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Ünnepeltünk!
Velence Város 10 éves születésnapi 
ünnepségéről beszámolónk 
a következő oldalakon

2014. október 12-én helyi önkormányzati választás
A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.





Városunk 10. születésnapján az időjárás kegyes volt hozzánk.

A sok esős, viharos nap után ha nem is volt igazi, nyári meleg,
napsütéses, kellemes időben élvezhettük Velence új város-
központjában, a Velence Korzó és Szabadstrand rendezvényterén
megtartott programokat.

Az augusztus 18-i, immár hagyományos nemzetközi nép-
táncestnek még soha nem volt ilyen sok nézője. Nem is csalód-

tunk: a görög, pe-
rui, román és costa
ricai együttesek
e lkápráz ta t t ak
mindenkit. Szín-
pompás, színvo-
nalas, igazi szüle-
tésnapi este volt. 

A lámpionos
vízi felvonulás
ötlete nagyon jó,
de a szervezésen
még meglátszott a rutin hiánya. Mindenesetre akik a sárkányhajókban

eveztek, igen jól érezték magukat. A kikötőbe visszaérkezett hajókról csak a nevetés hallatszott és ilyen kiáltások: jövőre
újra jövünk!

A Velencéről elszármazottak I. találkozójáról a Helytörténeti Egyesület
írt beszámolót, ezt a képekkel együtt az újság 9. oldalán találják. 

Az I. Velencei Leanderfesztiválon sokan gyönyörködtek a különleges
virágokban. Jövőre ez a remek program is bővülni fog még több mediter-
rán növény bemutatásával. 

A Melody Market zenészeinek sláger-estje nagy siker volt nemcsak a
színpadra felszaladó, és ott táncoló gyerekek között, de a szépszámú és
vidám hallgatóság is élvezte a régi slágereket.

Az est csúcspontja Balázs Klári és Korda György régen várt koncertje
volt. A Korzó még
nem látott ennyi em-
bert; egész Velence ott ünnepelte a kedves „velencei házaspárt”.
Büszkén hallgattuk a koncert szünetében Oláhné Surányi Ágnes
polgármester köszöntőjét, amiben néhány mondattal utalt Velence
fejlődésére, az új létesítményekre és a következő évek terveire. 

A koncert után a Korzó épületéből, vagy a homokos partról
nézve talán még soha ilyen szép nem volt a város születésnapi tűzi-
játéka. DJ Smash sem panaszkodhatott: alig akartuk befejezni a
fergeteges estét. 

A rendezvény sikeréért köszönet Máté G. Péternek, Nagy Edit-
nek, Tubel Zoltánnak, Fehér Zsoltnak, ifj. Serhók Györgynek,

Szabó Balázsnak, a TDM kolléganőinek és a hivatal technikai dolgozóinak. Reméljük, hogy jövőre – habár nem lesz
kerek az évforduló – ugyanilyen vidám, felhőtlen, jókedvű születésnapi vígasságon ünnepelünk majd. 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
augusztus 13-án 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői irodájában tartott zárt ülésen tárgyalta a Ma-
gyar Fejlesztési Bank hitel folyósítását megalapozó hitel
szerződés módosítás anyagi-műszaki és forrás-összetétel
szerinti költségek előirányzatát. 

Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos

alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Szávai Jánosné képviselő, dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.

E tekintetben a Képviselő-testület már korábban dön-
tést hozott, de a bank szövegszerű pontosítási igénnyel je-
lentkezett. A Képviselő-testület az MFB igénye szerint
átírt határozati javaslatot elfogadta.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
augusztus 21-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői irodájában nyilt ülésen tárgyalta a helyi vá-
lasztási bizottság tagjaira benyújtott előterjesztést, illetve
zárt ülésen tárgyalt a ZÁÉV Zrt. - Z-Pannon Kft. konzor-
cium késedelmi kamat követeléséről. 

Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos

alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Serhók György képviselő, Szávai Jánosné
képviselő, Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.

Nyílt ülésen a Képviselő-testület dr. Horváthné Novák
Évát, Czettl Mártonnét, Pencs Tamásnét a helyi választási
bizottság tagjává, Kapcsos Ildikót, Vásári Istvánnét a vá-
lasztási bizottság póttagjának választotta meg.

Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Velencei-
tó kapuja projekt kivitelező számláihoz kötődő késedelmi
kamat mértékét. A kamati igényt a bank által finanszírozott
önrész kifizetésének késedelme okozta. Az önkormányzat
már 2013. augusztusban elkezdte a hitelre vonatkozó köz-
beszerzés ajánlati felhívásnak összeállítását, majd szep-
temberben ajánlati felhívást bocsájtott ki. Minden reális
várakozás ellenére a hitelszerződés megkötésére csak
2014. május 6-án került sor, melynek közvetlen hatása a
késedelmi kamat keletkezése. 

Az önkormányzat a kivitelezővel történt előzetes egyez-
tetés alapján beszámítással és számítási módszer pontosí-
tásával eredményesen csökkentette a kamatigényt, mely-
nek forrását az önkormányzat által kifizetett korábbi szol-

gáltatói számlákhoz kapcsolódó utófinanszírozott támo-
gatásban jelölte meg.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
augusztus 28-án rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői irodájában

Jelen voltak: 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák And-
rás képviselő, Uj Roland képviselő, dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző.

Első napirend alatt a Képviselő-testület döntött a Zöld-
liget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
iskolabútor beszerzés költségének átvállalásáról bruttó 1.7
millió Ft-os értékben. A beszerzéseket a tanulói létszám
emelkedése indokolja. 

Újra tárgyalta a Képviselő-testület korábbi pályázati tá-
mogatásáról szóló döntését, melyben a Velence Sport
Egyesület az edzőpálya világítási munkáinak és az öltöző
felújítási munkáinak elvégzését tűzte ki célul. Miután pá-
lyázati tartalom csak részben és ígérvény szerint csak
2015-ben valósítható meg a forrás-biztosítás csúszása
miatt, az Egyesület kérte az önkormányzatot, hogy az
egyesületi edzési munkák biztosítása érdekében a korábbi
pályázati önrésszel nagyságrendileg azonos mértékben
vállalja az edzőpálya világítási felújítási munkáinak költ-
ségét. Képviselő-testület döntött a nettó 1.459.000 Ft ér-
tékű munkamegrendelésről. 

Képviselő-testület döntésével biztosítani akarja a szi-
lárd burkolat nélküli utak egy részének aszfaltozását, il-
letve a gyalogos közlekedés biztonságát szolgáló
járdaépítési munkálatokat.

Döntött a Képviselő-testület az önkormányzati intéz-
mények dolgozóinak bérfejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról. Az előterjesztés szerint erre az elmúlt 7
évben nem volt lehetőség. 

Megerősítette a helyi választási bizottság 1 tagjának stá-
tuszát a személy időközi névváltoztatására tekintettel. 

Ezt követően a zárt ülésen tárgyalta azokat az egymás-
sal összefüggő szerződések, megállapodások és nyilatko-
zatok tervezetét, melyek a már korábban említett fel-
számolási eljárásnak a Termálfürdő üzemeltetőjére, új tu-
lajdonosára, az üzemelés biztonságára, valamint az ön-
kormányzat jogos igényeinek teljesítésére és a korábbi
szerződéses feltételek aktualizálására irányultak. Képvi-
selő-testület a megállapodások és szerződések aláírására
felhatalmazta a polgármestert. 

Nyílt ülés folytatásában a határozatok kihirdetésre
kerültek.

dr. Papp Gyula Gábor 
címzetes főjegyző
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22001144.. Augusztus 20.

Köszönet az ünnepség szervezéséért 
Szávai Jánosné képviselőnek, Szigetközi Tímea

felkészítő tanárnak, Récsei Norbert István
plébános úrnak, Stillné Szabó Zoé tanárnak,

Stokinger Beatrixnek, Túri Máténak és 
az ünnepi beszéd megtartásáért 

Cserny Vilmos alpolgármester úrnak.
A Képviselő-testület nevében

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Részletek Cserny Vilmos alpolgármester úr ünnepi beszédéből

Tisztelt Velenceiek és tisztelt Betelepültek, akiket Szent István
királyunk szóhasználatával jövevényeknek is nevezhetnék, méghoz-
zá „bölcs jövevényeknek”, akik nem az egyszer volt színtelen, jel-
legtelen, parti nádasokba süppedő falucskát választották lakóhelyük-
nek, otthonuknak, hanem a dinamikusan fejlődő, magas színvonalú
közoktatással, teljes körű kommunális szolgáltatással működő, fiatal
„üdülővárost” mely méltó a kiemelt üdülőkörzet névadó települési
mivoltához. Tehát kedves Velenceiek! Értsünk egyet abban, hogy ez
az ünneplés minden tisztességes, becsületes, magát magyarnak valló
ember szent kötelessége!

István királyunk olyan ember volt, aki 1000 évvel ezelőtt nemcsak
megfogalmazta, hogy milyen az igazi tolerancia, hanem gyakorolta
is azt! Olyan ember, aki törvényt hozott a rágalmazók és becsületbe
gázolók ellen, aki tudta, hogy csak az nyerheti el a babérkoszorút,
aki becsületesen küzd, aki szándékosan soha senkit nem sértett,
gyalázattal nem illetett.

Miután bonyolult világunkban nagy szükség van bölcs királyunk
ezer éves iránymutatására, búcsúzzunk a róla elnevezett litánia
szavaival:

Szent István király, kérünk téged,
Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerj.
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazzad.
Ámen



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

2014. SZEPTEMBERVELENCEI HÍRADÓ4

Akire büszkék vagyunk
Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany

Érdem-kereszt kitüntetést adományozta dr. Pálmai
Ottónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága igazgatójának – a növény-
és talajvédelmi közigazgatásban végzett kiemelkedő
tevékenysége, közel négy évtizedes szakmai életútja
elismeréseként. 

A kitüntetést Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter adta át augusztus 19-én, az agrártárca
központi ünnepségén.

Gratulálunk! 

60 éve Velencén

Az intézmény fennál-
lásának 60 éves évfordulója
alkalmából magas színvo-
nalú szakmai rendezvényt
szervezett a Fejér Megyei
Kormányhivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatósága
(velenceieknek „Növény-
védő Állomás”) melyet
2014. 09. 10-én Dr. Simon
László kormánymegbízott
nyitott meg a Fejér Megyei
Kormányhivatal képvise-
letében. 

A tanácskozás legma-
gasabb színvonalú és „legizgalmasabb” előadását Prof. Dr.
Németh Tamás akadémikus, az MTA Agrártudományok
Osztályának elnöke tartotta: „Tápanyag gazdálkodás: múlt,
jelen, jövő” címmel, mely inkább filozofikus volt, mint
szakmai, s a Föld, az egész emberiség jövőjét vizionálta.

Természetesen az Intézmény volt és jelenlegi dolgozói,
a meghívott vendégek, akik részesei voltak a 60 évnek – a
fakultatív program keretében megtekinthető Növényvédel-
mi és Talajvédelmi Múzeum látogatása során – jóízűen
anekdotáztak, emlékeztek azokra az eseményekre is,
melyek kimaradtak az Intézmény történetét bemutató
elegáns kiadványból.

Cserny Vilmos
alpolgármester

magukénak érzők számára az együttgondolkodásra, és
egyben mutassa be, hogy a képzőművészet, intermédia, a
design és az építészet képviselőinek megoldási javaslatai-
val hogyan tudnák vonzóbbá és ismertebbé tenni ezt a tér-
séget, befolyásolni és megszépíteni az emberek minden-
napi életét, természetesen nem csak a nyári időszakban. 

Péter Ágnes 
Munkácsy-díjas szobrászművész

Nyugat Magyarországi Egyetem Főiskolai docens
a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion vezetője

Az augusztus 25-től szeptember 6-ig megrendezésre került
LAND ART Symposion témája a víz és a sziget volt.

A VIII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion részt-
vevői különböző művészeti ágak képviselői voltak. A
meghívott alkotók, művészettörténészek, a térség jövőjéről
gondolkodók és döntéshozók beszélgettek az alkotóművé-
szet lehetőségeiről a térségben. 

