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Velence Város 10. születésnapja augusztus 18-19.
a Velence Korzó és Szabadstrandon Részletek a 3. oldalon

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja a Lakosságot és az Üdülővendégeket
2014. augusztus 20-án (szerdán) 11.00 órára a Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban tartandó

Szent István Napi ünnepségére
Himnusz, Zöldliget Általános Iskola műsora, Ünnepi beszéd

Nekünk, velenceieknek régi álmunk valósult meg azzal,
hogy megnyitott a Velence Korzón a SPAR szupermarket. 
Szakszerű és udvarias kiszolgálás mellett több ezer árucikk
közül választhatunk: kimagasló minőségű élelmiszerek,
friss áruk széles választéka, tejtermékek, húsáru, frissen,
helyben sütött pékáruk. 
A SPAR velencei üzletében 28 új munkahely létesült, mely-
ből huszat velencei és környékbeli dolgozó tölt be.



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

MMeeggsszzüülleetteetttt  VVeelleennccee  
vváárroosskköözzppoonnttjjaa



Ünnepeljük együtt Velence Város 10. születésnapját
a Velence Korzó és Szabadstrandon!

Augusztus 18. hétfő
19:00 óra NEMZETKÖZI NÉPTÁNCEST Közreműködik a
százhalombattai Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválra
érkezett három külföldi néptáncegyüttes
21:15 óra LAMPIONOS, FÁKLYÁS VÍZI FELVONULÁS

Augusztus 19. kedd

VELENCE VÁROS SZÜLETÉSNAPI VÍGASSÁGA
Velencéről elszármazottak I. találkozója a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület szervezésében a
hagyományteremtés szándékával – szeretettel várjuk a Velencéről elszármazottakat.

I. Velencei Leanderfesztivál a  Magyar Leander és Mediterrán
Kertbarát Egyesület  bemutatkozása, kiállítás és tanácsadás

18:45 óra MELODY 
MARKET Hamar János,

Fehér Sándor és a táncosok
műsora: Magyar slágerek

estje

20:00 óra KORDA GYÖRGY 
és BALÁZS KLÁRI 
nagykoncertje

A műsorok megtekintése, a vidámság és a tánc ingyenes!

A Velence Korzó előtti tisztáson megrendezendő lámpafényes vízi fel-
vonulásra előzetes emailes vagy Facebook-os regisztrációhoz kötötten
(vvizifelv@gmail.com) várjuk olyan 14 év feletti vízbarátok jelentkezését,
akik lámpafény mellett együtt eveznének velünk. Várjuk a mentőmellénnyel
és fejlámpával (plusz esetleg biciklilámpával) és a velencei-tavi szabályozásnak megfelelő kishajóval rendelkezőket. 
A felvonuláson 6 kategóriában „versenyt” hirdetünk, ilyen kategóriák pl. a legjobban kivilágított, a leglátványosabb csapat,
a legviccesebben kinéző, illetve a legjobban kivilágított felvonuló személy, stb… A kialakult kategóriákat  a „Velencei Vízi
Felvonulás 2014” Facebook-os esemény oldalán közöljük.
Az előzetes regisztráció a legénység tagjainak felsorolásához és a biztonsági felszerelések meglétéhez kötött. 4 db sárkány-
hajót biztosítunk azoknak a kedves felvonulni szándékozóknak, akiknek csak a vízi eszközük hiányzik (de van mentőmel-
lényük, stb). Egy sárkányhajóban minimum 14, max 21 résztvevő indulhat.
Gyülekezés a VelenceKorzó hajóállomás melletti lidós vízi lejáró mellett 20:15 órától.

Várjuk a kedves és vidám jelentkezőket!

21:30 TŰZIJÁTÉK
21:45 óra SMASH RETRO PARTY

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
június 23-án tartotta munkaterv szerinti soron következő
ülését a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkő István-
né képviselő, Cserny Vilmos alpolgármester, Martinovszky József
képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő,
Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Ro-
land Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

A Képviselő-testület Czuppon István iskolaigazgató a
„Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola 2013/2014. tanévéről” szóló tájékoztatóban alapos és
részletes tájékoztatást adott a tanulók eredményeiről, verse-
nyeken való részvételéről, közösségi megmozdulásokról és a
továbbfejlesztés irányáról. 

A Képviselő-testület megköszönte az iskolapedagógusok
munkáját és örömmel nyugtázta az elért eredményeket. Külön
köszönetét fejezte ki a városi rendezvényeken való közremű-
ködésükért. Megelégedéssel és örömmel nyugtázta továbbra
is, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal az Önkormányzatnak
korrekt az együttműködése és jó a partneri kapcsolat. A Kép-
viselő-testület az Általános Iskola tájékoztatóját elfogadta. 

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy
a DRV Zrt-vel a lakossági víz és csatorna szolgáltatási díj rá-
fordításainak csökkentését szolgáló állami díjtámogatás to-
vábbutalásáról, illetve elszámolásáról szóló megállapodást
aláírja, valamint elfogadta a DRV Zrt. által 2014 –2016-ig ter-
jedő időszakra készített beruházási, felújítási és pótlási tervét. 

A Képviselő-testület döntött a Polgármester kiemelkedő
munkájára tekintettel a 6 havi munkabérének megfelelő ju-
talmazásról, melynek forrása a 2014. évi költségvetésbe ter-
vezésre került, az önkormányzati intézmények dolgozóinak
jutalmazásával együtt. Az Önkormányzat eddigi gyakorlatá-
nak megfelelően a dolgozói és vezetői jutalmazások egy idő-
ben történtek. 

Az egyebek napirend keretében a Képviselő-testület dön-
tött a földterületek használati szerződés díjfizetésének mód-
jára vonatkozó változtatásról. Döntött arról, hogy az Ifi
strandon lévő 1369/9/A hrsz-ú felépítmény adásvételéhez kö-
tődő elővételi jogával nem kíván élni.

Döntött arról, hogy a Képviselő-testület nem kíván vételi
ajánlatot tenni a velencei 1046-os hrsz-ú közterületen ideigle-
nes jelleggel épített büfé épületre, és egyben felkérte a Polgár-
mestert, hogy a létesítmény bontásáról és elszállítatásáról gon-
doskodjon, illetve szükség esetén ezt jogi úton készítse elő. 

Tárgyalta a 2013. évi L. törvényben előírt Informatikai,
biztonsági rendszer kialakításához szükséges fejlesztési aján-
latot, a beérkezett ajánlatok közül a Protest Consulting Kft.
ajánlatát mint legkedvezőbbet fogadta el. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Munkatervben
szereplő 2014. július 14-i testületi ülését 2014. július 7-én
tartja meg a Velencei Meseliget Óvodában. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület az I. Számú Tavi-Rózsa Nyug-
díjas Klub kirándulásának költségét biztosította. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a Cserje utcai tömbtelek
tulajdonosainak vásárlási kérelmét, és további tisztázandó
kérdéseket fogalmazott a kérelmezők felé.

A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, me-
lyen az ügyvédi tájékoztatásra tekintettel támogatja az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság EBH/131/16/2014. számú határozatá-
val kapcsolatos kereset benyújtását az illetékes bírósághoz. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
július 3-án rendkívüli nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hi-
vatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Martinovszky József  képviselő, Ser-
hók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák
Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland
Gyula képviselő,dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.
Erős Petra megbízott ügyvéd által benyújtott kérelem alapján
– a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával
egybehangzóan – úgy foglalt állást, hogy nem kívánja meg-
szerezni a velencei 398 hrsz-ú beépített ingatlan tulajdonjo-
gát a törvényben biztosított elővételi jog gyakorlása során.
Felhatalmazta a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó nyi-
latkozatot nevében eljárva bocsássa ki.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

HHíírrlleevvééll

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és
Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

a Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából

Horváth Zoltán és Erdő János 

velencei lakosoknak 
a Velencei-tó Környéke ÁFÉSZ Igazgatóságában
végzett több évtizedes eredményes munkájukért

COOP érdemérem kitüntetést 
adományozott Budapesten, 2014. június 10-én.

Akikre büszkék vagyunk...

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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, aTourinformnál, 
(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.

Augusztus 1.  A kör  (Edda musical)        Kastélypark
Augusztus 9. A kaktusz virága                  Kastélypark
Augusztus 18.   Nemzetközi néptáncest  Velence Korzó és Szabadstrand
Augusztus 19.   Velence város születésnapi  vigassága,

tűzijáték, Korda György és Balázs Klári  
nagykoncertje, 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.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Strandkézilabda Nemzeti-bajnokság a Velence
Korzó és Szabadstrandon

A Magyar Kézilabda Szövetség szervezésében 2014. au-
gusztus 2-3-án strandkézilabda nemzeti-bajnokság kvali-
fikációs megmérettetés lesz a szabadstrand sportpályáin
férfi, női kategóriában, az országos döntőbe jutásért.

A Velence Korzó és Szabadstrand 
bármikor hívható, közérdekű telefonszámai:

06-30/447-9576 és 22/589-507

Új dallamokkal bővült a zenés szökőkút programja!
Halgassa meg minden egész órában a hallható és látható
műsort, amelyben a víz a dallam magasságát és erősségét
követve látvánnyá alakítja a muzsikát.

Hírek, érdekességek a Korzóról
A látogató közönség várakozásokkal telve vette bir-
tokba a Velence Korzót, a szabadstrandot, a sétáló-
utcát, a rendezvényteret, a játszótereket, a kikötőt… A
különböző napszakokban más-más arcát mutató, de
mindig gyönyörű Velencei-tó partján a város egy
olyan főutcát kapott – panoráma korzót, hűtött-fűtött
fedett korzót –, mely az országban egyedülálló. 

A Velence Korzó elegáns, körpanorámás házasság-
kötő díszteremmel várja az életüket összekötő
párokat. Bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal
anyakönyvvezetőjénél, az 589-417-es telefonszámon
lehet.

