművész és Borsányi
Márton csembalóművész hangversenye

MŰSOR:

A. Corelli: g-moll szonáta Op. 5 No. 5 (Róma 1700)
A. Vivaldi: c-moll szonáta RV 6 
„Fatta per Pisendel” (Mantova 1717)
F. M. Veracini: g-moll szonáta Op. 1 No.1 
„Postiglione” (Drezda 1721)
J. M. Leclair: c-moll szonáta Op. 5 No. 6 „Tom-
beau” (Párizs 1734)

Sukorói Zenei Nyár – 2014
Hangversenyek 
a sukorói református templomban

PROGRAM
2014. július 12. (szombat) – 19 óra

„Vox Humana” 
A kóruszene évszázadai

Capella Silentium Énekegyüttes (Budapest –
művészeti vezető: Várkonyi Tamás) 

hangversenye

A műsorban Marenzio, Mouton, Victoria, 
Berchem, Brahms, Philips, Barber, Ives, Grieg,
Balogh Máté Gergely, Schickele, Josquin, 
Gárdonyi Zoltán és Piazzola kórusművei 
csendülnek fel.

2014. augusztus 9. (szombat) – 19 óra

„A Musical Journey”
A billentyűs muzsika évszázadai

Vida Mónika Ruth zongora- és orgona-
hangversenye

A műsorban Bach, Mozart, Franck, Chopin és
Liszt művei csendülnek fel.

A műsor- és szereplőváltozás jogát a 
szervezőbizottság fenntartja.

Sok szeretettel várjuk a Kedves Zenebarátokat!
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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
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!

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!

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

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

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
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Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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)

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

Kéménycsúcsok
átrakása, 

tetők javítása
(pala is), 

kúpcserepek 
kenése

Kályhák építése, javítása 
20/499-3974 Zsadányi Tamás

Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

Velence, Határ utca 22. 

06-20/9817-338 Uj Roland

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

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
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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

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
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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

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

Velencei-tó Nyelviskola - Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.
honlap: www.velencenyelv.hu
e-mail:velencenyelv@gmail.com.
Telefon:  06 30 3988515  vagy  (06 22) 474570

Július közepétől középfokú  intenzív, olvasott szöveg
értését fejlesztő angol és német tanfolyam.

Megnyitottunk

Vel
enc

ei-
tó 

Nyel
visk

ola

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

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

TELJES KÖRŰ VÍZ- és 
CSATORNASZERELÉS

• Külső és belső, víz- és szennyvízvezetékek
kiépítése, javítása, cseréje.

• Csőtörés javítása, hibaelhárítás, ázások
megszüntetése.

• Vizesblokk felújítása és átalakítása 
tervezéssel, anyagbeszerzéssel, burkolással is.

• Épített zuhany készítése.
• Zuhanytálcák és kabibnok telepítése,

összeszerelése.
• WC-k, tartályok, csapok, szifonok javítása,

cseréje.
• Bojler vízkőtelenítés, javítás, csere.
• Mosogató- és mosógépek bekötése.
• Vízóra kiépítés.
• Műanyag vízóraaknák telepítése.
• Ivóvíz- és csatornabekötés, locsoló mérőhely

kialakítás, tervezéssel, vízművek felé teljes 
ügyintézéssel.

Kovács Tamás
� 06-20/426-0261

kovacsvizszer@postafiok.hu

TELJES KÖRŰ VÍZ- és 
CSATORNASZERELÉS

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

MENTSE MEG hangfelvételeit, hanglemezeit,
fényképeit, film- és videófelvételeit az enyészettõl!

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, vagy hanglemez 
digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 2 500,-
8 mm film digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 5 000,-
Videófelvétel digitalizálása óránként 
(mûsoridõben mérve)   2 500,-

Régi fényképek, színes diafelvételek, 
dokumentumok digitalizálása kedvező áron. 

Papírképek minden méretben.