Programunkkal nyolcadik éve teremtünk olyan kihívást
a művészeknek, ami nemcsak az alkotások létrejöttének
ad helyet, hanem kínálja azt, hogy a Velencei-tavi térség
fejlesztését az érintettek a művészek bevonásával, a mű-
vészetre támaszkodva dolgozzák ki. Ennek a munkának
köszönhetően a Velencei-tó keleti részét ALKOTÓ PART-
NAK tekinthetjük!

A Symposionon építészekkel, különböző egyetemek
művészeti karainak mestereivel, a tájjal dolgozó diák-
jaikkal, installációkat, elektrográfiákat, videókat készítő
szobrászokkal, képzőművészekkel, írókkal, zeneszerzővel
dolgozunk együtt. Az itt folytatott munka nemzetközi,
szakmaközi, többgenerációs és egyetemközi. 

A symposionok célja az, hogy teremtsen lehetőséget a
Velencei-tó iránt elkötelezett szakemberek és a régiót

VIII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion

Karsai Kinga munkája a szigeten készült
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Házasságot kötött:

2014. augusztus 2-án
Egerszegi Zoltán – László Mária

2014. augusztus 9-én
Juhász András Márton – Horchi Zsanett Margit

Szántó Zoltán – Kosiba Beatrix

2014. augusztus 14-én
Alexics Gábor – Csepeli Noémi

2014. augusztus 23-án
Balázs Fruzsina – Molnár László

dr. Halmai Richárd Béla – dr. Benkő Eszter

2014. augusztus 30-án
Miniska Zsolt Hunor – Gajtkó Zsanett

Gratulálunk!
Balogh Erika, 
Egri Andorné,  
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

A Velencei-tó Kapuja beruházás befejeződött, 
önkormányzatunk 

eleget tett pénzügyi és adminisztrációs feladatainak

Az ünnepélyes átadás csupán egy pillanatnyi megállást, ünneplést jelentett a projektben közreműködő
szakemberek és természetesen az önkormányzat, mint projektgazda számára. A feladataik korántsem
értek véget. Mint minden támogatásból megvalósult beruházás esetében, a fizikai befejezést követően
még számos kötelezettségnek kell eleget tenni a projekt adminisztrációja, pénzügyi elszámolása terén. 

E teendőkre a szabályok 90 napos határidőt adnak, amit az önkormányzat pontosan teljesített. Ez alatt
sikerült eredményesen lezárni azt a hiteligénylési folyamatot, ami az önerő kiegyenlítéséhez volt szük-
séges, s ezzel a projekt pénzügyi zárása is lehetővé vált. Ennek keretében közel egy milliárd Ft összegű
számlát dolgozott fel az önkormányzat és nyújtott be a támogató felé augusztus utolsó napjaiban a záró
elszámolás részeként. 

A pénzügyi záráson túl számos egyéb adminisztratív kötelezettségnek is eleget kell tenni. Ennek az el-
lenőrzésére az ősz folyamán kerül sor. De még ezzel sem zárul le a projekt, hiszen a támogatás fejében
az önkormányzat további öt évig, azaz 2019-ig a jelenlegi formában és módon kell, hogy fenntartsa a pro-
jektet, megtartva annak eredményeit, amiről évenként köteles beszámolni a támogatónak. 

Ezzel az önkormányzat beruházási feladatai lezárultak, de folytatódik az eredményes üzemeltetéshez
szükséges szakmai feladatok ellátásával, melyben az önkormányzat érdekelt, és természetesen támo-
gatja az üzemeltető ez irányú szakmai tevékenységét (pl.: üzletnyitások).

Csabina Zoltán
projektmaneger 

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, e-mail: hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról! 

Augusztus hónapban a Polgárőrség 16 állandó tagja össze-
sen 292 órát áldozott szabadidejéből a város rendjének,
nyugalmának és közbiztonságának védelmében. Ebből 13
óra – rendőrökkel közösen – közbiztonsági ellenőrzés volt.
A Korzó valamennyi rendezvényén részt vett a Polgár-
őrség 6-6 taggal, összesen 16 alkalommal. 

Fehér István
Polgárőrség elnöke
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Közmunkások által elvégzett feladatok
június – augusztusban

A közmunkások a nyár folyamán a városban több kar-
bantartási, felújítási munkát végeztek.  

A Bence-hegyen és Újtelepen folytatódott a sérült ut-
catáblák felújítása.

A Kastélyparkban több feladat is volt: a hátsó terület
rendbetétele elkezdődött és az őszi parkfenntartó mun-
kákkal még most is tart. A Kastély fa homlokzatát lefestet-
ték, a kandeláberek itt is és a Milleniumi parkban is szintén
lefestésre kerültek.

Közterületeket egész nyáron folyamatosan kaszálták.

A Sukorói úton, a Mély utcában, a Panoráma úton a
vízelvezető árkokat kitakarították. A Csontréti vízfolyá-
sokat kipucolták. Ugyancsak  rendbe rakták a Korzó mel-
letti vízelvezető árkot.

Több utcában zúzalékos útjavítás készült.
A játszótereken a rossz és veszélyes eszközöket ki-

szedték és a homokozókat rendbe tették.
Törjék Zoltán

Műszaki csoport

Lefestett kandeláberek 
a Kastélyparkban 

A Kastély fa homlokzata

Kitakarított 
vízelevezető 

árok 
a Sukorói úton

A Kastélypark őszi 
parkfenntartó munkái folytatódnak.

Térkövek 
a temető bejáratánál
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Képviselő-testületünk augusztus 28-i ülésén – miután a
Velencei-tó Kapuja projekt pénzügyi zárásának is eleget
tettünk – pénzügyi lehetőségeinket számba véve döntött
arról, hogy még az idén ősszel a közbeszerzési eljárást kö-
vetően megvalósítja a következőket:

A korábban már megtervezésre került Liget Iskola
előtti csomópont kiépítését, ami magában foglalja a bal-
esetveszélyes útkereszteződés átépítését, vízelvezetést és
parkoló építést.

A balesetmentes közlekedés érdekében, amikor a Kép-
viselő-testületünk elfogadta a közlekedési koncepcióját, a
járdaépítések irányaként a fő útvonalak, közintézmények
felé vezető utcákkal párhuzamos járdák felújítását tartotta
elsődlegesnek. Az eddig megvalósult járdafelújításokat kö-
vetően most sor kerül az Akácfa utcában a körforgalomtól
a Kis utcáig járdaépítésre. 

Felújításra kerül a járda a Fő utcában a Solt köztől a
Templom közig az óvoda oldalán, valamint a Szabolcsi
úttal párhuzamosan a Bekötő utca – Kossuth utca közötti
szakaszon. A Felszabadulás út mellett a megrongálódott
járdaszakaszok ugyancsak megújulnak.

Utcáink több mint 90%-a jelenleg is aszfaltos. Három
utcánkba, ahol csak bitumenpermetezett utunk van, meg-
történik az utcák aszfaltozása: Kemény Zsigmond u., Flóra
u., Kertalja u.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Folytatódnak a felújítások

A Zöld Iskola ablakcseréje befejeződött. A külső  hőszige-
telési munkákkal együtt komoly felújítás valósult meg az
immár 23 éves iskola épületén.  

A Liget 
Iskola kialakításra kerülő 
forgalmi csomópontjánhelyszíne 

A Liget kemping 
bejárata előtti sportpálya 
felújítása még az ősszel elkezdődik.

A Fő utcában, az óvoda 
oldalán felújításra 
kerül a járda.

A Kertalja utcában hamarosan elkészül
az aszfaltozás.
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A VELENCE KORZÓ 2014. RENDEZVÉNYNAPTÁRA

SZEPTEMBER
06. szombat Retro Disco belső rendezvénytér 19:00 – 23:00 ingyenes
26. péntek-szombat Szüreti sokadalom külső/belső rendezvénytér 10:00 – 18:00 ingyenes
27. szombat Szüreti  bál Étterem + rendezvénytér 19:00 – 24:00 4.900,-Ft/fő
28. vasárnap Jordán Tamás est Velence Korzó díszterem 20:00 – 22:00 2.000,-Ft/fő

OKTÓBER
11. szombat tésztagyúró verseny külső/belső rendezvénytér 11:00 – 16:00 ingyenes

Retro Disco rendezvénytér 19:00 – 23:00 ingyenes  
24. péntek Finomságok napja külső/belső rendezvénytér 10:00 – 20:00 ingyenes
25. szombat ‘14-es ősz divatja belső rendezvénytér 19:00-tól ingyenes
31. péntek Halloween külső/belső rendezvénytér 17:00 – 22:00 ingyenes

„tök jó” disco belső rendezvénytér 20:00 – 23:00 ingyenes

NOVEMBER
11. – 16. Márton napi liba napok Étterem/ belső rendezvénytér 10:00 – 23:00
16. vasárnap Ludas Matyi jelmez/vers/mesemondó verseny Díszterem 14:00 – 18:00 ingyenes
22. szombat Erzsébet/Katalin Bál Rendezvénytér+Díszterem 19:30 – 24:00 belépőjegy
30. – 12. 24. Adventi vásár- gyertyagyújtás külső-belső rendezvénytér hétfő – péntek     16:00 – 21:00

szombat – vasárnap     10:00 – 21:00

DECEMBER    06. szombat    Mikulás a Korzóban      I. em. rendezvénytér    11:00 – 17:00 ingyenes

SZÉLLEL SZEMBE Jordán Tamás stand up estje
A Korzó-kör első rendezvénye 2014. szeptember 28-án este 8 órakor a Velence
Korzó dísztermében Az előadás után pogácsa és üdítő mellett beszélgethetünk a 
művésszel és egymással.
A Kossuth-díjas Jordán Tamás a magyar színház és filmjátszás kultikus színésze.
Mindent tud a szakmájáról. Egyszemélyes színház ő, édes-búsan, amilyen az életünk.
Jegyek 2000 forintos áron kaphatók a Tourinform pultnál a Velence Korzó aulájában.
Nyitva: kedd-szombat 10-18 óra és vasárnap 9-15 óra között.  Tel.: 06-30/974-2566

Minden programunkra szeretettel várjuk
Önt, kedves Családját és Barátait!

A rendezvények napján a Helytörténeti Egyesület kiállítása nyitva tart.

A nyári eredmények:
Lőrincz Ádám, 6. oszt. 
Szegedi Csanád 5. oszt. 
és Vagyóczky Martin 5. oszt. 
tanulók. Gratulálunk!

A Rajzás gyermekrajzpályázat folytatódik. 
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A Helytörténeti Egyesület hírei

A Velencérõl elszármazottak elsõ
találkozója

Augusztus 19-én került megrendezésre a Velencérõl el-
származottak elsõ találkozója, melyet Egyesületünk ha-
gyományteremtõ szándékkal rendezett. Támogatóinak ez-
úton mondunk köszönetet.

A gyülekezés percei meghatóak és örömteliek voltak, a
termet a felismerés örömkiáltásai hatották át. „Te vagy
az?”  hangzott el sokszor. A résztvevõk hosszú évtizedek
óta nem találkoztak, nehezen ismerték meg egymást, mert
sajnos a gyerek- és ifjúkori vonásokat az idõ alaposan át-
rajzolta. Néhány ismerõs vonás, a hanghordozás, a tekin-
tet segített felismerni a régi osztálytársat, barátot.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester és Galambos
Györgyné, az Egyesület elnöke köszöntötték a jelen-
lévõket. Beszédeikben felelevenítették a múltat, és beszá-
moltak a jelenrõl.

A rendezvény díszvendége volt gróf Meszleny Ignác is,
akinek õsei újratelepítették Velencét.

Kötetlen beszélgetés és hajókirándulás volt a további
program. Velence partjai mellett hajózva szemmel látható
volt a változás, a fejlõdés. Aztán megszólalt egy külön-
leges hangszer, a búshangú  tárogató. A tó és a hangszer ro-
mantikus kapcsolatát rövid felolvasás méltatta. Majd
vidám dalok következtek, amelyek közül néhányat a tár-
saság is énekelt. Az utazást még kellemesebbé tette a
minõségei velencei bor és a frissen készült langalló.

Kikötés után közösen megnéztük a Helytörténeti Egye-
sület kiállítását. Sokan viszontláthatták gyerekkoruk
paraszti szerszámait, eszközeit, és a fotógyûjteményben
ráismerhettek a régmúlt idõk Velencéjére.