Felhívjuk a kedves látogatók figyelmét, hogy az Ezüst-
parkolóban az üzemeltető a SPAR áruház vásárlói
részére továbbra is, folyamatosan biztosítja az ingyenes
parkolás lehetőségét. 

Rövidesen üzembe állítják a Korzó földszinti aulájában
az OTP bankautomatáját.
Folyamatosan nyitnak a Korzó üzletei is.

Újdonságok a vízben, víz alatt és a parton is

Nyáron a Velence Korzóra látogatók több új, érdekes
sportágat és sporteszközt próbálhatnak ki a már-már
klasszikusnak mondható sárkányhajózás és wakeboard
mellett. A Stand Up Paddle (állj fel és evezz), azaz SUP
deszka az egyik ilyen. Lehet rajta állva evezni, kis szél-
ben kiteozni, hullámlovagolni, vagy éppen, ha elfárad-
tunk, szeretteinket napoztatni.

A nagyméretű SUP deszkákat, úgy alakították ki,
hogy kis erőfeszítéssel is nagyon szépen csússzon a
vízen, miközben a többi deszkához képest stabil támaszt
jelent. A SUP deszkán simán lehet evezni (a folyamatos
egyensúlyozás minden izmunkat megmozgatja). Az
elfáradt evezős pedig megpihenhet rajta.

Szerte a világon, ahol homokos strand van, az egyik
legnépszerűbb új parti játék a strandtenisz, amit már a
Velencei Korzó első osztályú homokos pályáján is játsz-
hatunk, a strandfoci és strandröplabda mellett.

A vízi robogó olyan különleges, úszás segítő sport-
eszköz vagy játék, amelyet már a Korzó strandján is ki
lehet próbálni. Az ügyességet kívánó vízi mókuskerék
használata vidámságot és sok nevetést 
hozhat  felnőtteknek  és  gyerekeknek
egyaránt.
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Folytatódik a gyerekrajzpályázat 
Alkotó mozgalom egész évben

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. 

A meghirdetéskor az első téma: „Nekem a
nyár...” A  pályázatban lévő részvétel feltétele,
hogy az alkotások személyesen kerüljenek el-
helyezésre a Velence Korzó Szolgáltatóházba.
Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni az al-
kotás címét. A zsűri által kiválasztott művek
értékes díjazásban részesülnek!

A pályázat egész évben zajlik a négy év-
szakhoz kötődően. A nyári pályázatok határ-

ideje  augusztus 31. Egy pályázó
több alkotással is részt vehet a
pályázatban. 
A program védnöke Péter Ágnes
Munkácsy-díjas szobrászművész.
A pályázat feltételeiről a Velence

Korzó Szolgáltatóházban elhelyezett hirdetményben tájé-
kozódhatnak bővebben.

KULTÚRA A KORZÓBAN

Ha belépünk a Velence Korzó központi aulájába, rögtön észrevesz-
szük a középen magasodó, különleges mûalkotást. Az elsõ pillanatban,
formája alapján, a finoman hajladozó nádasok jutnak róla eszünkbe.
Ha körbejárjuk, minden lépésnél más és más benyomás, hangulat ébred
bennünk: a folyton változó alakzatokban felismerjük a tó tükrözõdését,
csillogását, örök mozgását. Amikor alaposabban megnézzük a felületét,
láthatjuk, milyen sokféle csiszolat, mintázat, rajzolat látható rajta. Aztán
ráesnek alulról és felülrõl a gondosan elhelyezett spotlámpák fényei,
és újabb értelmezések tucatjai jelennek meg képzeletünkben: a színes
sugarak fényszoborrá, fényplasztikává varázsolják a fémszobrot. 

Érdemes elgondolkoznunk a szobor címén: az életfa õsi jelkép, az
ókortól kezdve számos mesében, vallásos leírásban szerepel, mindig
önmagán túlmutató, szimbolikus jelentést hordozva. A népmesékben
égig érõ fának, vagy világfának is hívják. A magyar népszokásokban
feldíszített faaágként esküvõkön a termékenységet, az életet jelképezi.
Még tésztába is belesütötték, majd almával és dióval gazdagították.
Velence új városközpontjában, amely házasságkötések helyszíne is lesz,
az Életfa az életet, a fejlõdést, a növekedést jelképezi. 

Péter Ágnes szobrászmûvész kedves anyaga a fém. Nemcsak köztéri
alkotásait, hanem más mûfajú munkáit is elõszerettel formálja vasból,

krómacélból, bronzból. Számos mûalkotásának fõszereplõje a térformáló, folyton változó, színes fény. Az Életfához
érdemes különbözõ napszakokban „beugrani”, mert mindig más arcát mutatja nekünk.

Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg neki...

Péter Ágnes Életfa címû krómacél  fényplasztikáját!

Péntekenként és szombatonként este 19:30 órától színes programokkal várja Önt és családját a Velence
Korzó. Pódiumelőadások, előadóestek, zenés rendezvények várják a közönséget. Érdeklődni lehet a
30/447-9576, vagy a 22/589-507-es telefonszámon.
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AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2014. június 13-án
Bedécs György – Hajas Veronika Ágnes

2014. június 21-én
Révész Balázs – Bernát Erzsébet

Bruck Balázs – Sandra Diána

2014. június 28-án
Bagdi Zoltán – Gőz Zsuzsanna Beáta

Horváth Ervin Tibor – Kupi Tünde

GRATULÁLUNK!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet

anyakönyvvezetők

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
Velence Város Képviselő-testülete 2011-ben új rendelet-
ben szabályozta a helyi kitüntetések, díjak adományozá-
sának rendjét. Az alábbiakban röviden ismertetésre
kerülnek a közel-jövőben aktuálissá váló kitüntetések a
hozzájuk tartozó javaslattételi határidőkkel.

VELENCE RÓZSÁJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSA

Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes
személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért,
szépítéséért, közterületi vagy általános összképének ja-
vításáért kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek
eredményekét a település külső megjelenése számottevően
javult. A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A díj
átadása a „Babák Rózsakertje” ünnepségen történik.

DÍSZPOLGÁRI CÍM

A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismert-
séggel rendelkező, velencei kötődésű élő személy kap-
hatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarorszá-
gon és külföldön általános elismerésre ad alapot.
A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a
Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.
A Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi ün-
nepségen történik.

VELENCÉÉRT OKLEVÉL

A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevé-
kenykedő személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi
közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érde-
meket szereztek.
A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. 
A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ténylegesen
működő szervezet jelölhető. A Velencéért Oklevél átadása
az október 23. napi városi ünnepségen történik.

Kedves Olvasók!  Várjuk az Önök javaslatait!

Szelei Andrea , aljegyző

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

Köszönet a cserepes növényekért!
A Velence Korzó díszítésére cserepes növényt aján-
dékozott: Szalczgruber Mariann, Döbrentei Lászlóné
és Jászfalviné.  

TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

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

Fehér István elnök 06-30/927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26. 

telefon: 22/589-415, hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról! 

A velencei Polgárőrség júniusi közgyűlésén Ható
Jánost az Egyesület örökös elnökévé, Fehér Istvánt pedig
elnökévé választották. Köszönjük Ható János sokéves
munkáját! 

Június hónapban a Polgárőrség 16 állandó tagja 14 al-
kalommal, összesen 224 órát áldozott szabadidejéből a
város rendjének, nyugalmának és közbiztonságának
védelmében.

Fehér István, a Polgárőrség elnöke

Velence Város Jegyzője pályázatot hirdet Szociális és igaz-
gatási ügyintézői munkakör betöltésére. A pályázat beadá-
si határideje: 2014. július 21. A teljes pályázati kiírás
megtekinthető a Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint
Velence Város honlapján.
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Szép, rendezett ingatlanok 

Egyesületünk folytatja havi „megfigyelő” körútját a
városban, keresve a kimagaslóan szép, gondozott utca-
frontokat. Köszönjük mindenkinek, aki nem sajnálja a
munkát az ingatlana 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.

Ha nyaralni ment a szomszédunk, figyeljünk az ő
virágára is! Ne hagyjuk kiszáradni, elpusztulni az utcai
növényeket, hiszen azok nekünk is nyílnak, a mi környe-
zetünket díszítik, vagy csúfítják el. 

Fotónk Velencefürdőn, az V. utcában készült, ahol a szépen
karbantartott gyep mellett gondosan ápolják az önkor-
mányzattól kapott virágokat is. 

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

A Velence Korzó és Szabadstrand megnyitójára
Egyesületünk 260 dézsás növényt és kb. 600 egynyári
palántát ültetett el.

Kirándulás az arborétumba

Egyesületünk feladatának tekinti virág-
kiállítások, arborétumok látogatásának
csoportos megszervezését is. A közelmúltban Vácrátóton,
a botanikus kertben jártunk.

A 180 évvel ezelőtt alapított kert 1961-ben nyitotta meg
kapuit, mint botanikus kert. A gyűjtemény 27 hektáron
terül el. Több, mint 12000 fajával és fajtájával országos je-
lentőségű természetvédelmi terület, mely élő múzeumként
mutatja be az itt őrzött növényanyagot. Sétánk elején
nagyon magas fák alatt jártunk. A XIX. század első felében
ültetett numídiai jegenyefenyő a maga 40 méterével a kert
legmagasabb fája. Nem messze tőle csodáltuk meg a 30
méter magasságú közönséges platánt, amely törzsátmé-
rőjével hívta fel magára a figyelmet. A botanikus kert él-
tető ereje a Sződ-Rákos-patak, amely nagyjából megfelezi
a kertet. A sok ritkaságnak számító öreg fa között látvá-
nyosságnak számít egy hatalmas lombhullató amerikai
mocsárciprus a nagyon sok légzőgyökerével. 