„Ha megint hívtok, boldogan jövünk!” búcsúztak a
meghatott vendégek. Egyesületünk a jövőben is nagy sze-
retettel várja  az elszármazott hazatérõket!

Cserny Etelka egyesületi tag



2014. SZEPTEMBERVELENCEI HÍRADÓ10

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

Velencei Meseliget Óvodánkban nevelésünk céljaként
a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakoztatását tűztük ki.

Befogadó szellemiségű óvodánkban a gyermekek bol-
dogan, békés környezetben nevelkednek, ahol természetes
a másikra figyelés, a kü1önbözőség elfogadása és tiszte-
lete. Célunk, hogy biztonságot és sok örömet átélve képesek
legyenek önmaguk kiteljesítésére, hogy gyermekkorukat
szeretetben, sok mozgással, játékkal, felszabadultan,
boldogan élhessék meg, melyhez a feltételeket maximáli-
san biztosítjuk. A külön programok iránti igény, az ered-
ményes iskola-előkészítés érdekében továbbra is megszer-
vezzük a fakultatív korcsolya, úszás és táncoktatást. A tó-
part közelsége miatt fontosnak tartjuk a gyermekek vízhez
szoktatását, a jégkorcsolyázás alapjainak elsajátítását.

Szülők egyéni világnézetét figyelembe véve adunk
helyet az ökomenikus hitoktatásnak.  Hagyományainkat,
családi rendezvényeinket („Ovis leszek” játszó délutánok,
„Családi nap” stb.) folytatjuk, újabb lehetőségeket kere-
sünk, melyek színesítik, élményszerűbbé teszik óvodai
életünket. Óvodásainknak ebben a tanévben is lehető-
ségük van a gyógytorna illetve a logopédiai szolgáltatás
igénybevételére, melyet az orvos igazolása, illetve a lo-
gopédus felmérése alapján vehetnek igénybe.

Óvodánkban az idei tanévtől a középső- és nagycso-
portokban elkezdődik az idegen nyelvhez, angol nyelvhez
szoktatás játékos formában, iskolánk pedagógusainak
közreműködésével, a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Baptista Általános Iskola és az óvoda közötti sikeres
egyeztetések következményeként.  Hamarosan elkészül az
„Ovi- Foci Program” keretében Dr. Papp Dénes úr és a
Képviselő-testület összefogásával a Fő utcai település-
részen óvodásaink számára a műfüves pálya, ahol futball
oktatására és többféle sportág (kosárlabda, torna, tenisz)
gyakorlására lesz lehetőség.

Óvodánk szép természeti környezetben van, célunk,
hogy óvodásaink minél jobban megismerjék lakóhelyük
természeti és társadalmi értékeit, melyek szeretetére és
megbecsülésére neveljük őket. „Zöld Óvoda” cím büszke
tulajdonosa óvodánk, melynek igyekszünk tevékenysé-
geinkkel, környezettudatos magatartásunkkal és rendez-
vényeinkkel megfelelni. Városunk rendezvényein szín-
vonalas műsorokkal örvendeztették meg gyermekeink a
rendezvényre látogatókat, és ebben a tanévben is szívesen
mutatjuk meg magunkat, természetesen a gyermekek je-
lentkezése és a szülők engedélye birtokában. Óvodánkban
2014. szeptember 1-jétől a költségek vállalásával – a
Képviselő- testület döntése alapján – a „Kapocs” Korai

Fejlesztő Központtal történő szerződés következtében
utazó logopédus-gyógypedagógus látja el a logopédiai
terápiát igénylő Sajátos Nevelési Igényű, a megkésett
beszédfejlődésű, valamint a Beilleszkedési, Tanulási, Ma-
gatartási nehézséggel küzdő (BTM- es) gyermekek ha-
bilitációs, rehabilitációs gyógypedagógiai fejlesztését.
Továbbá foglalkozik az egyenetlen fejlődésű, gyenge
részképességekkel rendelkező gyermekekkel, prevenciós
célú, gyógypedagógiai terápiákkal történő megsegítésével,
az óvodai nevelés hatékonyságának kiteljesítése érdeké-
ben, együttműködve az óvoda pedagógusaival.

Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, in-
novációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége je-
lentik a biztosítékot céljaink eléréséhez. Céljaink eléré-
séhez számítunk partnereink, különösen a szülők támo-
gatására és együttműködésére, hiszen csak közös együtt-
neveléssel tudjuk formálni, alakítani gyermekeiket, hogy
biztosan eligazodjanak a világ valóságában. 

Tartalmas, vidám, együttműködő és a pozitívumokra
nagy hangsúlyt fektető tanévet kívánok magam és a
Velencei Meseliget Óvoda nevelőtestülete nevében is!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Új tanév, új alternatívák…
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Tanévkezdés

A legtöbb gyermek-
baleset otthon vagy
iskolában, óvodában
történik. A balesetek
megelőzése érdeké-
ben, minden év kez-
detén, – és utána is
folyamatosan – bal-
esetvédelmi oktatást
tartunk a gyerekek-
nek. Természetesen
életkoruknak, fejlett-
ségi szintjüknek meg-
felelően. A védő-óvó

előírások megismerése után a gyermekek nagy biztonság-
gal, balesetmentesen használhatják az óvoda helyiségeit,
felszereléseit, udvari játékait.

A védő-óvó előírások a gyermekek egészségének és testi
épségének védelmére vonatkozó szabályok. A tilos és az
elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése is
feladatunk. Nemcsak az óvodapedagógusok és az ő mun-
kájukat segítő személyzet, de a szülők is kötelesek a vé-
delmi szabályokat betartani, betartatni gyermekükkel.

Nemcsak a gyermekek, de mi óvodapedagógusok is bal-
esetvédelmi, elsősegély nyújtási oktatásban részesülünk
minden tanév elején. A helyi mentőállomás szakembere,
Uj Roland, az esetleges balesetek  során elvégzendő leg-
fontosabb teendőkkel, az egyes sérülések ellátásával, alap-
vető elsősegély nyújtási technikákkal, a segélykérés
alapelveivel, az elsősegélynyújtás fontosságával, elmu-
lasztásának emberi és törvényi következményeivel ismer-
tetett meg bennünket. 

Egy-egy szituáció és esetmegbeszélés lehetőséget
nyújtott a helyes megoldások, az esetlegesen előforduló
hibák korrekciójára. Az elsősegély nyújtóra nehezedő
stressz megfelelő kezelésének fontosságára is felhívta fi-
gyelmünket.

Az óvodában előforduló balesetek megelőzése nekünk,
óvodapedagógusoknak és szülőknek is közös felelőssé-
günk. Kívánunk balesetmentes, vidám tanévet!

Kovács Károlyné óvodapedagógus
Csipet-csapat csoport

Első nap az óvodában

Elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz. A Süni és a Piros
alma csoport  életében is változás történt. A nagycsopor-
tosok átadták helyüket a legkisebbeknek. A csoportszo-
bákban a polcokra nagycsoportos játékok helyére kis-
csoportos játékok kerültek. Az óvónénik és a dajka nénik
nagy izgalommal készültek a legkisebbek fogadására.
Apró meglepetéseket készítettek a gyermekeknek, mellyel
a beszoktatás első napján kedveskedtek nekik. 

A kisgyermekek életében nagy változás történik óvo-
dába lépéskor. Kinek könnyebben , kinek nehezebben tör-
ténik a szülőről való leválás. 

A Velencei Meseliget óvodában évek óta nagyon jól
működik a beszoktatási rendszer. A kicsik beszoktatása fo-
lyamatosan történik. Az első nap még a szülővel együtt
tölthetik el a csoportban a délelőttöt. A  csoportban dol-
gozó felnőttekkel, és a szülőkkel közösen fedezhetik fel a
csoport játékait, ismerkedhetnek meg a mosdóval, öltöző-
vel. A beszoktatás második napján már előfordulhat,hogy
a gyermekek közül néhányan pityeregnek, mivel Anya
vagy Apa kimehet a csoportból „ügyes-bajos dolgot”
intézni. 

A harmadik napon igazi ovissá vállnak, mert Anya és
Apa nélkül töltik már el a napjukat az óvodában. 

Mikor egy kisgyermek bekerül az óvodába, a szülők-
ben sok gondolat fogalmazódik meg. 

„Biztos, hogy jó helyen van? Vigyáznak Rá? Szeretik
majd az én kicsikémet?”

IGEN!
MEGÍGÉRHETJÜK, HOGY VIGYÁZNI FOGUNK
RÁJUK, SZERETNI FOGJUK ŐKET, ÉS JÓ HELYEN
LESZNEK, ÉS VANNAK A VELENCEI MESELIGET
ÓVODÁBAN!

Vácziné Kardos Edina, Gránitz Judit                 
Süni csoportos óvó nénik
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felelően középsős lett, a többiek nagycsoportosokká vál-
tak, azokkal a  társaikkal együtt, akik ismétlik a nagycso-
portot. Az idei tanévtől a nagyok Csiga csoportosok lettek,
és a középsősök maradtak a Maci csoportosok. Ilyen új-
donságokkal kezdődött számunkra az új tanév, aminek iz-
galommal nézünk elébe. 

Izgalommal, hiszen nem kis feladat lesz felnőttnek és
gyermeknek egyaránt, hogy az év végére kiegyensúlyo-
zott, jól felkészült, az iskolai élet kihívásainak megfelelni
tudó nebulók kezdhessék meg majdan az iskolai tanulmá-
nyaikat. Ez bizony komoly kihívás a gyermekeknek. Sok-
rétű játékos feladat, közös felfedezések a természetben, a
szűkebb és tágabb környezetünkben, gyermeki alkotások
sokasága, közös éneklések, mókázások, a szereplések örö-
mének átélése várnak még ránk. 

Igyekszünk felkelteni a gyermeki kíváncsiságot, hogy
nyitott, mindenhez érdeklődéssel forduló kisdiákok lehes-
senek majd az iskolában. A kitartás, az önbizalom növelé-
sével elérhetővé válik, hogy a reájuk váró feladatokat
minden kisgyermek saját képességeinek megfelelően tudja
majd teljesíteni. 

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy az óvodából ki-
kerülő gyermekek mind testileg, mind lelkileg megerő-
södve, edzetten, és a legtöbb örömet átélve, boldogságban,
harmóniában, sok mesével, verssel, játékkal töltsék el ezt
az évet. Természetesen ahhoz, hogy ez valósággá váljon,
szükséges a szülők együttműködése, a közös eszmecserék,
a kölcsönös bizalom a gyermekek érdekében. 

Ehhez a közös tevékenységhez, közös neveléshez kívá-
nok magunknak – óvoda és szülők – nagyon sok erőt és
sok-sok szeretetet, türelmet a gyermekeink felé!

Pencs Tamásné óvodapedagógus
Csiga csoport

„Itt van az ősz, itt van újra…”
Suli váró Nyuszi csoport

A Velencei Meseliget óvoda szeptember elsején újra
megtelt gyerekzsivajjal. A Nyuszi csoportos kisgyerekek
már a negyedik évüket kezdik az óvodában. Mostanra ők
lettek a „nagyok”. Nyár végén azon dolgoztunk, hogy csa-
ládias, meghitt gyermekbarát környezetben fogadhassuk
újra  ovisainkat. Csoportunkban ebben az évben is hu-
szonhat kisgyermekkel készülünk arra, hogy az utolsó óvo-
dai év végére iskolaérett gyermekké váljanak a nemrég
még pityergős, ölbe bújós kis lurkók.

A nevelés mellett változatos tevékenység formákkal,
sok élményt, tudást adó programokkal színesítjük a gye-
rekek mindennapi óvodai életét. 

Célunk, hogy az utolsó óvodai év a tudás megszerzése
mellett élményekben gazdag emlékezetes időszak legyen
a Nyuszi csoportosaink számára.