Szakértő idegenvezetőnk segítségével barangoltunk a
sok különlegesség, ritkaság alatt és mellett. Átmentünk a
messze földről összehordott sziklákból épített sziklaalagú-
ton. Megnéztük a vízimalmot, amely soha sem őrölt
gabonát, a műromot, valamint a Kossuth- díjas szobrász
Somogyi József Csellós lányát. Összesen több mint 2000
m2 felületűek az üvegházak, melyekben a növények
igényeik szerint különböző klímájú házakban kaptak
helyet. A trópusi és pálmaházban megcsodáltuk a szebb-
nél-szebb virágzó növényeket. Tekintélyt parancsoló a 15
méteres magasságú Ficus Benjamina. A szaporító házban
csak a gyűjtemény számára szaporítanak, pedig szívesen
vásároltunk volna sziklakerti és évelő különlegességeket....
A karbonházban kapott helyet a „Túl nagy lábon élünk”
című, klímaváltozással és hatásaival foglalkozó kiállítás.
Nagyon tetszett a mottó; „Aki meg akar tenni valamit, talál
rá módot, aki nem, az talál kifogást.”

Vácrátót kb. 110 km- re van Velencétől. A botanikus
kertben sétálni, kikapcsolódni, gyönyörködni a féltve
őrzött, érintetlen természetben remek kirándulás. Jó szívvel
ajánlom mindenkinek.

Huszti Mihály egyesületi tag
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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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Kiállítás a Múzeumok Éjszakáján

A Helytörténeti Egyesület hírei

Egyesületünk egy rendkívül értékes fotó-
gyüjteménnyel gyarapodott, amelyet egy
amatőr fotós hölgy készített az 1910-es
években. Ezekből mutatunk most be két

darabot, mindkettőn szerepel a híres 
velencei nagyhíd.

Nézze meg a többi képet is a 
http://www.helytortenet.eoldal.hu/ 

oldalon

Mivel a pince a Székesfehérvári káptalan tulajdona volt egykor,
természetes,  hogy Spányi Antal megyéspüspök volt a díszvendég,
aki elismerő szavakat írt  Egyesületünk vendégkönyvébe, és nagyon
közvetlenül érdeklődött, hogy melyik  eszközt  mire  használták.

Lics  Balázs  kiváló házigazdának  bizonyult, óránként  szállította
az  emlékműtől  a pincéig, majd az  autóbuszig  az  érdeklődőket, ro-
mantikus,  nyitott  stráfkocsin. A  pákozdi  néptáncos  lányok  és  a
citerazenekar, valamint  a H-angelika  kórus  tette még  szebbé  az  es-
téket, (a  kemencés  pompost és az  aranyérmes  bort már  nem  is em-
lítem.) 

A  velencei illetőségű Stadler Klára Velencei-tavi archív képes-
lapgyűjteménye – melyet első ízben láthatott a közönség –, kiváló
kiegészítője volt kiállításunknak. Köszönjük, hogy az értékes
gyűjteményt lemásolásra és archiválásra átengedte a Helytörténeti
Egyesületnek.

Galambos Györgyné,  Helytörténeti Egyesület elnöke

2014. június 20-22-ig nagy sikerű kiállítása volt a Helytörténeti
Egyesületnek a sukorói Lics pincében, az országos „Múzeumok
Éjszakája” program keretében. Nagyon szépen simult bele a rusz-
tikus környezetbe a kiállítás anyaga. Mivel ez  évben a ló volt orszá-
gosan a fő téma, a ló került a központi helyre a mi kiállításunkon is,
így válogattunk Szórády Bandi bácsi gyűjteményének ezzel kapcso-
latos ereklyéiből. (Azért jutott egy kis hely a halászattal, nádfeldol-
gozással  kapcsolatos eszközöknek is.) 

Nagy örömmel készülünk a Velencéről el-
származottak I. találkozójára. Augusztus
19-én, Velence Város 10. születésnapján vár-
juk régi barátainkat, ismerőseinket, rokono-
kat, akik itt éltek, tanultak, dolgoztak, és
mindig szívesen gondolnak vissza életüknek
erre az időszakára.

Nagy fejlődéssel, sok hasznos és szép új-
donsággal fogjuk meglepni őket. A Velence
Korzó és Szabadstrand, ami a találkozó szín-
tere lesz, vagy a felújított hajóállomás, ahon-
nan egy rövid hajókázásra indulunk majd,
minden bizonnyal el fogja nyerni a tetszé-
süket. 

Reméljük, hogy olyan jól fogják magukat
érezni, hogy nemcsak az emlékek, hanem a
mai Velence is csábító lesz számukra a
jövőben is.



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.



Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Ádánd
Adony
Alcsútdoboz
Bakonycsernye
Baracska
Besnyõ
Bodajk
Budakalász
Budapest
Csákvár
Csetény
Csömör
Csõsz
Dunapataj
Dunaújváros
Enying Balatonbozsok
Ercsi
Érd
Fehérvárcsurgó
Felsõegerszeg
Gárdony
Gárdony Agárd
Gárdony Dinnyés
Gyõrszemere
Gyúró
Hantos
Herend
Hõgyész
Iszkaszentgyörgy
Iváncsa
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék Pettend
Kecskemét
Kétsoprony
Kõszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Mezõszentgyörgy
Moha
Mohács Újmohács
Pákozd
Pátka
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeresztúr
Rákóczifalva
Réde
Révleányvár
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztes
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Simontornya
Soponya
Sóskút
Szabadegyháza
Szalkszentmárton
Szeged
Székesfehérvár
Tárnok
Tatabánya
Tordas
Törökbálint
Úrhida
Vál
Várpalota
Összesen

1
5
2
1

168
2
1
3

125
2
1
1
1
5
2
1
2
2
2
1

463
429

56
1

42
1
1
1
2
4

56
1
6
2
1
1
1

12
1
1
3

83
1
1

197
3
2
1
1
2
2
3
1
2
1
2
1
1
3
1
1

109
7
1

42
1
1
5
1

1889

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma

2014. június

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

330
779
354
75

1540
162
114
56

3410

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:
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Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet

működéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi szolgáltatás gya-
korlásának általános feltételeiről, valamint a
működési, engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet, továbbá
az egészségügyi hatósági igazgatási tevé-
kenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2014.
január 1. óta hatályos változásainak megfe-
lelően Rendelőintézetünk valamennyi orvos-
vállalkozásával új személyes közreműködői
szerződéseket kötöttünk, melyeket július 1-i határidőre a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részére
átadtuk. Az új személyes közreműködői szerződéseknek megfelelően néhány szak-
rendelési idő módosult, ezért működési engedélyünk megújítása folyamatban van.
A jelenlegi struktúrában – négy gyermek-pulmonológiai óra kivételével – teljes
rendelőintézeti kapacitásunk szakrendelésekkel lefedett. 

Rendelőintézetünk betegforgalmi adatai alapján a kardiológia és az ultra-
hang diagnosztika területén az előjegyzési idő változatlanul 30 nap fölött van.
Korlátozott szakorvosi óra kapacitásunkra tekintettel kardiológiai és ultrahang
diagnosztikai szakrendeléseinken csak az ellátási területünkön lakó, biztosítási
jogviszonnyal rendelkező pácienseinket tudjuk fogadni.

Rendelőintézetünk BEMER terápiás készüléke beutaló nélkül is igénybe
vehető alkalmanként 1000 Ft-os áron. A BEMER terápia segít a betegségek
megelőzésében, az immunrendszer erősítésében, a vérkeringés javításában, ezáltal
a szellemi és a fizikai teljesítőképesség megőrzésében. A kezelésekről részletes
tájékoztatása Viczainé Berkei Katalin fizioterápiás szakasszisztens ad.

Rendelőintézetünk Nappali Kórházi blokkjában infúziós kezeléseket
végzünk. Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyászati, sebészeti ideggyó-
gyászati, szemészeti és reumatológiai szakrendelések adnak. Az infúziós kúrák
OEP támogatás mellett zajlanak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter bel-
gyógyász-kardiológus főorvos felügyeli. Az új rendelési struktúrában dr. Szabó
Péter főorvos belgyógyászati szakrendelést is vezet.

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

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

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

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104 

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető 
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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 25-27. Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar
Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny

AUGUSZTUS 2. Velencei-tavi Túra Triatlon
kistáv: 500 m úszás - 13,2 km kerékpár - 6,8 km 
túra - 15,5 km kerékpár
középtáv: 1500 m úszás - 13,2 km kerékpár - 6,8 km
túra - 15,5 km kerékpár
hosszútáv: 3000 m úszás - 13,2 km kerékpár - 6,8 km
túra - 15,5 km kerékpár
Úszás: A Velencei-tóban kijelölt pálya. A pálya vonalában
kb. 100 méterenként elhelyezett csónaksor mutatja az
úszás irányát, a fordulókat bójákkal jelezzük.
Kerékpár: A Velencei-tó körül, a kerékpárúton kijelölt

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

pálya. A pályán a kerékpárúttól történő esetleges eltérést
narancssárga nyilakkal jelöljük.
Gyalogtúra: A Velencei-hegységben, Pákozd térségében
kijelölt 6,8 km-es pálya. A pálya végig jelzett turistaúton
halad.
Rajt/Cél: Gárdony, Sport Beach
Rajt időpontja: 9:00-11:00 óra közötti folyamatosan

Velence Vízisí és Wakeboard Pálya 
A Velencei-tó egyetlen wakeboard pályája várja a spor-
tolva kikapcsolódni vágyókat a Tóbíró Szabadstrandon. 

Kerékpár
JÚLIUS - AUGUSZTUS 
A programokról részletes infrormáció : 
www.zilajkerekparkolcsonzo.hu

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

Minősítési Rendszer
Bíráló Bizottsága bo-
nyolítja le. A Bizott-
ság tagjai bejárják az
érintett helyeket, ész-
revételezik a pozitív
és negatív változáso-
kat, és javaslatot tesz-
nek a minősítő jel

odaítélésére. A helyi minősítés a folyamatban résztvevő
minden szereplőnek hasznos; a résztvevő szolgáltató ta-
pasztalja, hogy figyelemmel kísérik a tevékenységét, szol-
gáltatását és annak minőségét, színvonalát. Egyre több
Velencére érkező vendég már jól ismeri és keresi a meg-
felelő helyre kifüggesztett minősítő jelet, bizalmat ébreszt
benne, tudja, hogy ellenőrzött szolgáltatásról van szó. A
turisztikai egyesület dolgozói pedig saját tapasztalat alap-
ján, a szolgáltatást ismerve tudják azt tovább ajánlani az
érdeklődőknek. A minősített szolgáltatások Velence város
honlapján (velence.hu) és több helyi kiadványban is meg-
jelennek.