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, sza-
porítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik, de mi már
tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthono-
san mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

Varga Domonkos

Lajos-Kuti Éva óvodapedagógus
Nyuszi csoport

Újra itt van… újra itt van… 

Az új tanév minden évben izgalmas mind a szülőknek,
mind a gyermekeknek, mind a pedagógusoknak. Különö-
sen igaz volt ez a Maci csoportosak számára. Mivel tavaly
vegyes csoportosok – kicsik és középsősök – voltunk,
az idei tanévtől a csoport fele a törvényi előírásnak meg-
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Sakkvírus 

Fertőz, de nem veszélyes! 
A tüneteket könnyű felismerni,

bizonyítottan függőséget okoz, és
némely súlyosabb esetben gyó-
gyíthatatlan is. A sakk közel két
évezrede az emberiség kedvelt
játékszere, tekintet nélkül a kor-
osztályra, nemre vagy társadalmi
pozícióra. Az utóbbi évtizedekben
a pedagógia tudomány is felfigyelt
rá és az iskolai képességfejlesztés
eszközeként igyekszik ennek a
komplex játéknak a nevelő hatásait
kamatoztatni. 

Persze semmi meglepő újdonság nincs ebben, hiszen a
sakk mindig is a szellem építésének eszköze volt, sportként
pedig hazánk jelentős eredményekkel dicsekedhet. Ki ne
ismerné Portisch Lajos, a Polgár lányok, vagy Lékó Péter
nevét? Nem beszélve a legifjabb tehetségről, a 17 éves
szombathelyi Rapport Richárdról, aki a napokban Norvé-
giában zajló sakkolimpián debütál hazánk válogatottjában.

Az talán keveseknek jut eszébe, hogy ezek a „világóriá-
sok” valamikor kis kezdőként hogyan ismerkedtek meg a
játékkal, mikor és miért kezdődött a sakkjáték iránti von-
zalmuk. Minden nagy utazás, egy apró lépéssel indul.
Valamikor, valahol egy friss, nyitott gyermeki elme el-
lenállhatatlan vonzalmat érez e varázslatos játék iránt,
ösztönösen megsejtve, hogy a faragott figurák csatája
mögött a világ megismerésének mély összefüggései rej-
tőznek. „A sakkjáték egy olyan tenger, amelyből a szú-
nyog is ihat, de az elefánt is megfürödhet benne!”

Velencén augusztus 2-9 között az Első Baptista Sakktá-
bor azzal a reménnyel indult, hogy a gyerekek és a sakk
találkozását elősegítse. A remek hangulatú hét során a

Zöldliget iskolá-
ban közel harminc
ifjú sakkpalánta is-
merkedett a sakk-
játék szépségével,
a helyiek mellett
Nagyhalászból ,
Kisújszállásról és a
környékbeli váro-
sokból érkeztek a
baptista tanulók.
Versenyeztek, fel-
adványokat fejtet-

tek, szimultán játékban vettek részt, és kihasználva a tó adta
lehetőségeket, további szép élmények, (fürdés, horgász-
verseny) gazdagították a hét programját. A sakk-vírus nem

csak a gyermek korosztályt fertőzte, hiszen Czuppon
István igazgató úr látva a helyi gyerekek meglepően nagy
érdeklődését, ősztől az iskolában folyó sakk-szakkör
beindítására tett támogató javaslatot. Apropó, támogatás!
A Baptista Szeretetszolgálat mindenre kiterjedő támo-
gatását élvezte a rendezvény, így rengeteg érem, kupa,
ajándék és emlékpóló talált gazdára az eredményhirde-
tésen. Szenczy Sándor lelkész úr megnyitón elmondott
gondolatai között a Velencei Baptista Sakkiskola létre-
hozásának szándéka is elhangzott, amely a kiemelkedően
tehetséges fiatalok támogatását hivatott megvalósítani.
Ahogy a lelkész úr gondolata sugallja: „Hittel és sakkal!”

EREDMÉNYEK

Rapidverseny haladó csoport (16 fő):
1. Csíki Endre (Kisújszállás) 11 pont
2. Demeter Dorina (Kisújszállás) 9,0 pont
3. Pinke Dominik (Nagyhalász) 8,5 pont
10 éven aluliak különdíja:
1. Vicze Kata (Velence) 5,5 pont
2. Vicze Zsófia (Velence) 5,0 pont
3. Bodrogi Bendegúz (Gárdony) 4,5 pont
Rapidverseny kezdő csoport (12 fő):
1. Pinke Maja (Nagyhalász) 7,0 pont
2. Szabó Maja (Nagyhalász) 6,0 pont
3. Hérics Zsombor (Velence) 6,0 pont

A legjobb nem díjas lány: Bor Boglárka (Nagyhalász) 4.0
pont. A legjobb velencei és a legfiatalabb versenyző a 6
éves: Bodrogi Bendegúz lett 4,5 ponttal.

A sikeres rendezvényen a Nagyhalászi Csuha Antal Ál-
talános Iskola kiváló pedagógusai, dr. Gunyecz Zoltán és
Kormány László valamint Terbe Zsuzsanna sakkoktató
segítette a tábori események lebonyolítását. 

Molnár Béla
nemzetközi sakkmester

Nyári sakktábor a Zöldliget suliban
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Tisztelt Vendégeink, kedves tanuló ifjúság!

Mintha most lett volna, mikor az hallgattuk itt a tanévzárón, hogy az iskola
udvara üresen áll! Na, ez ma már megint nem igaz! Eltelt egy nyári szünet.
Kinek hosszú, kinek rövid!

Valahol, hogy az életet egy vonatutazáshoz hasonlították. Én megpróbálom
a tanévet is erre a gondolatra felfűzni. 

A vonatra gyakran beszállunk, kiszállunk, vannak balesetek, néhány
megállónál kellemes meglepetésekkel találkozunk, míg mély szomorúsággal
a másiknál. Amikor az elsősök felszállnak erre a vonatra, olyan emberekkel
találkoznak, akikről azt hiszik, hogy egész útjukon elkísérik őket. De nem,
vannak, akik kiszállnak egy állomáson, s mi ott maradunk, nélkülözvén szere-
tetüket, együttérzésüket, társaságukat. Ilyen tanévkezdés ez a mostani is.
Hiányozni fog Jutka néni, Csilla néni, Józsi bácsi, Judit néni, Szilvi néni,
Babi néni. Ugyanakkor mások felszállnak a vonatra, akik fontosak lesznek a
számunkra, akik velünk folytatják az utazást. Remélem, hogy a beszállók
nem csak rövid sétautazásnak gondolják a velünk való utazást, hanem meg-
találják hosszú időre útitársaikat! Kívánok ehhez sok energiát, jó egészséget
és vidámságot!

Az utazás nagy talánya, hogy nem tudjuk, ki meddig utazik velünk.
Kedves első osztályosok! Bízom benne, hogy Ti legalább nyolc évig velünk
utaztok! Bár mi nagyon örülnénk annak, ha ebből a nyolc évből tizenkettő
lenne, de mint mondtam, az utazás nagy talány. Most még úgy érzitek Ti és
szüleitek is, hogy az utazás során nehéz csomagjaitok lesznek. Mi segítünk
a cipelésben, könnyíteni akarunk terheiteken, igyekszünk azon lenni, hogy ez
az utazás élményekkel teli, érdekes, kalandos legyen! 

Kedves jelenlevők, diákok, szülők, pedagógusok, fenntartó, tulajdonos,
barátaim, tegyünk úgy, hogy jó utunk legyen ebben a tanévben is,és a végén
a tanévzárón azt mondhassuk, hogy megérte a fáradozást!

Kedves nyolcadikosok! Tőletek csak annyit kérek, hogy a ballagáson, a
kiszállásnál olyan üres helyet hagyjatok magatok után, ami szeretetet és szép
emlékeket hagy hátra a továbbutazókban.

Mit mondhatnék így a végén? Azoknak, akik az én vonatom utasai,
kívánok a tanévre jó utazást! 

Részlet Czuppon István igazgató úr megnyitó beszédéből

Vesztergom Andrea: 

Hát hajrá, új tanév

Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.
Kézenfogva kísér a nyár íze még.
Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,
Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!

Tanároknak százai készen állnak újra hát,
Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák,
Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az
iskolát,
S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-
illatát.

A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza,
Minden megváltoztunk – felnőttünk egy kissé.
A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja:
Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé!

Feljebb lépünk mától… tanárok s diákok!
Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét,
Büszkén szembenézek s várakozva állok:
Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév!

559 diákkal szeptember 1-jén megkezdődött a 2014/2015-ös
tanév a velencei Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű

Baptista Általános Iskolában.
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A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati
támogatásával Nyírbogdányból táboroztak iskolánkban
gyerekek. A tábor fő célkitűzése volt, hogy az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben élő gyerekek számára tartal-
mas nyaralási lehetőséget biztosítsunk. A tábor programját
úgy próbáltuk összeállítani, hogy egyensúlyban legyenek
az egészségmegőrző, kulturális, az ismertetek gyarapító
események és a szabadon, strandolással, spontán sportolás-
sal eltölthető idő. Olyan tapasztalatok megszerzéséhez
szerettük volna hozzásegíteni őket, melyek egyszerre élve-
zetesek, izgalmasak, és a megszerzett ismereteket, élmé-
nyeket későbbi tanulmányaik során hasznosítani tudják
majd. Hogy ez mennyire sikerült, az a tőlük kapott beszá-
molóból kiderül:

Felejthetetlen élményekkel gazdagodott a nyírbogdányi
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda és Általános Iskola 28
tanulója és 3 pedagógusa. A velencei Zöldliget Általános
Iskola meghívására augusztus 18-22-ig táborozhattunk a
gyönyörű iskolában, és élvezhettük a rendkívül változatos
programokat. 

Az első osztályos apróságoktól a nyolcadikosokig vidá-
man lubickoltak a Velencei-tó vizében, s a tengerparti
hangulatú Velence Korzón megrendezett városnapok ren-
dezvényeit is megtekinthettük. A külföldi néptáncegyüttesek
fergeteges táncát, a lampionos, fáklyás vízi felvonulást
csodálhattuk az első napon. 

Kedden kerékpáros kirándulást tettünk a agárdi rönk-
várhoz, ahol török és magyar harcosokként vívtak csatákat
a gyerekek egymással. A harc fáradalmait délután a stran-
don pihenték ki, s a napot koncertek, tűzijáték és retro
party zárta. 

Szerdán délelőtt az iskola hatalmas tornatermében
Mónika néni vezetésével sportoltak, s aki elfáradt, Éva

nénivel a számítástechnikai berendezéseket használhatta.
Délután a VVSI sporttelepéről indultunk sportkenukkal,
hogy felfedezzük a Velencei-tó szépségeit. Mindannyiunk
számára újdonság volt a kenuzás, és sikeresen küzdöttünk
meg a nádlabirintus akadályaival. 

Nyírbogdányi gyerekek
Velencén
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Nevető Napsugár Tábor 

A nyáron két turnusban szerveztünk tábort. Igyekeztünk
nagyon kellemes programot biztosítani a gyerekeknek. El-
látogattunk Tabajdra a Mezítlábas parkba, török-magyar
csatán vettünk részt az agárdi Rönkvárban. Számháborúz-
tunk a parkban, sokat játszottunk a Mikkamakka varázs-
latos Játéktárában. 

Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, így minden
délután élvezhettük a Velencei-tó hűs habjait, a homokos
partot, ahol szebbnél szebb homokvárak készültek. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat! Jövőre is sze-
retettel várunk minden gyermeket, aki szívesen töltene el
velünk egy vidám hetet!

Szeretnénk megköszönni Kecskés Mártinak a kellemes
helyet és az István étterem dolgozóinak a kedvességüket
és a finom ebédet. 

Margit néni és Anikó néni

Csütörtökön még a legapróbbak is nagy állóképesség-
ről tettek tanúságot, amikor körbekerékpározták a tavat.
Útközben megtekintettük a Pákozdi Emlékhelyet. István
bácsi, az iskola igazgatója kalauzolt bennünket, aki előző
este kiváló szakácsként spagettit készített a csapatnak. Este
konga party és tűztáncosok kápráztatták el a gyerekeket. 

Pénteken átsétáltunk Kápolnásnyékre, ahol Vörösmarty
világába feledkezhettünk bele. 

Délután fájó szívvel köszöntünk el nagyszerű vendég-
látóinktól, akik mindent megtettek azért, hogy örökre
emlékezetes maradjon ez a táborozás valamennyiünk
számára.

Nagyon hálásak vagyunk Czuppon István igazgató
úrnak és két helyettesének, Sajkás Balázsné Évának és
Tóthné Benkő Mónikának a lehetőségért és a maximális
gondoskodásért. 