2014-ben a megvalósított vagy meg nem valósított
fejlesztéseket, felújításokat, (választék)bővítéseket is fi-
gyelembe véve, kettő szolgáltatónál 1-1 rózsával csökken-
tettük, hat szolgáltatónál pedig 1-1 rózsával emeltük a
táblára kitehető rózsák számát.  Négyen kiléptek a rend-
szerből, viszont 11 új szolgáltató kérte a nyilvántartásba
vételét, melyet örömmel teljesítettünk.

TURIZMUS
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által üze-

meltetett Tourinform a Velence Korzó épületében, a
központi aulában, fogadja az érdeklődőket és aktuális ki-
adványokkal, információkkal segíti az eligazodást a helyi
és a térségi turisztikai események és látnivalók színes pa-
lettáján.

Az iroda keddtől szombatig, naponta 10.00-18.00 óra
és vasárnap 9.00-15.00 óra között tart nyitva. Hétfőn a
Tourinform zárva tart!

Felhívjuk a kedves Olvasók és Színházlátogatók fi-
gyelmét, hogy a Kastélyparkban július és augusztus hó-
napokban megrendezésre kerülő VELENCEI NYÁRI
ZENÉS ESTÉK előadásaira a Tourinformban (Velence
Korzó, Tópart utca) már megvásárolhatóak a belépője-
gyek. 

Július 19-én, szombaton a Sose halunk meg (Dés L.-
Nemes I.-Koltai R-Nógrádi G.) című musicalt, július 26-
án, szombaton a Doctor Herz (Tolcsvay L.-Müller
P.-Bródy J.) című musicalt mutatják be a Kastélypark Szín-
padon. Augusztus 1-jén, pénteken az EDDA musical – A
Kör (Pataky A.-Gömöry Zs.-Oravecz J.) és augusztus 9-
én, szombaton A Kaktusz virága (P. Barillet-J-P.Grédy-
Nádas G.-Szenes I.) című zenés komédia mutatkozik be
Velencén. Az előadások este fél 9-kor kezdődnek. Jegyek
2500 és 2900 Ft-os áron kaphatók.

A velencei Tourinformot június hónapban 680 láto-
gató kereste fel! Valószínűleg a központi elhelyezkedés-
nek is köszönhető, hogy a tavaly egész évben összesen
1100 látogatószámmal összehasonlítva jelentős emelkedés
várható 2014-ben. A Velencei-tó és térsége bőséges prog-
ramkínálattal és színvonalas turisztikai kiadványokkal fo-
gadja a látogatókat. A Van az a hely, ahol... című imázs
prospektus már német és angol nyelven is megjelent. Új-
donság a „Halkavalkád” elnevezésű programsorozat al-
kalmából megjelent „halas” prospektus és receptfüzet is. 

A Velence Korzó központi épületében érintőképernyős
terminálokon és a Tourinformnál regionális és országos
turisztikai információk és prosepktusok is kaphatók. 

2014. július 3-án ünnepélyes keretek között, a
Velence Korzó hajóállomásról induló Nadap hajón át-
adtuk a velencei szolgáltatóknak a minősítési okirato-
kat és táblákat.

A 2014. évi Helyi Minősítési Rendszerben minősített
objektumok száma 77! Jelenleg 29 szálláshely, 26 ven-
déglátóhely és 22 egyéb szolgáltatás használja Velencén a
„minősítő jelet”, amit egy márványtábla, rajta a megfelelő
számú rózsa (1-5 rózsa) és a minősített szálláshely/ven-
déglátóhely/szolgáltatás megnevezés testesít meg. A mi-
nősítést 2002-ben Velence Város Önkormányzata kezde-
ményezte és idén 4. éve, hogy az Önkormányzat megbí-
zásából a   Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület Helyi

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

Arday Ágnes, TDM menedzser
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Pihenőház
Best Vendégház
Drótszamár Park & Kemping
Duráné Győrfy Emőke
Erzsi-Lak
Gólya Villapark
Iker-ház
István Panzió
Juventus Hotel
Kavics Club
Kónya Lászlóné
Krisztina-ház
Liget Kemping
Major Vendégház
Margaréta Apartmanház
Margaréta Panzió
Marien-Park Apartmanok
Mediterrán Vendégház
Nagy Ferencné
Nagyné Matus Anna
Napfürdő Apartman
Tekergő Motel
Termál Apartman
Termál Plusz Apartman 
Torma Béláné
Turanitz Apartment
Véghelyi György
Velence Resort & Spa

****superior
Vurczinger-ház
Walzer Panzió

Andi Kozmetika
Csőrike Családi 

Napközi
Duguláselhárítás
Éva szépségszalon
Fejérvéd Biztonsági 

Szolgálat
Heiden Babakert Családi

Napközi
Huszti Kertészet
Ibolya Butik - Lottózó
Iker ABC
Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszöv.

Lido Divat
Velence Éléskamrája
Maxi-Coop ABC
Pöttöm Pöttyök Családi

Napközi
Schwarzkopf Fodrászat
Smaragd Óra-Ékszer
Tópart ABC
Tó-Vill Bt.
Velence Resort & Spa

Élményfürdő
Vörösmarty Gyógyszertár
Zilaj-Bringa
Zöldség-gyümölcs

Aranykút Vendéglő
Ász-Büfé (Tóbíró strand)
Bárka Kávézó és Delikát
Bence-hegyi Borkert
Dancsó Pince
Édes Velence Cukrászda
Gelato Fagyizó és Büfé
Gomba Kávézó
István Étterem
Liget Büfé és Étterem
Margó Gyors Étkezde
Orbán Kisvendéglő
Drótszamár Étterem
Tekergő Étterem
V-max Pizzéria
Walzer Étterem
Club Wave Disco &Wave 

Cafe Restaurant
Gösser Büfé, Halsütő
Taverna Ételbár
Lángos Sütő Fagyizó
Tópart Falatozó
Margó Gyorsétkezde
Korzó Étterem és Pizzéria
Shamrock Food and Bar
Sanya-tanya falatozó
Velence Resort & Spa
éttermek és bárok
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Minősített szolgáltatások 2014
SZÁLLÁSHELYEK RÓZSA VENDÉGLÁTÓHELYEK RÓZSA EGYÉB SZOLGÁLT. RÓZSA
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Óvodánkban is megkezdődött a nyári élet. Az önfeledt
játékok sora leginkább az udvaron történik, ha az időjárás
is úgy akarja. A megszokottnál is több időt töltünk a sza-
badban – a reggeli gyülekezőtől a délelőtti nagy melegig
kint tartózkodunk. Ilyenkor van lehetőség a „maszatosabb”
tevékenységekre: udvaron festeni, aszfalt krétával rajzolni,
a homokozóban sározni, buborékot fújni. A gyerekek ter-
mészeti ismeretei is bővülnek: távcsővel figyeljük a ma-
dárfiókák szárnypróbálgatásait, szerencsével még kis
gyíkot is megfigyelhetünk, de a hangyák vonulását, szor-
goskodását is a természetben, testközelből nézhetik meg a
gyermekek. 

Az óvodáskorú gyermekek számára legfontosabb szabad
játéknak és mozgásnak is most jött el igazán az ideje. A
nagyobbak már kérik a versenyjátékokat, amihez a kiseb-
bek is szívesen csatlakoznak.        

A nyár folyamán a csoportok már összevontan működ-
nek. A kicsik eleinte húzódoznak, de gyorsan feltalálják
magukat a nagyok között. Ilyenkor ők is szívesen kipró-
bálják a naposságot, amit a nagyoktól lesnek el. A nagyok
között pedig néhányan szívesen „anyáskodnak-apáskod-
nak” a kisebbek felett. Öröm látni, amikor egy mozgé-
konyabb nagycsoportos óvatosan-segítve kísér egy kicsit,
vagy segít neki az önellátásban. A másik óvodarészből
érkező gyermekeket is ugyanilyen szeretettel és segítő-
készen várják a gyermekek és a felnőttek egyaránt. 

A nyár veszélyeket is tartogat: kerékpáros sérülések, túl-
zott napozás a strandon stb. Óvodánkban, a nagy melegben
a termeket reggel alaposan kiszellőztetjük, majd besöté-
títjük, mikor a szabadban vagyunk. A reggeli órákban az
egész udvart birtokoljuk, de ha kisüt a nap, akkor már csak
a gesztenyefák árnyékában játszunk. Ilyenkor is vékony
sapkával, fényvédő krémekkel, és az ivóvíz fogyasztás
szorgalmazásával – nem mindenkinek jut eszébe az elmé-
lyült játék során – óvjuk gyermekeink egészségét.           

Reméljük kellemesen telik mindenkinek a nyár, akár
óvodában, akár családi körben töltik a gyermekek a nyári
időszakot. Ehhez kívánunk jó időt, és sok izgalmas,
érdekes programot mindenkinek.

Bartos Zoltánné óvodapedagógus
Szivárvány csoport

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő...”
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„Mert  nagynak  lenni  jó...!”

A nyuszi  csoportban már szokássá  vált, hogy  regge-
lente közös beszélgetéssel indítjuk  a napot. Ilyenkor min-
den kisgyermek elmondhatja az előző napi élményeit, po-
zitív és negatív történéseket egyaránt. A jó dolgoknak
együtt örülünk, a szomorú vagy helytelen eseményeket
megpróbáljuk közösen feldolgozni. A tanév végéhez köze-
ledve egyre többször fogalmazták  meg a gyerekek, hogy
milyen jó is a felnőtteknek, hiszen ők azt tehetik, amihez
kedvük van. A felnőtteknek „mindent szabad”. Ezt az
élénk beszélgetést választottam arra, hogy egy ide illő
anyanyelvi játékot kezdeményezzek, a gyermekek vála-
szait lejegyezve. 