Köszönettel: 
Horváth Endréné Éva, 

Homonyik Csabáné Ili és Szikszainé Eszenyi Ágnes 
kísérő pedagógusok
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október
12. (vasárnap) napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. 

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármes-
tereket 2014-től a korábbi négy év helyett már öt évre
választjuk. Magyarország Alaptörvénye alapján minden,
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú
magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó legyen. Részt vehetnek a választás-
ban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, mene-
kültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyek is. Nincs választójoga annak, akit a
bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy
kiskorú. 

A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a
helyi önkormányzati képviselőket a település választópol-
gárai egyéni listás választási rendszerben választják meg,
ahol a település egy választókerületet alkot. 

A képviselőtestület tagjainak száma Velencén 8 fő, a
település lakosságszáma okán. A választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, amennyi a megválasztható
képviselők száma. Az egyéni listán képviselők azok a
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazat-
egyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik sze-
rez mandátumot.

Velence településen három szavazólapot kapnak a
választópolgárok: 

települési képviselő, polgármester, megyei önkor-
mányzat választása. Egy szavazólapon érvényesen legfel-
jebb annyi szavazatot lehet leadni, ahány mandátumot
kiosztanak a településszámtól függően. Velencén érvénye-
sen szavazni 8 képviselő jelöltre lehet. Az összes többi
szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni.
Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy
+). Ha 8-nál több jelölt kerül bejelölésre, a szavazólap
érvénytelen. Ha 8-nál kevesebb jelölt kerül bejelölésre, a
szavazatok érvényesek.

A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00
órától 19.00 óráig lehet.

VELENCEI SZAVAZÓKÖRÖK

1. számú szavazókör: 2481 Velence, Iskola utca 4.
(Közösségi Ház) – nem akadálymentes

2. számú szavazókör: 2481 Velence, Szent Erzsébet tér
1. (Meseliget Óvoda) – akadálymentes

3. számú szavazókör: 2481 Velence, Tópart utca 26. (Pol-
gármesteri Hivatal) – akadálymentes, település szintű
lakcímre bejelentkezettek számára kijelölt szavazókör

4. számú szavazókör: 2481 Velence, Bethlen Gábor utca
14. (Ófalusi Iskola) – akadálymentes

5. számú szavazókör: 2481 Velence, Kis út 1. ( Zöldliget
Általános Iskola) – akadálymentes

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Sza-
vazni kizárólag személyesen lehet. A választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személy-
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedél-
lyel), valamint a lakcímét. A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt alá-
írással igazolja.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. ok-
tóber 12-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár
2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelen-
tkezési kérelmét.

Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos
jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten
való szavazást.
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segít-
séget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a
szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

- A szavazólap kitöltésében segítheti az általa választott
segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazat-
számláló bizottság két tagja.
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POLGÁRMESTER JELÖLTEK 

1. Koszti András (FIDESZ- Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

2. Oláhné Surányi Ágnes (Független) 

KÉPVISELŐ JELÖLTEK

1. Uj Roland Gyula (Független)
2. Benkő Istvánné (Független) 
3. Horváth Attila (Független) 
4. Martinovszky József (Független) 
5. Török Tibor Zoltánné (Független)
6. Nagyné Závodi Klára (FIDESZ- Magyar 

Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt)

7. Fésűs Attila (FIDESZ- Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

8. Fujtás Józsefné (Független) 
9. Dr. Sirák András (FIDESZ- Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
10. Szávai Jánosné (Független) 
11. Urfi András (Független) 
12. Kleinné Molnár Edit (Független) 

13. Juhász Gyula (FIDESZ- Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

14. Szabó Attila (FIDESZ- Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

15. Paulovits László (Jobbik Magyarországért 
Mozgalom) 

16. Szabó György (FIDESZ- Magyar Polgári  
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

17. Serhók György (Független) 
18. Cserny Vilmos (Független)
19. Szabó Béla (Demokratikus Koalíció, Együtt- 

A Korszakváltók Pártja, Magyar Szocialista  
Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt) 

20. Vorák László Imre (FIDESZ- Magyar Polgári
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)

21. Kulcsár Miklós (Együtt- A Korszakváltók
Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, 
Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista
Párt)

22. Dr. Dömsödi János (Független) 
23. Dr. Sirák Andrásné (FIDESZ- Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
24. Gránitz Judit (Független) 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA

VETT POLGÁRMESTER és KÉPVISELŐ JELÖLTEK

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok igényelhetnek, akik mozgásukban egész-
ségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogva
tartásuk miatt akadályozottak. Aki a mozgóurnát más in-
dokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a
kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló
bizottság elutasítja. Mozgóurnát személyesen (a pol-
gármesteri hivatalban működő választási irodában), levél-
ben, online (www.valasztas.hu, aljegyzo@velence.hu)
lehet igényelni. A mozgóurna igénylésére vonatkozó
nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu és a www.ve-
lence.hu oldalakról, illetve személyesen beszerezhető a
Polgármesteri Hivatalban. A mozgóurnát csak olyan címre
lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található,
ahol a választópolgár lakik. 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének leg-
később 2014. október 10-én 16.00 óráig kell meg-

érkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október
12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgó-
urnával!

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 
Velencén NEM kerül sor Nemzetiségi választásra.

A választásig terjedő időszakban, a Polgármesteri Hi-
vatalban a hét minden munkanapján – ügyfélfoga-
dástól függetlenül – intézhetőek a választással kapcso-
latos ügyek. 

dr. Papp Gyula Gábor
HVI vezető

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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KOSZTI ANDRÁS
polgármesterjelölt, FIDESZ-KDNP 

Több mint egy évtizede Újtelepen élünk feleségemmel és gyermekeimmel. Velence lenyűgözött
szépségével, természeti adottságaival. Meggyőződésem, hogy becsülettel, őszinteséggel, hittel
és tisztességes munkával elérhetjük céljainkat.
Vidékfejlesztési agrármérnöki diplomám mellett kereskedelmi ismereteket szereztem. Több
nagyvállalatnál voltam kereskedelmi vezető. Értékes kapcsolatokkal gazdagodtam az üzleti világ-
ban. 2011-ben megalapítottam cégemet, újságunk Tó-Hír néven vált ismertté a környéken. Jó dön-
tés volt! Sikeres lapunk a régió vállalkozásainak növekedését segítette. Elvem: nem örülhetünk
annak, aminek nem örülhetünk mindannyian!  
Ismerem városunk valódi helyzetét. Tarthatnánk sokkal előrébb is! A felszíni vízelvezetés

megoldása, az óvodabővítés befejezése, bölcsőde alapítása, nyugdíjas otthon építése régóta várat magára. A Kormány
támogatásával mindez megvalósulhat a rászorulók, egyházak és civil szervezetek további támogatása mellett. Kérem,
olvassa el részletes programunkat tartalmazó kiadványunkat.
Kedves Velenceiek! Csapatban gondolkodom. Bízom Önökben! Velünk Velence részese lehet az ország sikereinek. Legyünk
otthon Velencén, mert Velence jobbat érdemel!

OLÁHNÉ SURÁNYI ÁGNES
független polgármester-jelölt

Kedves Velenceiek! 
Önöknek nem kell bemutatkoznom, hiszen tudják, hogy Államigazgatási Főiskolát végeztem. Jól
ismernek mint háziasszonyt, akivel a boltban nap mint nap találkoznak, tudják, mennyire szívemen
viselem az idős emberek sorsát, és hogy mekkora öröm számomra, amikor a legifjabb velenceieket
köszönthetem a Babák Rózsakertjében. Büszke vagyok arra, hogy szakértelmemmel, lendületes-
ségemmel, tapasztalataimmal részese lehetek a dinamikusan fejlődő Velence mindennapjainak.
Tudom, hogy Önök is a békességet szeretik. A hétköznapok küzdelmeihez erőt adtak a bennem
bízó és bátorító velenceiek. Köszönet érte. Egy csapat vagyunk mi, velenceiek! 
Az elmúlt négy évben közel 3 milliárd forinttal nőtt a település vagyona, városunk gazdálkodása

korábban és ma is biztonságos. Sorra vettük és megvalósítottuk ígéreteinket, de számtalan feladat vár még ránk: a Meseliget
Óvoda fejlesztésének II. üteme, a négy évszakos turizmus segítésével új munkahelyek biztosítása. Folytatnunk kell a víz-
elvezető árkok és járdák felújítását, építését.  Továbbra is fontos a közösségek, a civil szervezetek, az egyházak támo-
gatása. Kérem támogassanak szavazatukkal, írjuk közösen tovább Velence sikertörténetét!

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Cím: 

2481 Velence, Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségek: aljegyzo@velence.hu, 22/589-418,-416

Elnök: Novák Éva
Elnökhelyettes: Pencs Tamásné
Tag: Czettl Mártonné
Póttagok: Vásári Istvánné és Kapcsos Ildikó

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Cím: 

2481 Velence, Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal

1.) Vezető: dr. Papp Gyula Gábor jegyző 
Telefon: 06-22-589-402,-416 e-mail: hivatal@velence.hu
fax: 22/472-747

2.) Vezető helyettes: Szelei Andrea aljegyző
Telefon: 06-22-589-418, e-mail: aljegyzo@velence.hu,
fax: 22/472-747

3.) Tagok: Máthay Erzsébet, Balogh Erika, Csikmérő
Enricóné, Egri Andorné, Karaniczné Fodor Éva,
Kusnyérné Retezi Gyöngyi, Szikora Melinda.
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UJ ROLAND GYULA 
Független képviselő-jelölt

Uj Roland vagyok, 1976 februárjában születtem Budapesten. Az általános iskola második év-
folyamát 1983-ban már Velencén az újtelepi iskolában kezdtem (jelenleg közösségi ház). Az ál-
talános iskola után egészségügyi szakközépiskolát végeztem, majd mentő szakápolói szak-
képesítést szereztem nappali tagozaton, munka mellett. 1997 februárjában léptem be az Országos
Mentőszolgálathoz. Jelenleg is a cég kötelékében dolgozom a velencei mentőállomáson. 
A mentőzés számomra nem munka, hanem hivatás: segíteni az embereken, ahol csak tudok. Az ál-
lomásvezetői feladatokat átadtam az egyik kollégámnak mivel feleségemmel – akivel 2004-től
élek boldog és kiegyensúlyozott házasságban –, gazdálkodni kezdtünk. Feleségem három gyer-
mekkel ajándékozott meg engem, ők Roland Lehel, Décse Levente, Zolta Levéd.

A közbiztonság javításának és még színvonalasabb egészségügyi ellátásnak az elősegítésén szeretnék munkálkodni a következő
ciklusban. Képviselőként a helyi lakosok érdekeit szeretném képviselni, hogy Velence továbbra is egy békés, fejlődőképes
kisváros maradhasson.

BENKŐ ISTVÁNNÉ
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm, hogy újból bizalmat kaptam Önöktől a képviselői jelöltségre. Hatvannégy éve élek
Velencén. Férjem tősgyökeres velencei. Két felnőtt gyermekünk van és két lányunokánk. Mind-
két gyermekünk Velencén dolgozik. Eszter unokánk orvosi diplomát szerzett Pécsen, Gréta uno-
kánk a velencei két tanítási nyelvű általános iskola tanulója. 
Büszke vagyok arra, hogy a családommal itt élek, mert Velence az elmúlt években óriási fejlődésen
ment át, a környék legdinamikusabban fejlődő települése lett. Örülök, hogy ehhez, mint képviselő,
a munkámmal én is hozzájárulhattam. 
Szeretném, ha szavazatukkal támogatnának, hogy az új képviselő-testületben tovább folytathassam

a megkezdett munkát, hogy olyan várost építsünk, ahol a fiatalok is szívesen élnek és családot alapítanak. A természeti
értékeink megőrzése a cél.  Olyan képviselő szeretnék lenni, aki Önök között él és közösen megbeszéli a problémákat. Örüljünk
együtt a jónak, a szépnek. A nyugdíjasokért, a szociálisan rászorulókért, a környezet ápoltságáért még többet szeretnék tenni.
Sokkal többre jutunk, ha energiánkat nem egymás legyőzésére, hanem az ügyek együttes megoldására használjuk.
Összefogással a sikeres Velencéért!

HORVÁTH ATTILA
(független képviselő-jelölt)

Tisztelt Választók!
Velencével 31 éve kerültem rendszeres kapcsolatba nyaralóként, majd 17 éve állandó lakhelyemül
választottam feleségemmel és három gyermekemmel. Hivatásos katona voltam, éltem a beköltö-
zők és ingázók mindennapjait. A katonákra vonatkozó jogszabályok miatt, egyetlen lehetőségem
társadalmi kapcsolatok kialakítása terén a civil szervezeteken beül volt. 10 éve szervezem a tele-
pülésen a Hermann László Kamarazenekar koncertjeit és útjára indítottam a Tó-környék több te-
lepülésén a Méréstörténeti Kiállítást. Ötletgazdája, szervezője és résztvevője voltam az I. Velencei
Kalandtúrának, melynek nem titkolt célja volt, hogy a Velencén működő civil szervezetek megis-
merjék egymást és közösen nyújtsanak az egész várost átfogó programot az itt élőknek, valamint

az ide látogatóknak. Önkormányzati-közigazgatási végzettséggel rendelkezem. Négy éve megbízást kaptam a VHG felügye-
lőbizottsági tagjaként a város képviseletére.
Megválasztásom esetén a közigazgatás, a városban élők munkalehetőségei, az ingázók körülményeinek javítása, a beköltö-
zők integrációja és a kulturális élet színesítése területeken szeretném Velence városát erősíteni.  
Számítok támogatásukra.
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MARTINOVSZKY JÓZSEF
független képviselő-jelölt

Tisztelt velencei Választópolgárok!

Martinovszky József vagyok, édesapám és nagyapám után én is velencei lakosként szólítom meg
Önöket. 1947-ben születtem Velencén öt gyermekem és nyolc unokám várja tevékeny napjaim
után hazatértem. 1994-től napjainkig képviselőként szolgálom Velence fejlődését és a Szociális
Bizottság vezetőjeként olyan szociális hálót sikerült megteremteni kis városunk területén, mely-
ben minden rászoruló érezheti, hogy problémájával mindig segítő kezekre talál, melyek enyhítik
vagy megoldják gondjaikat. Testületi munkámba folyamatosan a fejlődést, a város gyarapodását
támogatom. A fejlődés nem állhat meg, fejleszteni kell az óvodákat, bölcsödét kell építeni, és oda

kell figyelni az lakosság gondjainak megoldására. 
Ezúton kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak a választásokon, hogy tovább tudjam folytatni munkámat Önökért a
városért.
Köszönöm.

TÖRÖK TIBOR ZOLTÁNNÉ
független képviselőjelölt

Török Tibor Zoltánné vagyok.1975.évben költöztünk férjemmel és gyermekemmel Nadapra,
erdészeti szolgálati lakásba, majd építkezés után 1980-ban immár két gyermekünkkel Velencére
költöztünk, ahol azóta is lakunk.
A GYES lejárta után 1981.évben helyezkedtem el Velence Város Polgármesteri Hivatalának
(Nagyközségi Tanács) igazgatási osztályán, ahol nagyrészt szociális területen dolgoztam. 
Az önkormányzatnál eltöltött 33 évi közszolgálati munka után 2012.év végén nyugdíjba vonultam.
A közigazgatásban szerzett több éves szakmai tapasztalatommal továbbra is szeretném segíteni és
képviselni a település lakói által megfogalmazódó igények megvalósítására irányuló önkor-

mányzati munkát, különös tekintettel az idősek és a gyermekes családok vonatkozásában.
Tisztelt Választó Polgárok! Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően továbbra is
képviselhessem, szolgálhassam az Önök érdekeit, tapasztalatomat az önkormányzat munkájában, döntéseinek meghozatalában
és azok végrehajtásában hasznosíthassam Velence Város javára.

NAGYNÉ ZÁVODI KLÁRA 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

Nagyné Závodi Klára vagyok, 33 éve élek városunkban. Budapesten jöttem a világra, de a világot
számomra Velence jelenti. Itt születtek gyermekeim, itt voltak óvodások, általános iskolások. Fér-
jem vállalkozó, üzletünkben sok helyi és nyaralóvendég ismerősömmé lett. 
18 éves korom óta dolgozom, munka és család mellett szereztem három diplomát, szakvizsgáztam.
Gyógypedagógus, drámatanár és pszichológus vagyok, végzettségeim gyermekekhez kötnek. Több
mint három évtizede a velencei gyermekotthonok lakói az életem részei, jelenleg pszichológiai
gondozásukat látom el. Családterápiával segítem regionálisan a gyermeküket nevelő szülők nehéz
munkáját. 

Civil egyesületünkben társaimmal kulturális programokat, jótékonysági gyűjtéseket szervezünk, védjük lakóhelyünk kör-
nyezetét. Szabadidőmben sportolok, kamarakórusban énekelek, vagy kertemmel vagyok elégedetlen. 
Minden tudásommal és erőmmel Velencét szeretném szolgálni, hogy vidámabb, élhetőbb és egyre vonzóbb lehessen. Szeret-
ném, ha minden velencei gyermek és felnőtt, fiatal és idős megtalálná helyét településünk közösségében. ,,Az életnek ér-
téket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)  
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FUJTÁS JÓZSEFNÉ NAGY MÁRTA
független képviselő-jelölt

Tisztelt Velencei Választópolgárok! Házasságban élek, két lánygyermekem és 3 unokám van. 
1982 óta az újtelepi óvodarészben dolgozom óvodapedagógusként, 1998 óta vezető-helyettesi
feladatokat is ellátok.  36 éve, hogy hivatásomnak választottam a pedagógus pályát. A gyermek-
szeretet, a családi példa csak megerősítették bennem, hogy a gyerekek közt a helyem. Ezért már
az általános iskolai tanulmányaim után a székesfehérvári Vasvári Pál Szakközépiskola óvónői
szakára jelentkeztem. Óvodapedagógusi diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán
szereztem meg 1996-ban, vezető óvodapedagógusi szakirányú képesítésemet pedig 2007-ben. 
Ez idő alatt sok itt élő családot ismertem meg, s azóta már több „felnőtt óvodás” szülőként hozza
gyermekét az óvodába.  Közösségi munkámért 2010-ben „Velence-rózsája” díjat kaptam. 

Óvodapedagógusként és nagyszülőként is fontos számomra az élhető, biztonságos, nyugodt, békés Velence, ahol az itt élők
igényeit szem előtt tartva, a legkisebbek, az óvodások fejlődését, jövőjét biztosító közösség munkálkodik. Ezeket az értékeket
képviselve indulok független jelöltként. Eddigi támogatásukat köszönöm, s a jövőben is köszönöm megtisztelő szavazatukat,
bizalmukat! „Velence sikere mindenkié!”

DR. SIRÁK ANDRÁS 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

1980 óta élünk Velencén, családorvos vagyok. Rendszeresen oktatok a Pécsi és a Semmelweis
Egyetemen. 1995-től megyei, az elmúlt évtől országos szakfelügyelő főorvos vagyok. 

1990 óta mindig megválasztottak önkormányzati képviselőnek, az Önök bizalmából, amit ezúton
is köszönök. Az utóbbi ciklusban feleségemmel ketten voltunk ellenzékben. Ketten mertünk ellene
szólni a polgármesternek, ha ötletei a mi meglátásunk szerint nem szolgálták a település érdekeit.

Továbbra is azt ígérhetem, hogy a település valós érdekeit és nem szűk érdekcsoportok kényét-
kedvét fogjuk képviselni. Szeretném, ha a fiataloknak olyan lakótelkeket tudnánk kialakítani,

amit reális áron megvásárolva helyben tudnak letelepedni és nem költöznének máshová. Szeretném, ha az idegenforgalom
ismét régi fényében ragyogna és abból meg is lehetne élni. Fontosnak tartom a helyi út- és járda hálózat fejlesztését, a bale-
seti veszélyforrást jelentő kereszteződések végleges megoldását, a helyi közlekedés javítását.

Olyan önkormányzatot szeretnék, amely a helyi vállalkozókra épít. Nem csak nagy szavakkal támogatja őket, hanem
megrendelésekkel, adókedvezményekkel, valós segítséggel.

FÉSŰS ATTILA 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

Kétgyermekes családapa vagyok. 2007-ben feleségemmel együtt választottuk Velencét lakhelyül
családalapítás céljából. A természet közelsége vonzott bennünket, valamint az, hogy sokban em-
lékeztet szülőföldemre, a Zemplénre.
Szerencsés embernek tartom magam, hiszen saját elhatározásból költöztünk ide, és nem a
körülmények kényszerítettek bennünket. Meggyőződésem, hogy a család, a munka és a hit az, ami
megóvja az embert a kényszerpályáktól és tartalmat ad az életnek. Engem is ez ösztönöz.
Hazai és külföldi egyetemeken mérnöki, illetve közgazdász diplomát szereztem. Egy energetikai
nagyvállalat stratégiai igazgatójaként és a cég egyik leányvállalatának ügyvezetőjeként dolgozom. 

A munkám mellett érdeklődéssel figyelem, mi történik körülöttünk. Bár különleges helyet kaptunk örökül, de a 70-80-as évek
retro stílusa a nehezen kiizzadott, túlzó beruházások ellenére áthatja a várost. A színvonalas élet és munka infrastruktúrája nem
épült ki, mert nem a megfelelő dolgok részesültek előnyben. Ezúttal értékrendbeli változás kell és megújulás, hiszen a világ
is változik körülöttünk. Olyan útra van szükség, amely fenntartható és a helyi emberek érdekét szolgálja.
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URFI ANDRÁS
független képviselő-jelölt

Tisztelt velencei Választópolgárok!

Születésem óta, immár 24 éve Velencén élek szüleimmel, testvéreimmel, és május óta feleségem-
mel. Ide jártam óvodába, általános iskolába, így nagyon sokat köszönhetek a településnek, hogy
segített az életem megalapozásában. Úgy érzem, most rajtam a sor.
Tanulmányaimat Székesfehérváron folytattam a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközép-
iskolában, majd az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai karán tanultam tovább mérnök-
informatikusként, vállalati információs rendszerek szakirányon. Jelenleg egy multinacionális
vállalatnál dolgozom szoftvermérnökként.

Célom Velencén bizonyítani, hogy a fiataloknak is helye van a közéletben, és őket is képviselni kell az idősebb generációkkal
együtt. Szeretném segíteni a 21. századi Velence megteremtését, ahol pár kattintás után mindenki naprakész, valós informá-
ciókat kap a település jelenlegi helyzetéről, intézheti ügyeit, értesül a programokról.
Kérem, ha nem csak saját, de gyermekeik, unokáik jövője is fontos Önöknek, támogassanak!

KLEINNÉ MOLNÁR EDIT
független képviselőjelölt

Tisztelt Velencei Választó Polgárok!

Kleinné Molnár Edit vagyok, néhai Klein Attila özvegye, független képviselő jelölt. Végzettségem
mérlegképes könyvelő, könyvvizsgáló asszisztens és adótanácsadó. Velencéhez való kötödésem a
családom és néhai férjem családja révén legalább 100 évre nyúlik vissza. Több éves pénzügyi
számviteli szakmai tudásommal szeretném elősegíteni és képviselni a velencei lakosok érdekeit és
a város fejlődését. A mostani választás nagyon fontos minden velencei életében és a döntésük
meghatározó lesz az elkövetkezendő évek távlatában. Úgy gondolom, hogy a múlt jó tanító mester

számunkra, tanuljunk belőle és  a jövőnkkel kell foglalkozni. Megoldandó feladatok vannak, melyek komoly szakmai, erkölcsi
kihívást jelentenek és mindenki számára megfelelő megoldást követel. Szeretném kérni Önöket támogassanak szavazatukkal.
Ígérem Önöknek, ha szavazatukkal támogatnak hogy képviseljem Önöket, legjobb tudásommal azon leszek, hogy a Velence
és a velencei lakosok érdekeit és terhelhetőségét védjem. Köszönöm azoknak akik lehetővé tették, hogy bemutatkozhassak
Önöknek. Megtiszteltetés részemre, hogy időt szakítottak e pár sor olvasására és szavazatukkal támogatnak.