Azt játszottuk, hogy egy jó tündér minden óvodást fel-
nőtté varázsol és teljesíti a kívánságaikat is.

A gyermekek fantáziája szárnyalni kezdett és csak-
hamar megszülettek a számukra legfontosabb élmények,
amelyek átélésére nagyon vágytak. Nem is gondoltam
volna (és talán a kedves szülők sem), hogy némelyik
kívánságot csak szavakba kellett volna már önteni és azon-
nal megvalósult  volna a „hétköznapi  csoda”. Olyan hi-
hetetlenül  őszinte, kedves gyermeki vágyakat rejtettek az
üzenetek. A teljesség igénye nélkül, íme, néhány:

- Összekoszolnám a ruhámat  sárral 
- Egyedül sétáltatnám a kutyámat 
- Megnézném, a szökőkutat a Margit-szigeten aztán

ennék egy vattacukrot 
- Engedély nélkül felmásznék a bordásfalra
- Megtanulnám a hátam mögé rúgni a focit, ahogy apa 
- Lovagolni mennék  
- Körbe biciklizném a tavat
- Elmennék a nagymamámhoz
- Egyedül füvet nyírnék  
- Sárkányt eregetnék a parton 
- Strandolnék és nézném a sirályokat
- Kérdés nélkül kifesteném a szobámat sárgára 
- Engedély nélkül papírt vágnék ollóval, sajtot vágnék

késsel és egyedül boboznék
- Elmennék sátorozni a Tisza-tóra
- Egyedül sütnék-főznék meggyes sütit
- Mindent megengednék a gyerekemnek

Kedves  Anyukák és Apukák! Bízom benne, hogy ez a
tréfás játék ötletekkel szolgál a nyári programok meg-
szervezéséhez. Szép nyarat kívánok!

Kövesdiné Benedek Csilla óvodapedagógus
Nyuszi  csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Az ÚT
Az útnak az egyik szakasza, az életnek egyik fejezete véget ért. 
Ez a lámpa kihunyt, de új lámpások világítanak az új utakon mindegyik ballagó diákunk számára. Tudniuk kell, hogy akármilyen

színű, formájú vagy mintájú ernyő rejti is el, a fény a lámpa belsejében mindig ugyanolyan marad. S hogy ők maguk a láng, akár-
merre is viszi őket az út. Már majdnem látnak egy célt, egy álmot, s a hegyeket is, melyek előttük vannak, szeretnék megmászni,
s mi úgy engedtük őket útjukra, hogy váljanak valóra álmaik.

Katona Csilla – Nagy Edit
8. osztályok osztályfőnökei
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Régen dédelgetett álmom valósult meg, amikor a 4.c
osztály június első hetében öt napot tölthetett Romániában,
a Réz-hegységben egy keresztény pihenőhelyen. 

Hosszú és kalandos út után érkeztünk meg arra a
csodálatos helyre, ahol úgy éreztük, megállt az idő, az
ember a természettel együtt lélegzett. Hét forrás van ezen
a helyen, ezért is nevezték el Énon tábornak. Két patak,
néhány domb, rajta erdő, mező tartozik a birtokhoz. A
patak vizét felduzzasztva egy medencében fürödhetnek,
csónakázhatnak az oda érkezők. 

Az első este egy nagy tábortűz mellett kis csoportok
műsorokkal szórakoztatták egymást. Nem hiányzott a
jókedvű dalolás sem. 

A következő napon egy hosszabb kitérővel elutaztunk
Kalotaszeg központjába, Körösfőre. Itt a templom volt az
első, amit megnéztünk, és a többi turistacsoporttal együtt
elénekeltük a Székely Himnuszt és az Erős vár a mi
Istenünk kezdetű evangélikus és református éneket. A ha-
rangozótól megtudtuk a templom történetét. A templom-
toronyból csodálatos kilátás tárult elénk. Ezután alig
vártuk már, hogy vásárolhassunk a varrottasokból, kosa-
rakból, fajátékokból. 

Körösfőnek nincs néprajzi háza, vagy múzeuma, de
sok házban még ma is olyan a berendezés, mintha a rég-

múltban járnánk. Egy kedves hölgy behívott bennünket,
és megmutatta nekünk a berendezett szobákat, ruhákat.
Késő este értünk a pihenőhelyünkre.

Másnap meghódítottuk a domboldalt, egy hatalmas
számháborút játszottunk. Addig a szülők egy finom ebédet
készítettek, közben az esti bátorságpróbát is megtervezték.
Délután mindenki csónakázott a medencében, majd a
házigazda előhozta a traktort, egy kis utánfutót rögzített
rá, és mindenki élvezhette kis csoportokban a traktorozást.
Este 10 órakor indultunk a bátorságtúrára. A bátrabbak
egyedül, a kevésbé bátrak ketten. Volt ám ijesztgetés,
vakuvillantás, vaddisznóröfögés…stb. 

Másnap egy román falu tájházát tekintettük meg, ahol
mézet és pálinkát lehetett vásárolni. Délután egy akadály-
versennyel jártuk be a másik hegyoldalt. Este egy nagy
tábortűz mellett ismét műsorok következtek, ahol a szülők
is nagyot alakítottak. 

A hazaindulás napján, Pünkösdkor, a fiúk közül
pünkösdi királyt választottuk. A hazafelé úton megáll-
tunk a Hortobágyon. Megnéztük a Kilenclyukú hidat, a
Hortobágy-folyót. 

Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk haza. 
Köszönjük minda-

zon kollégák, támoga-
tók, szülők segítségét,
akik valamilyen formá-
ban, távolabbról vagy
közelebbről hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a hét
ilyen nagyszerűen si-
kerülhessen! 

Mindannyian érez-
hettük, hogy nem csak a
gyerekek, hanem a
szülők is nagyon össze-
kovácsolódtak.

Papp Sándorné Zsóka
osztályfőnök

Kirándulás 

Erdélybe
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Tábori Tábori 
élményekélmények
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Alig vártuk, hogy elérkezzen az idő, már számoltuk a napokat az indulásig, és újra nagyon jól éreztük magunkat a tá-
borban, akárcsak a tavalyi tanév végén. Megint naplót vezettünk, hol rajzban, hol írásban, hogy jobban el tudjuk me-
sélni szüleinknek a történteket. Szuper fagyit ettünk Manóék cukrászdájában, Bélatelepen, ahová az osztállyal kirándulni
mentünk, már az első délután, sőt ott a strandon még lábat is moshattunk a Balaton friss vizében. Szerdán élveztük a ha-
jókirándulás minden percét és a gyalogtúrát a szigligeti Várhoz, a várban a harci bemutatót, a jóízű, finom és hatalmas
langallót. Másnap nagy élmény volt eljutni a Gömbkilátóhoz is, miközben különböző feladatokat teljesítettünk az úton.
Azon a napon délután a „Vonatarcúval” is tekeregtünk két órát, ismerkedtünk a várossal és fagyit is kaptunk. Majd a ba-
latonszentgyörgyi Csillagvárban töltött délután is izgalmas kalandokkal telt, így sosem unatkoztunk egy percet sem. A
jó időben a fürdés sem maradhatott el, és ami  még felejthetetlen volt számunkra, a  minden esti pótvacsora, a séták a
naplementében a parton, a játszóterezés, akárcsak a búcsúest és ezzel a hangulatos tábortűz. Nagyon hamar elrepült az
5 nap, amivel végetért számunkra a táborozás és így a 2. osztály is. Úgy éreztük sok élménnyel lettünk gazdagabbak az
idén is. Köszönjük szépen a szép együtt töltött perceket, órákat és napokat, hogy vigyáztak ránk és jól érezhettük ma-
gunkat a lellei táborban.  

2.a. osztály tanulói

Majdnem mindenki ott volt a búcsúzó, ballagó nyolcadik évfolyamból a ba-
latonlellei táborban. Szabadjára is engedtük fantáziánkat, olykor szánkat is.

Néha szörnyülködtünk, hogy miért is kell ide és odamenni, néha nem értet-
tük, hogy miért baj az, ha éjszaka kicsit hangosak vagyunk. Folyamatosan ránk
szóltak, neveltek bennünket, miközben mindenki tudja, hogy a világ csak a
miénk, és senki nem mondhatja meg nekünk mit és hogyan… Azért nem volt
olyan katasztrófa! 

Na jó, a Gömbkilátó felé vezető túrán kicsit sokat vártak el tőlünk ügynöke-
ink a Föld megmentése érdekében. Egymásnak háttal, összekapaszkodva gyűj-
töttük a „meteoritokat”, s közben repkedtünk le a másik hátáról. Aztán nagyon
ügyesen a lányokat átpakoltuk a „veszélyekkel teli zsinórzóna” felett, s volt, aki
kicsit ott maradt a kezünkben. A „bolygóközi” rohangálásoknál egyikünk fel-
kapta az „UV bolygót”, s a többiek végre valóban rámozdultak a menekülésre.
S milyen jó, hogy volt nálunk nagyon okos telefon, mert így még a Virág utcát
is megleltük. Magunktól nem biztos, hogy sikerrel jártunk volna. 

Este a hűvös időben – bár a víz fincsi volt – csak a fiúk merészkedtek be a
Balcsiba. Nagy homok- vagy iszapcsata is volt, sajnos nem túl jó élménnyel a
végén. A nagyon fárasztó éjszakák után elvárták tőlünk, hogy legyünk ébren, sőt
még haladjunk is valamilyen irányban. 