SZÁVAI JÁNOSNÉ
független képviselő-jelölt

Szávai Jánosné Karsai Edit nyugdíjas pedagógus vagyok, 44 évig tanítottam a velencei általános
iskolában, tanítói és történelem szakos tanári diplomával rendelkezem.
Pályám során az iskolai élet minden területén tevékenykedtem, évtizedekig igazgatóhelyettesként
dolgoztam.
Önök közül – a nagyszülőktől az unokákig – több nemzedéket tanítottam a történelmi múlt szere-
tetére, a dicső elődök tiszteletére.
Köszönöm Önöknek, hogy négy évvel ezelőtt bizalmat kaptam a képviselőségre. Öröm és meg-
tiszteltetés volt egy olyan városért dolgozni, amely látványosan gyarapodik és lakói igazi közös-
ségként élik meg a mindennapokat. 

Az elmúlt esztendőkben részt vettem a Pénzügyi és a Szociális Bizottság munkájában, szerkesztettem a Velencei Híradót.
Aktív részese voltam a nemzeti ünnepeinken szervezett városi megemlékezéseknek és különböző kulturális rendezvényeknek.
Az Önök támogatásával szeretnék tovább dolgozni Velence töretlen fejlődéséért, a mindennapok békességéért!
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JUHÁSZ GYULA 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP
Régi velencei család leszármazottjaként 1949-ben születtem, azóta is itt élek. Önkormányzati kép-
viselőként két ciklusban kaptam bizalmat, 1998-ban és 2006-ban. A pénzügyi-, a szociális- és a kul-
turális bizottságnak tagja, az Önkormányzat képviseletében a VHG Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke voltam. 
Felsőfokú kereskedelmi végzettségem van. A Velencei-tó Környéki ÁFÉSZ-nál dolgoztam ügyve-
zetőként, majd egyéni vállalkozó lettem. Jelenleg családi gazdálkodóként szőlő- és gyümölcster-
mesztéssel foglalkozom, feleségem mérlegképes könyvelő. Két gyermekünk és egy unokánk van.
A velencei református egyházközség gondnoka vagyok. 
Az Önkormányzat fontos döntéseiben vettem részt. Támogattam a szakorvosi rendelő és az iskola
megépítését, az óvoda bővítését. Tiltakoztam a Velencei-tó Kapuja beruházás csődbe ment első

kivitelezőjének kiválasztása ellen. A hatalmas károkozás elkerülhető lett volna, ha mi, felelősen gondolkodók vagyunk több-
ségben. 
Szeretem a tiszta közéletet, a becsületes munkát. Nagyon sok ember gondját-baját ismerem. Azért kívánok a közéletben részt
venni, hogy ilyen irányban befolyásolhassam a Testület munkáját, feladatomnak szülő- és lakóhelyem fenntartható fejleszté-
sét tartom. 

SZABÓ ATTILA 
képviselőjelölt FIDESZ-KDNP

39 éves vagyok, 7 éve élek Velencén. Gyermekkoromat szüleim válása miatt állami gondozásban
töltöttem, ami meghatározó volt számomra. Ki akartam törni, családot alapítani, boldog gyer-
mekeket nevelni, saját vállalkozást vezetni. Szorgalmasan tanultam, így sikerült közgazdász
diplomát szereznem. Nyolcéves kisfiunk a velencei általános iskola padjait koptatja, ötéves
kislányunk itt jár óvodába. 
24 évesen megalapítottam első cégemet, amely jelenleg üdültetéssel foglalkozik. Másik vál-
lalkozásom a fuvarozás, szállítmányozás területén tevékenykedik és kitartó, megbízható
munkánknak köszönhetően folyamatosan fejlődik. 

Meggyőződésem, hogy az élet bármely területén a kitartó és becsületesen elvégzett munka, tanulás megtérül. Vállalkozásaim
mellett fontos része életemnek a sport.  Edzőként tevékenyen részt veszek a velencei futball utánpótlás nevelésében, ahol a
legkisebbek mellett az U9 korosztállyal is foglalkozom. Emellett anyagilag is támogatjuk a csapatot. 
Képviselőként célom olyan sportlétesítmények létrehozásának támogatása, ahol minden korosztály megtalálja a számára
megfelelő mozgáslehetőséget. A város fejlesztését csapatjátékosként, a lakosság véleményére nyitottan képzelem el.

PAULOVITS LÁSZLÓ
Jobbik Magyarországért Mozgalom

1981-ben Székesfehérváron születtem. Születésem óta itt, Velencén élek, ahogy a családom is több
generáció óta. Tanulmányaimat is Velencén kezdtem, az alsó tagozatot az Iskola utcai iskolában,
majd a felső tagozatot a kápolnásnyéki, Vörösmarty Gimnáziumban végeztem, Több szakmát is
elvégeztem, ezek közül biztonsági őrként dolgoztam a velencei Dr. Entz Ferenc Szakiskolában,
majd területi képviselő lettem egy hitelintézetnél. 
2001 óta vagyok hivatalos tagja a Velencei Polgárőrségnek. A szolgálatok közben sokakkal megis-
merkedtem a helyi lakosok közül, de az igazi „ismertséget” a vendéglátó iparban történt elhe-
lyezkedésem hozta meg. A közel 9 év, amit a Velencei-tó környéki vendéglátóhelyeken töltöttem

mint futár, nagyon sok személyes kapcsolat kiépítéséhez vezetett, mely kapcsolatokat a mai napig ápolom.
Hagyománytisztelő ember lévén tisztelem, és becsülöm, amit az eddigi városvezetés megteremtett a városban, de ugyanakkor
hiszem, hogy fogékonynak kell lennünk az új dolgok iránt is.
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SERHÓK GYÖRGY
független képviselő-jelölt

Tisztelt Velenceiek!
Köszönöm mindazoknak, akik ajánlásukkal támogatták képviselőjelöltségemet. 1979-től élek
Velencén, műszaki vezetőként dolgozom. Feleségem tősgyökeres velencei, mesterpedagógus, 18
évig a kápolnásnyéki óvoda, 9 éve a Meseliget Óvoda vezetőjeként dolgozik. Fiunk György,
pedagógus. 40 éve a helyi sport szolgálatában állok. 

Az elmúlt 10 évben képviselőként, bizottsági elnökként dolgoztam. Büszke vagyok arra, hogy az
ÖNÖK SEGÍTSÉGÉVEL sikerült olyan eredményeket, fejlesztéseket elérni városunkban, amely
a biztonságos jövőt megalapozta. (Szakorvosi rendelőintézet, Iskola, Korzó, óvodai csoport-

bővítések, Közösségi házak.) A pályázatokon elért pénzeszközeink pedig a további töretlen, dinamikus továbbfejlesztést garan-
tálják. VELENCE VAGYONA TOVÁBB GYARAPODOTT! Tudom, hogy az elért eredmények mellett vannak megoldásra
váró feladatok (óvoda további tervezett bővítése, járdák építése, vízelvezetés megoldása, játszóterek, sportcentrum, műfüves
pályák kialakítása). Látom az előttünk álló feladatokat, s a célok elérése érdekében kívánok tenni továbbra is.
PÁRTÉRDEKTŐL MENTES közéleti munkában hiszek, ezt kívánom erősíteni! 
Kérem Önöket, haladjunk tovább KÖZÖSEN A SIKERES VELENCÉÉRT!

CSERNY VILMOS
független képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgár!
Cserny Vilmos vagyok, a dr. Entz Ferencről elnevezett velencei Mezőgazdasági Iskola címzetes
nyugalmazott igazgatója. Mérnöki és tanári diplomával, edzői képesítéssel (TF) rendelkezem.
Legutóbbi bemutatkozásomkor remélt unokák megszülettek (Péter, Csaba), így „vagyonom”
jelentősen gyarapodott a ciklus ideje alatt.
A helyi közéletben aktívan – az önkormányzatiság bevezetése óta – veszek részt. Önkormányzati
képviselőként számos javaslattal, megfontolt véleménynyilvánítással, konkrét feladat vállalásával
(pl: pályázatírás, fejlesztési tervek véleményezése) járultam hozzá szülőfalum várossá válásához,
fejlődéséhez.

A település arculatát amatőr fafaragóként több munkámmal (kopjafák, emlékoszlopok) gazdagítottam. 
Amennyiben szavazatukkal erre lehetőséget biztosítanak, önkormányzati képviselői munkámat továbbra is a település érdekét,
jövőjét szolgálva kívánom végezni, úgy, hogy az ne csak létesítményekben és szolgáltatásokban gazdagodjék, hanem lélek-
ben is. Azt szeretném, hogy lakói tiszteljék és fogadják el egymást, alkossanak közösséget, legyenek büszkék városukra, meg-
győződéssel hirdessék: Jó itt élni!

SZABÓ GYÖRGY
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP
(Pápai Szabó György református lelkész) 

12 esztendeje, hogy Velence református lelkésze vagyok. Egyidős vagyok a magyar forradalom-
mal. Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy két nagy ötvenhatosnak is élvezhettem közeli, kitüntető
barátságát (Dr. Hegedűs Loránt püspök és Rácz Sándor). Édesanyám a Forradalom leverése után
egyedül nevelt négyünket. A pápai Agrártechnikumban érettségiztem, majd a Budapesti Refor-
mátus Theologiai Akadémián szereztem diplomát, ezután az ELTE BTK-án.  
A város élén és a képviselő testületben is változásra, megújulásra van szükség, a nemzeti, de-
mokrata és keresztyén értékek hatékony képviseletére. Pápa városában már voltam képviselő, ta-
pasztalataimmal most Velencét szeretném szolgálni.  

Hivatalos nevem sajnos tucatnév, s ezért mintegy két és fél évtized óta (egyház- és közélet, teológia, irodalom- és történettu-
domány, média etc.) Pápai Szabó Györgyként jegyeznek.  A szavazólapon SZABÓ GYÖRGY néven szerepelek. Az új
testületben a kultúra-oktatás, művelődés, média, egyházi-civil kapcsolatok, a szociális ügyek területén tudnék leginkább se-
gíteni. Nős vagyok, három lányom van, feleségem és két nagylányom jogászok, legkisebb lányom egyetemista.    
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SZABÓ BÉLA
Demokratikus Koalíció, Együtt- A Korszakváltók Pártja, Magyar Szocialista Párt,
Párbeszéd Magyarországért Párt
Szabó Béla vagyok hét éve velencei lakos. Szomszédaim, környezetem hamar megszerettették
velem a várost, ahova unokám is szívesen jön rövidebb, hosszabb időre.
Egész életemben fő feladatomnak tekintettem a közösségért való kiállást, az életkörülményeknek
a javítását. Utolsó munkahelyemen, vezérigazgatóként is ezt a célt szolgáltam.
Úgy gondolom, amennyiben rám szavaznak, mint önkormányzati képviselő el tudok járni a
velencei lakosok érdekében is.
Programom legfőbb témái;
- Családi házak hőszigetelése államai (uniós) támogatással.
- Velencei tó környéki települések összefogásával együtt pályázni közös célok megvalósítására,

valamennyi település lakóinak érdekében.
- A turizmus olyan irányú fejlesztése, hogy egész évben biztos munkahelyet, megélhetést teremtsen az itt lakók részére.
- A város minden részének tervszerű folyamatos fejlesztése, a lakosság tevékeny bevonásával.
- Arányos, a személyek számához kötött közteherviselés a városi szolgáltatások igénybevételénél pl. szemétszállítás.
- A város idős lakosairól való gondoskodás további javítása érdekében napközi otthon, vagy bentlakásos rendszer kialakítása.

VORÁK LÁSZLÓ 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

1976 óta élek Velencén. Sütőipari technikumot végeztem, a velencei kenyérgyárat üzemeltetjük
családommal. Két felnőtt fiam van, hétköznapjaimat hat unoka teszi még szebbé.
Helyi vállalkozóként, munkáltatóként tudom: támogatóbb önkormányzattal, alacsonyabb adók
mellett fellendülhetne a helyi gazdaság. Idén a város egyes részein 60%-os ingatlanadó emelés
sújtotta a lakosságot, az iparűzési adó a lehető legmagasabb. Ennél van jobb megoldás! Az
iparűzési adó mérséklése miatt idetelepülő új cégek gépjárműadójából lényegesen nagyobb
bevétele lehetne városunknak. Ezt a velencei emberek érdekeit szolgáló fejlesztésekre fordíthat-
nánk. 