Szerencsére Zsoltika sétavonata segített a haladásban, így annyira azért nem
készültünk ki. A hajóút Szigligetre hosszú volt, hiszen akkor már sokadik éj-
szaka nem sikerült aludnunk, de még hosszabb volt a tűző napon a túra fel a
várba. A finom langallót már a nézőtéren fogyasztottuk el, s akkor sem men-
tünk el onnan, mikor az eső rázendített. Mi is rázendítettünk, s énekeltünk a töb-
bieknek, akik a színpad fedése alá menekültek. Azért a várjátékos lovagi
bemutató sem volt kutya. Amikorra végre az idő is, Balaton is nagyon kellemes
volt, annyira fáradtak voltunk már, hogy a csöppnyi fürdőzés után a napon való
„legelészésben”, kicsit a szemünket is behunyva feledkeztünk meg mindenről,
ami minket körülvett. 

A Csillagvárnál igen meglepődtünk, mikor igazi állatokat simogathattunk,
volt amelyikünk fényképet készített magáról, vagy éppen kergetőzött, játszott.
Na, aztán a vár pincéjében a macigyűjtemény morgása kicsit megriasztott ben-
nünket. A vár különböző szintjein különböző mindenfélék voltak, s folyamato-
san iskolai tanulmányainkra akartak emlékeztetni a tanárok. Nem szép tőlük,
hiszen mi már elballagtunk. 

Elballagtunk a suliból, a táborból, s elválunk egymástól, de úgy, hogy a facen
még talizunk.

8. évfolyam
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Az utolsó tanítási hét első napján hétfőn a Liget isko-
larészben fordított napot tartottunk. Előző hetekben már a
nyolcadik évfolyam tanulói nagyon készültek, hogy olyan
programokat találjanak ki, amitől végre minden gyermek
jól érzi magát az iskolában. Zimmermann Ádám és Balázs
Bence indult a diákigazgatói posztért. Nagyon szoros küz-
delemben végül is Ádám nyert, de Bencével és más társá-
val együtt végezték a munkát, melynek végén látszott
rajtuk, hogy egy napra pont elég is volt. Rövidebb, diákok
által tartott órák, és hosszabb, programokkal, versenyekkel
teli szünetek jellemezték ezt a napot. A csúcspont pedig a
trambulin volt. Ennyire fegyelmezetten még talán sosem
várták sorukat tanulóink.

Fordított – DÖK – Gyermeknap

Ennek a hétnek a szerdáján a Zöld iskolarészbe is át-
vonult egy nagyon lelkes végzős csapat, hogy az ottani kis-
diákoknak is vetélkedőket, játékos feladatokat szervez-
zenek, bonyolítsanak le. Ott is nagy siker volt ez a nap,
amely jócskán más volt, mint az összes többi.

Köszönhető ez azoknak az azóta elballagó tanulóknak,
akik bebizonyították, hogy szervezésben és közös munká-
ban nagyon ügyesek. 

Köszönöm szépen nekik az együttműködést!

Nagy Edit
DÖK segítő tanár

Az alsós évfolyamok osztályaiban így év vége felé a
gyermekek és a kollégák együtt készülődtek, s szerveztek
olyan családi napokat, ahol vidáman tölthettek együtt pár
órát. Amolyan csapatépítő jelleggel.

Gondterhelt Diákigazgató

A 2.a osztály Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék
című írását tanulta meg, s adta elő, valamint ők készítettek
aznap vacsorát, és vendégelték meg szüleiket.

Baglyasné Szécsi Annamária
tanító

Szülők 
napja
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Családi nap az apostagi
repülőtéren

Június 21-re, az iskolai tábor utáni napra beszéltük
meg ezt a közös programot a 4.c osztály tanulóival és
családjaikkal. Pápai Barbi apukája, Pápai Attila hívott
meg bennünket egy vitorlázó repülésre. 

Amíg mi a táborban voltunk, addig a szülők e-mailen
keresztül megbeszélték, hogy ki mit fog hozni. 10 órakor
volt a találkozó. Andi, Barbi anyukája vidáman várt ben-
nünket a repülőtéren. 

Először bepillanthattunk a hangárba, azután egy
ejtőernyős tandemugrás felvételét néztük meg. Ezután
asztalokat, székeket hordtunk ki az épületből, s mindenki
elővette, amit hozott. Cankov Viliék autója úgy tűnt, hogy
egy feneketlen „autó”: rengeteg hús, saláta, sütőállvány,
hangfal, zenegép került elő. A fiúk nekiláttak a grillezés-
nek, az anyukák pedig finom salátát készítettek. Közben
Attilával elindultunk a vitorlázórepülés helyszínére.

Már nagyon izgatott volt mindenki. Úgy beszéltük
meg, hogy először a gyerekek repülnek. Pápai Attila ült be
egy kétüléses gép első ülésére, mögé került az utas. Az
övek bekapcsolása utána a fülke tetejét lecsukták. Egy
hosszú kötelet akasztottak a vitorlázó repülő elejére, amit
egy csörlő húzott meg. Néhány méterre a géptől két
repülős figyelte és ellenőrizte a légteret. Amikor a külön-
leges jel megszólalt, indult a gép. Azonnal hatalmas
sebességgel, szinte függőleges irányba felrántotta a kötél.
Mikor elérte a megfelelő magasságot, 300-400 métert, egy
nagy zörejt lehetett hallani a fülkében. Ekkor oldott ki a
kötél, s hirtelen szemünk elé tárult a sok kis parcella, min-
degyik más formájú, más színű. Kék, kanyargó kis sávot
láthattunk, ez volt a Duna. Olyanok voltak a házak és az

autók, mint a gyufás skatulyák. Megcsodálhattuk ezt a
szépséges bolygónkat, annak egy nagyon kicsi szeletét
felülről, madártávlatból. Csodálatos volt a látvány! 

A szerencsésebbek magasabbra is feljuthattak, mert a
vitorlázó repülő egy olyan termikbe került, ami feljebb
vitte. Így például Johanna 600 méter magasan, kb. 20 per-
cig repülhetett. Attila néhány hullámvasút elemmel is
megörvendeztette a bátrabbakat. 

Akkora élményben volt részünk, amit sosem felejtünk
el. Hálás köszönet Attilának és Andinak, akik ezen a napon
a mi házigazdáink voltak, és lehetővé tették, hogy ebben a
nagy élményben mi is részesülhessünk. 

Késő este pakoltunk össze, alig akartunk hazamenni,
hiszen annyira jó volt a közös beszélgetés, eszegetés, zene
és a hangulat. Köszönet mindenkinek, aki bármit is hoz-
zátett ehhez a naphoz.

Papp Sándorné Zsóka
osztályfőnök

Minden, az elmúlt és a következő – 2014/15 – tanévvel
kapcsolatos információ megtalálható iskolánk honlapján:
www.zoldligetsuli.hu Látogasson el oda is!

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Klubunk hagyományához híven az első félévi névna-
posainkat az idén is júniusban köszöntöttük a Közösségi
Ház udvarán rendezett zenés délutánon. 

Nagyon meleg délutánt „sikerült kifogni”, de a jó zene
– amit most is Molnár  István szolgáltatott –, a kellemes
környezet, a kitűnő ebéd, a sok-sok süti mellett a pázmándi
vendégeinkkel együtt nagyon jól éreztük magunkat. Az
ízletes marhapörköltet most is Kvak János főzte, a köretet
és a süteményeket is tagjaink készítették a dekorációval,
asztaldíszekkel, a vendégeket köszöntő Emléklappal együtt.
Hála és köszönet a finom ebédért, sütés-főzésért, díszí-
tésért, a sok segítségért. Köszönjük az Önkormányzat dol-
gozóinak munkáját, akik a padokat, asztalokat szállították. 

Az első félévi programunk befejezéseként Marton-
vásárra és Nagytéténybe kirándultunk, sofőrünk ezúttal is
a mindig figyelmes, udvarias Peller Tibor volt. Az esős
napok után derűs időben sétálhattunk a martonvásári
Kastélyparkban, majd a Beethoven Múzeum és az Óvo-
damúzeum páratlanul szép gyűjteményét néztük meg. 

A Nagytétényi Kastélymúzeumban a bútor- és hangszer-
kiállításon különböző korú és stílusú, szemet gyönyörköd-
tető, korabeli használati tárgyak bemutatatóját csodálhattuk
meg. Kirándulásunkat az Ingókő Étteremben fejeztük be,
a hosszú séták és utazás után jól esett a kiadós, remek ebéd. 

Visszatekintve az elmúlt félévre elmondhatjuk, hogy
sok szép, tartalmas, vidám, élménydús délutánt töltöttünk
el együtt. A nyári szünet jó alkalom lesz, hogy többet
legyünk unokáinkkal; és nem hagyhatjuk ki a városi ün-
nepségeket, a Nyári Zenés Játékok, a Velence Korzó láto-
gatását sem. Terveink szerint az első Klubnapunk a szünet
után augusztus 27-én lesz. 

Kívánok minden Kedves Olvasónak kellemes nyári
kikapcsolódást, Kedves Nyugdíjastársaimnak nagyon jó
egészséget. Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

Megköszöntöttük a második félévi névnaposokat.
Főztünk finom csülökpörköltet, virággal és süteménnyel
köszöntöttük az ünnepelteket.

Nagyon jól érezte magát mindenki. Koszti András úr
meghívta klubunkat a Juventus Hotelba vacsorára. Nagyon
finom svédasztalos vacsora volt.

Mindenki azt evett, amit akart a sok finomságból.
Ugyancsak ő ajánlott fel ingyen jegyeket annak, aki szín-
házba akart menni. Köszönet érte! Ezen felül, aki eddig az
Északi strandra járt fürödni, kapott egy hét alkalomra szóló
ingyenes belépőt is. Hálásak vagyunk érte, mert egy nyug-
díjasnak sokat számít az ingyenes belépő.

Sokan ellátogatnak a Velence Korzóra. Nyugdíjas fog-
lalkozásokon élménybeszámolót tartunk, kinek mi tetszik
a legjobban. Gyönyörködünk az új létesítményben, és na-
gyon várjuk a jó időt, hogy minél többet sétálhassunk a
megszépült tóparton.

Minden újságolvasónak és nyugdíjasnak kellemes pi-
henést, jó egészséget kívánunk!

Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Az elmúlt hónapban vonattal, metróval és HÉV-vel
utaztunk Gödöllőre a Grassalkovich Kastélyba, ahol Erzsé-
bet királyné és I. Ferenc József császár és magyar király is
gyakran időzött családjával. A kastély gyönyörűen
helyreállított termei a XVIII. és XIX. század hangulatát
idézik. Élmény volt a korabeli bútorok között sétálni,
gyönyörködni a páratlan szépségű festményekben, min-
denkinek csak ajánlani tudom, aki szereti a szépet.

A Kolonics házaspár jóvoltából finom resztelt vad-
disznó májat készítettünk, ami kivétel nélkül mindenkinek
ízlett. Köszönjük ezt a finom ínyencséget.

A II. negyedéves névnaposokat finom bográcsban
készített lecsóval köszöntöttük.

Itt a nyár, és bár sok munka van a kertekben, a ház
körül, ennek ellenére hétről-hétre szívesen találkozunk egy
kis tere-ferére a diófa árnyékában.

Sajnos mindig vannak betegeskedő társaink, akik nem
tudnak résztvenni ezeken az összejöveteleken, ezért ezúton
is jobbulást és mielőbbi gyógyulást kívánva várjuk,  hogy
ismét valamennyien együtt lehessünk. Minden kedves
nyugdíjas társunknak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné klubvezetõ

A Gomi Kft ügyvezetője, Görgicze Zoltán a II. számú Nyugdíjas Klubon kívül a másik két nyugdíjas klubnak is
átadott ingyenes belépőket az Északi Strandra és ingyenes színházjegyeket. Szívesen támogatja a rászoruló, idős
embereket akár a nyugdíjas klubokon, akár az egyházakon keresztül.
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:
kedd: 08:00 óra            péntek, szombat: 18:00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11:00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő: 18:00 óra,vasárnap: 08:00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek 
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz):

vasárnap 10:30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.):

vasárnap   9:00 óra

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

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

Szeretettel hívom és várom

a kedves velencei lakosokat augusztus 19-én este 18
órától az Ó-falusi Katolikus Templomban tartandó kon-
certre.

Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant, ének)
koncertjein a régi eu-
rópai dallamkincs szó-
lal meg a mai hallgató
számára is élvezetes
feldolgozásokban. 
A repertoár a korai kö-
zépkortól a 19. száza-
dig terjed. A gregorián
dallamok, a népi em-

lékezetben megőrzött tradicionális énekek hangszeres vál-
tozatai mellett a reneszánsz fantáziái és táncdallamai a kor
virtuóz variációs gyakorlatát idézik. A korai és a nagy
barokk mesterei által komponált szonáták és szvitek mel-
lett a 17-18. századi magyarországi kéziratok jórészt
feledésbe merült dallamai a Kárpát-medence népeinek
zenéjét elevenítik meg.

Róbert György a blockflöte család szopranino, szop-
rán, alt, tenor, basszus fekvésű hangszereit szólaltatja meg.
Szabó István lanton a blockflöte és saját énekének kísé-
retét látja el, valamint szólódarabokat játszik.

A koncert után fáklyákkal kivonulunk a Meszlényi sír-
kertbe, ahol tisztelgünk azok előtt, kik háromszáz éve újra-
telepítették Velencét.

Augusztus 20-án 10.30-kor a Bod-kápolnához hívom a
kedves velenceieket. A kápolnától ünnepi menetben kísér-
jük a Koronázási ékszereket a templomhoz, ahol előbb a
városi ünnepség lesz, utána szentmisét mutatunk be a
templomban. A szentmise után rövid előadás lesz a Szent-
koronáról. A koronázási ékszereket 14.00 óráig lehet
megtekinteni.

Remélem, minél többen ünnepeljük együtt városunk
újraalapításnak 300. évfordulóját! 

Csaba atya

A Velence Város Önkormányzata és a Termál Appartman
Velence támogatásával megrendezésre került I. Velen-
cei Gitáros Napok keretein belül Bernáth Ferenc
ARTISJUS díjas gitárművész-gitártanár adott nagysikerű
koncertet az Újtelepi Katolikus Templomban, és tartott
mesterkurzust klasszikus gitárosok számára.
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A Baba-Mama Klub tagjaival nyáron júniusban és jú-
liusban szabadtéri programokat szerveztünk – szervezünk
az időjárásnak megfelelően, melyre szeretettel várjuk régi
Klubtagjainkat, illetve az ovisokat is. 

Kedden délelőttönként a Mikkamakka Játéktár to-
vábbra is nyitva tart. Szabadtéri programjainknál minden-
képp jelezzétek a részvételi szándékotokat az alábbi
elérhetőségen. Eddigi programjaink között szerepelt vo-
nattal utazás a székesfehérvári Béke-téri játszótérre, szap-
panbuborékba öltöztettük a Korzó játszóterét, és az
elmaradhatatlan lovaglás a Pákozdi Jampi tanyán. Mikor e
sorokat olvassátok valószínűleg már a sétahajózásra ké-
szülünk…

Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran!
Elérhetőség:

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

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

A Mikkamakka Játéktár szeretettel és játékos kedvvel várja a
családokat az alábbi foglalkozásokkal: 
Családi Játéktár: Kötetlen játék játéktanácsadással, Baba
Mama klub által szervezett programokkal.

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.



2014. JÚLIUSVELENCEI HÍRADÓ32

A nyár azon időszak, amikor leghosszabb ideig vagyunk
távol otthonunktól. A bűnelkövetők, elsősorban a betörők
használják ki ezt az időszakot, mert az üresen álló lakás ked-
vező „munkájuk”sikeres végzésében. Azt a házat, lakást
veszik célba elsősorban, melyet kifigyelés után gazdát-
lannak találnak, melynek környezete árulkodik, hogy lakója
nincs odahaza.

Pillanatok alatt törnek be ajtón, ablakon keresztül és
percek alatt összeszedik az értékeket, majd távoznak.

Mindenki szeretné biztonságban tudni otthonát a nyara-
lás távolléte alatt is, ezért közzéteszünk olyan tippeket,
mellyel megóvhatja értékeiket, megnehezítheti a betörők
dolgát.

Mire érdemes gondolni a betörés megelőzése céljából?

•  Az ingatlan körül nézzen körbe, zárjon le minden tár-
gyat, melyet eszközként használhat fel a behatoláshoz a
tettes, vagy olyan dolgot, mely tekintetét ráirányítja lopási
céllal (létra, szerszámok, kerti bútorok).

• Tartson rendet udvarán, a növényzetet úgy tisztítsa
meg, hogy mögötte ne tudjon rejtőzni a tolvaj, vagy az
épülethez közel álló fa ágán ne tudjon felmászni az ablak
párkányáig.

• Kérje meg megbízható ismerősét, szomszédját, hogy
naponta ürítse a postaládát, ellenőrizze a lakás nyílászáróit,
redőnyeit, azok sértetlenségét.

• A nyaralás idejére érdemes kikapcsolni a csengőt,
valamint beszerezni időkapcsolót, mely időszakonként
felkapcsolja a világítást, azt a látszatot keltve, mintha ott-
hon tartózkodnának.

• Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé, mikor
lesz távol, mert ezek az információk eljuthatnak bűnözői
körökhöz is.

• Zárja le a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület be-
járatát, így elejét veheti a besurranásnak.

• Rendszeresen ellenőrizze a zárakat, erősítse meg a
bejárati ajtó mechanikai védelmét pótzárral, ablakszárnyat
kilincszárral, üveget fóliával, fémredőnnyel.

• Felszerelhet helyi hang- és fényjelzést adó riasztót,
mely a környezetében élők figyelmét hívja fel behatolás
esetén.

• A legbiztonságosabb megoldás, ha szakember közre-
működésével telepíttet távfelügyeleti rendszerbe kötött ri-
asztót, mely 24 órás felügyeletet és azonnali reagálást
biztosít.

• Ez kiegészíthető videó-megfigyelő rendszerbe kötött
kamerákkal, mely akkor jogszabályszerű, ha a kamera nem
a közterület megfigyelését látja el, csakis saját portáját.

• Amikor felfedezte a bűncselekményt, ne menjen be
lakásába, ne járja össze a helyiségeket, mert ezzel a rög-
zíthető nyomokat teszi tönkre, mely nyomok elősegíthetik
az eredményes nyomozást. Őrizze meg a helyszínt eredeti
állapotában.

• Működjön együtt a hatóság tagjaival az eljárásban,
adjon részletes tájékoztatást az eltulajdonított értékeiről, a

tudomására jutott gyanús körülményekről, azon szemé-
lyekről, akik információval rendelkezhetnek a cselekmé-
nyről, az esetleges tettessel kapcsolatosan.

• Érdemes egy házi leltárt előre elkészíteni (akár fény-
képfelvétellel kiegészítve), melyben rögzítésre kerülnek az
otthonában tárolt értékek jellemzői, a műszaki cikkek
egyedi azonosítását lehetővé tevő paraméterek, mint a gyári
szám, pontos típus megjelölése, melyek az eljárás során a
tárgyak felkutatását és azonosítását segítik elő.

• Kössön érték- és kockázatarányos biztosítást mindenre
kiterjedően, hogy ily módon az anyagi kármegtérülés biz-
tosított legyen.

Hasznos tanácsok fürdőzőknek

Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi

játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszé-
lyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, marad-
janak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és
ne hagyják el azt.

A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy
más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot)
ne fogyasszanak.

Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni,
fürdeni.

Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte
mosakodjanak le.

Vízi járművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsó-
nakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.

Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder
jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.

A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok,
uszodák környéke. Tömegben senkinek sem tűnik fel, ha
valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat felé indul
vele. A strandok szarkái nem nézik, hogy mit visznek, lehet
az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként
komolyabb dolgok is, mint például mobiltelefon, video-
kamera, autó- és lakáskulcs, vagy éppen pénztárca,és a
személyes iratok.   

A strandi lopások a tényleges kár mellett nem kis
bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a bosszantó
esetek odafigyeléssel elkerülhetőek.

A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra mennek,
használják az értékmegőrzőt, illetve a csomagokra, táskákra
felváltva vigyázzanak, a parkoló autókban pedig – főleg
látható helyen –  ne hagyjanak táskát, értéket. A stran-
doláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes
használati tárgyakat, nagyobb mennyiségű készpénzt pedig
egyszerűen hagyják otthon.

Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják őrizetlenül a
strandon sem! 

Amennyiben a körültekintő viselkedés, a megtett óvin-
tézkedések ellenére mégis bűncselekmény sértettjévé válna,
kérjük, hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az ingyene-
sen hívható 112-es segélyhívó telefonszámon.

Gárdonyi Rendőrkapitányság  

Bűnmegelőzési tippek nyaralás előtt
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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)
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:

Gróf Bánffy Katalin : Ének az életből

Tracy Chevalier : Az utolsó szökevény

Marina Sztyepnova : Lazar asszonyai

Simon Scarrow : Aréna

Colin Falconer : Anasztázia

Marina Fiorato : Beatrice

Tompa Andrea : Fejtől s lábtól : Kettő orvos Erdélyben

Nicholas Sparks : Hosszú utazás

Grecsó Krisztián : Megyek utánad

W.E.B. Griffin : A mexikói ügy

Baráth Katalin : Az arany cimbalom

Borisz Akunyin : Ajánlott olvasmányok

Parti Nagy Lajos : Fülkeufória

Jennifer Chiaverini : Mrs. Lincoln varrónője

Colleen Houck : A tigris utazása

Laura Hillenbrand : Rendíthetetlen

Frank Júlia : Diétás sütemények

Mark M. Braunstein : Csírakert a konyhában

John Green : Csillagainkban a hiba

Rachel R. Russell : Egy zizi naplója 3.

Menyhért Anna : Tengerimalacom története

Turbuly Lilla : Kosársuli

David Glover : A rejtélyek múzeuma

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

Szerkesztõségi közlemény 

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

FELHÍVÁS

Kérjük, hogy közterületen töréntő fatelepítés esetén
előzetes egyeztessenek társaságunkkal!
Erre azért van szükség, mert a gerinc- és leágazó veze-
tékek 2-2 méteres védő övezetén belül fás szárú
növényeket nem szabad telepíteni, melyet a 49/1993.
évi bányászatról szóló törvény Vhr. 19/A bekezdése
ír elő.
Köszönjük a megértésüket és számítunk az együtt-
működésükre.

EON Hálózati Régióközpont
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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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Nyári Piknik
Velencei-tó

2014. augusztus 10.

NEMZETI CAC kutyakiállítás
Helyszín: Velencei Evezős pálya

Nemzeti kiállítás, nemzeti és nemzetközi
bírókkal, fajta tiszta és keverék kutyák

versenye és szépségveresenye!

2014
MEGHÍVÓ

2014. 08. 01-jén (péntek) 9.00-12.00 óráig az Anyate-
jes Táplálás Világnapja alkalmából rendezvényt tartunk
Kápolnásnyéken a Művelődési házban (Kápolnásnyék Fő
u. 26.). 
A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és Velence II.
védőnői körzetei  vesznek részt. 
A védőnők által a területen gondozott várandós anyák és
kisgyermekes családok részére tartjuk az ünnepséget.
Minden érdeklődött szerettel várunk!

Programok:
9.00-9.30    Megnyitó, sokáig anyatejjel táplált 

csecsemők és édesanyjuk köszöntése
9.30-9.45    Kismama torna bemutató
9.45-10.15  Bozsa Anikó vezető szülésznő bemutatja a
székesfehérvári szülészetet
10.15-től     13+1 TOTÓ kitöltése
10.30-10.45 Baba-mama torna bemutató
10.45-től:    TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00 Forstner Betti - Zumba bemutató/vállalkozó
kedvűek részvételével!
Szita Ildikó Torma Csabáné Siposné Papp Judit

védőnő védőnő védőnő                                                          

VELENCE, SUKORÓ, NADAP 
GYERMEKORVOSI RENDELÉS!

HELYETTESÍTÉS   2014.07.28. től – 2014.08.13. ig

Helyettesít: Dr. Szalai Lídia        Mobil: 06 30 4211782
Rendelési idő:

hétfő: 8:00 –  9:00   Kápolnásnyék 
10:00 – 11:00  Velence Balatoni u. 65. tan.adás
11:30 – 12:00  Pázmánd rendelés 
13:00 – 14:30  Velence Balatoni u. 65. rendel.

kedd: 8:30 –   9:30  Sukoró  
10:00 – 10:30  Nadap  
11:00 – 12:00  Velence Balatoni u. 65. rendel. 
14:00 – 15:00  Kápolnásnyék  rendelés

szerda: 8:00 –  9:00 Kápolnásnyék rendelés
11:00 – 12:00  Pázmánd rendelés
13:00 – 14:30  Velence Balatoni u. 65. rendel.

csütörtök: 8:30 –   9.00  Velence Balatoni u. 65. tan.adás                 
10:00 – 11.00 Velence Balatoni u. 65. rendel.
Sukorón és Nadapon a rendelés elmarad!
14:00 – 15:00  Kápolnásnyék rendelés

péntek: 8:00 –   9:00  Kápolnásnyék rendelés  
10:00 –  11:00 Velence Balatoni u. 65. rendel.
11:30 –  12:00 Pázmánd rendelés

Megértésüket köszönjük! Mindenkinek kellemes nyarat
kívánunk. 

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 30. (szerda) 15:00-16:00-ig,  

augusztus 14. (csütörtök) 15:00-16:00-ig 
augusztus 27. (szerda) 15:00-16:00-ig 

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!
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Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:

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

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.

Sok szeretettel várjuk
a Kedves Zenebarátokat!

Sukorói Zenei 
Nyár 2014
Hangverseny 

a sukorói református 
templomban

M&M
Elegáns női divatáru üzlet nyílt a 

Velence Korzón! 
36–54-es méretig kínálunk öltözékeket.
Segítünk abban, hogy Ön legyen a legelegánsabb

ott, ahol megjelenik.

Személyre szabott öltöztetést is vállalunk 
időpontegyeztetéssel. 

Telefon: 20/923-1718

Mezősi Anikó
Nyitva tartás: 
minden nap

10.00-20.00-óráig

Esküvőre, 
alkalmakra, vagy
a hétköznapokra
öltözködési gondját
a Mini&Maxi megoldja.

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

A Velencei Híradóban és Velence
Város honlapján  hirdetési

lehetőségekről  olvashat az újság
39. és 40. oldalán.  
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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
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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!

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 9.00-16.00
Szerda 9.00-16.00
Csütörtök 9.00-16.00
Péntek 9.00-18.00
Szombat 9.00-13.00
Vasárnap Szünnap
Ebédidő 12.30-13.00

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..
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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    borító hátsó  borító belső 
oldal    mm    Ft/hó        színes színes I.      II.      III.     IV.     V.    VI.   VII.   VIII. IX.  X.    XI.    XII.
1    175x238 24.000,-   56.000,-       38.400,-

1/2  175x117  12.000,-    28.000,-       19.200,-

1/4    85x117 6.000,-    14.000,- 9.600,-

1/8    85x56 3.000,-     7.000,-        4.800,-

1/16  85x27     1.600,-      3.600,-  2.600,-

Szíveskedjen 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 15-20. között várható.

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

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

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

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

megjelenés (hónap)

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

Megnyitottunk

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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig
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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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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.

a borkereskedő
minőségi palckos és folyó borok
közvetlenül Villány, Kiskunság,
Mátra, Szekszárd, Badacsony
borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 
06 205 422 977
Üzlet:
Gárdony, Szabadság út
SPAR-ral szemben.

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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VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
Vállalja:

– családi és társasházak, nyaralók stb. teljes körű épületgépészetét
– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését
– WC-k, mosdók, csaptelepek stb. javítását, cseréjét
– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését
– Iskolák, óvodák, szállodák, és szociális intézmények műszaki karbantartása

Fűtésvezeték hálózat gépi iszap- és üledékmentes 
tisztítása és korrózió védelme!

Fűtőtestek és szelepek javítása, cseréje
MEGÚJULÓ ENERGIÁK!

Napkollektoros rendszerek tervezése, beszerzése és telepítése
HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSE
KÖLTSÉGEINEK  CSÖKKENTÉSE!

Botos László
vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

Telefon: 30/9860-519

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

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
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A velencei fürdő idén nyáron is
KEDVEZMÉNYEKKEL

várja a velencei polgárokat.

Úszás és vízilabda oktatás a
Velencei-tavi Sportegyesületnél
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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
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Szeld a hullámokat a  képen látható vitorlással!

EENNGGEEDDÉÉLLYY  NNÉÉLLKKÜÜLL  VVEEZZEETTHHEETTŐŐ!!
KKiissvviittoorrllááss  bbéérrbbeeaaddáássaa          
hhoosssszzaabbbb  vvaaggyy  rröövviiddeebbbb  
iiddőőrree..  KKiittűűnnőő  ééllmméénnyy  
kkeezzddőőkknneekk  ééss  pprrooffiikknnaakk  
eeggyyaarráánntt..

Részletek: Részletek: www.hullampont.huwww.hullampont.hu
Veszeli Gábor,Veszeli Gábor, telefon: 06-20-288-3364telefon: 06-20-288-3364

Felszerelés átvételeFelszerelés átvétele
Velencén vagy a Velencén vagy a 
Gárdonyi VízügyiGárdonyi Vízügyi
kikötőben.kikötőben.

PAPLAN-PÁRNA készítés
átdolgozás hagyományos módon 

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

SZÁLLODAI TEXTÍLIA
törölköző, köntös, ágynemű,
teflonos terítő
BUDAPEST XI, Fehérvári út 114/b

WWW.JUDITPAPLAN.HU
+36 309 408 359   +36 309 717 195