Szeretnék egységesebb településen élni, ahol munkahelyek létesülnek. A fejlődés a mi település-részünkön, az Újtelepen
különösen fontos lenne. Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy unokáim az egész városban szép játszótereken
játszhassanak, biztonságos kerékpárúton és járdán közlekedhessenek. Fontosnak tartom, hogy igényes körülmények
között sportolhassunk, szórakozhassunk a családdal.  Amennyiben ezek az értékek Önöknek is fontosak, kérem, támogas-
sanak szavazataikkal!

KULCSÁR MIKLÓS, 
az Együtt-PM 3.sz. választókerületének elnöke vagyok. 
Az önkormányzati választáson az Együtt-PM, a DK és az MSZP támogatásával indulok
képviselő jelöltként.
1954-ben születtem, 37 éve élek házasságban, két felnőtt gyermekem van. Szakterületem a tűz- és
munkavédelem. Jelenleg elnök-helyettese vagyok a Velencei Önkéntes Tűzoltóságnak. A szüleim-
nek köszönhetem, hogy 1965 óta ismerem Velencét, és úgy megszerettem ezt a várost, hogy több
mint 10 éve állandó lakosa lettem. 
De van még min változtatni! Célom, hogy Velence még kellemesebb, és „élhetőbb” város legyen. 
Fontos célom: 
-térfigyelő kamerák számának növelése;  horgászhelyek megőrzése

-új gyermek, valamint felnőtt játszóterek (kondipálya) kialakítása
-rendészeti szervekkel való szoros együttműködés      -Velence járdahálózatának tovább építése
-Velencei tó kapujának egész éves kihasználása          -testvérvárosokkal közös programok szervezése
-elhanyagolt kiskertek tulajdonosainak felszólítása     -kapcsolattartás a választópolgárokkal, stb.
Támogatását kérem, hogy önkormányzati szinten képviselhessem érdekeit az egyéni listán a 21, valamint a megyei
listán a 2 szám mellé elhelyezett jelöléssel. Hiszek a közösség összetartó erejében.
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DR. SIRÁK ANDRÁSNÉ 
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

34 éve élünk Velencén, családorvosként dolgozunk férjemmel együtt. 4 gyermekünk és 9 unokánk
van.

A rendszerváltás óta önkormányzati képviselőként veszünk részt a közéletben az Önök választása
alapján. Igyekeztünk bizalmukat megszolgálni. A jelenlegi ciklusban kisebbségben voltunk, de az
igazat így is mindig ki mertük mondani. 

1990-ben nehéz volt a kezdet. A régen egy nagyközséget alkotó négy település szétválása, a vagyon
korrekt megosztása után a demokrácia alapjait leraktuk. Szabad lett a véleménynyilvánítás. Tár-
sadalmi összefogással emlékművet állíthattunk a település háborús hőseinek, akikről addig beszélni

sem volt szabad! Kialakítottuk a katonatemetőt az idegen földben nyugvó katonáink emlékére. Megalkottuk Velence zászla-
ját és címerét, a település legjobbjait elismerő „Velencéért” emlékérmet. Ezek ma már természetes részei életünknek. A jó
alapoknak is köszönhetően Velence fejlődése töretlen.

Sokak kérésére, bíztatására indulok újra képviselőjelöltként. Célom szolgáló és nem uralkodó becsületes vezetés. Igazság-
ra, igazságosságra és egységre törekvő helyi közösség építése, ahol a demokrácia, a jólét nem látszat, hanem valóság.

GRÁNITZ JUDIT
független

24 éves óvónő és Zoo-pedagógus végzettségű szakember vagyok.
„Ősvelencei”szüleim, kiállva a keresztény hit, erkölcs és a nemzeti értékek mellett, neveltek min-
ket a testvéremmel együtt. Édesapám Velence első polgári képviselőtestületének volt az alpol-
gármestere, édesanyám képviselőként több cikluson keresztül szervezte Velence kulturális
programjait. Ezért én mondhatom, hogy a közösségért való tenni akarást szinte az anyatejjel együtt
szívtam magamba. Már 14 éves koromtól kezdve tevékenyen vettem részt én is a Velencei-tavi
Nyári játékok, 2011-ig az Orbán nap, a Babák rózsakertje és a Majális szervezésében és lebo-
nyolításában.
Számomra a legfontosabb az, hogy a velenceiek minden korosztálya, érezze Velencét otthonának,

ezért szorgalmazom az itt élők boldogulását, az életkörülményeik javítását célzó programok létrehozását és végrehajtását.
Nagyon szeretném, ha majd a saját gyerekeim és az unokáim is Velencén eresztenének gyökeret.
Amennyiben Önök a szavazatukkal is támogatnak, tudom mi a dolgom: Településpolitikusként becsülettel, a közösség
javát szolgáló véleményeket minden oldalról figyelembe véve – függetlenül, a legjobb tudásom szerint Velencéért dol-
gozni.

Velence internetes honlapja megtalálható a www.velence.hu címen

DR. DÖMSÖDI JÁNOS
független képviselő-jelölt

Tisztelt Velenceiek! 
A képviselői munkához szükséges szakmai ismeretekkel és alapos helyismerettel rendelkezem.
Itt születem, itt élek, édesapám és az ő szülei is velencei születésűek. Velence helyzetét a Gurjal-
tól a Halastó-folyásig alaposan ismerem, a különböző helyeken levő szántókon, réteken, szőlőte-
rületeken gazdálkodó szüleim kemény munkára nevelésének és a velencei föld szeretetének
köszönhetően. Szakmailag, erkölcsileg „minősített” vagyok: az MTA Tud. Minősítő Bizottságától
1986-ban kaptam kandidátusi fokozatot. Az Akadémiának jelenleg is köztestületi tagja vagyok.
Pályázat alapján a NymE Geoinformatikai Karának Földrendezői Tanszékére  egyetemi docensi ki-
nevezést kaptam 1990-ben. A soproni és gödöllői egyetem doktori iskolájának vagyok tagja, ahol

a Földhasználat és a Földértékelés a felvehető tantárgyaim. Földrendező mérnök vagyok, ezért (többek között) az ingat-
lanvagyon kataszterrel, az ingatlanvagyon gazdálkodással és védelemmel, a földügyekkel, a település rendezésével kap-
csolatos, h i á n y t  p ó t l ó önkormányzati tevékenységet szeretném segíteni. Minden velenceit baráti szeretettel és tisztelettel
köszöntök:
dr. Dömsödi János független jelölt
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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 %



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

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

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

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

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

Általános sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Zakar Gábor
13.00-16.00

(Nefrológia)

Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán

15.30-18.30
Dr. Keresztesi Márk

15.30-18.30

Dr. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn
11.00-15.00

Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00
Dr. Lencsés Tamás

08.30-12.30
Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00
Dr. Horváth Szabolcs

14.00-20.00
Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Arányi Gábor

08.00-12.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30

Átmenetileg 
szünetel

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállay Miklós

16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-13.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00
Dr. Lukács György

08.00-12.00

Dr. Jachymczyk György
17.00-20.00

sebészet, proktológia
sztóma-gondozás

Dr. Lukács György
08.00-12.00

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

14.00-18.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

15.00-19.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

SEBÉSZET



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

SZÜLÉSZET, 
NŐGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00

Viczainé Berkei Katalin

07.00-15.00
Viczainé Berkei Katalin

12.00-18.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00
Körömi Anikó

07.00-11.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

Dr. Miniska János
10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula
14.00-16.00

Dr. Kövi Katalin

15.00-19.00
Dr. Székely Miklós

08.00-10.00
Dr. Tura Tímea

08.00-14.00

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00
Dr. Miniska István

18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00

Dr. Hagymási László
16.00-18.00

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

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

06.30-08.30 06.30-08.30

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

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

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

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

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

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

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

Fejlődésneurológia

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

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Budapest
Budakalász
Pomáz
Érd
Sóskút
Kistarcsa
Váckisújfalu
Szigetszentmiklós
Dunaújváros
Mezõfalva
Kisapostag
Sárosd
Besnyõ
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Gárdony
Gárdony Agárd
Gárdony Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Tápiószentmárton
Nyíregyháza
Nyíregyháza Sóstófürdõ
Nagyhalász
Szolnok
Sarkad
Kecskemét
Dunapataj
Sárbogárd
Alap
Cece
Gadács
Székesfehérvár
Csór
Iszkaszentgyörgy
Mór
Zámoly
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Soponya
Dég
Mezõkomárom
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Polgárdi
Ajka
Csetény
Fertõrákos
Nagycenk
Összesen

99
3
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
8
3

28
27
1

193
27

362
290
52
93
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
2
1

41
1
1
1
1
2
1
4

59
1
8
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1

1358

2014. augusztus

Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet

működéséről

Rendelőintézetünk betegforgalmi adatai
alapján az ultrahang diagnosztika területén
az előjegyzési idő lecsökkenése miatt szep-
tember elejétől ismét tudunk fogadni ellátási
területünkön kívülről betegeket. 

Sajnos a kardiológiai igény nem csökkent,
s mivel az előjegyzési idő változatlanul 30
nap fölött van, ezért itt továbbra sem tudunk
ellátási területünkön kívülről betegeket fo-
gadni. Az elmúlt hónapban a bőrgyógyászat
esetében is 30 nap fölé nőtt az előjegyzési idő, ezért ezen a területen is kényte-
lenek vagyunk az ellátást ellátási területünk pácienseire korlátozni.

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet a Velence, Martonvásár, Kápol-
násnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Nadap, Zichyújfalu önkormányzatainak tu-
lajdonában lévő Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. működteti. Hatósági működési engedélyünkben ezen települések
vonatkozásában rendelkezünk területi ellátási kötelezettséggel.

Rendelőintézetünk Nappali Kórházi blokkjában infúziós kezeléseket vég-
zünk. Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyászati, sebészeti ideggyógyászati,
szemészeti és reumatológiai szakrendelések adnak. Az infúziós kúrák OEP tá-
mogatás mellett zajlanak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter belgyógyász-
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 szakvizsgálatra előjegyzést a Re-
cepció ad a 22/589-515 telefonszámon. Azon szakrendelések esetében is, melyek
beutaló nélkül is igénybe vehetőek szükséges a Recepción előzetesen időpontot
kérni. A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól
másnap 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 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

Összesen:

301
492
299
60

1008
152
74
54

2440

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma

Település Esetszám 

Kedves velencei Nyugdíjasok!

Szeretettel várjuk Önöket október 1-jén, szerdán 17 órára 
a Walzer Étterembe 

az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő, 

vacsorával egybekötött hagyományos találkozóra.

Kérjük, hogy aki még nem jelentkezett, minél hamarabb tudassa 
résztvételi szándékát a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál!

Várunk minden velencei állandó lakcímmel rendelkező kedves Nyugdíjast!
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
VELENCEI-TAVI RÓZSA I. SZÁMÚ NYUGDÍJAS KLUB

Az augusztusi színes városi programoknak köszön-
hetően sok szép, kellemes, szórakoztató élménnyel gazda-
godtunk, és a Virágos Velence Egyesület felhívására a
Katonatemető rendbetételében is részt vettünk. 

Az augusztus 9-ei kellemes nyári estén közösen néztük
meg A kaktusz virága című nagysikerű, zenés komédiát. 

A Velencei Vizi Vár előadásait augusztusban is láto-
gattuk, felhasználva Görgicze úrtól kapott belépőjegyeket,
melyeket klubtársaim nevében ezúton nagyon köszönöm. 

Természetesen a hónap kiemelkedő eseménye a Velen-
ce Korzón megtartott Születésnapi Vigasság és az augusz-
tus 20-a megünneplése volt, ahol a város lakóival együtt
szórakoztunk, ünnepeltünk. A Nemzetközi Néptáncest, a
Korda házaspár fellépése és sok más, nívós szórakoztató
program, a csodálatos tűzijáték látványa tömegeket von-
zott, és méltó megünneplése volt a 10 éves évfordulónak. 

A szünet utáni első klubnapon, amire majd’ 40-en jöt-
tünk össze, az örömteli üdvözlések után máris „belecsap-
tunk a lecsóba”. A tagjaink által hozott alapanyagokból
Hoppálné Gizike és férje vezényletével igen ízletes, kol-
bászos-szalonnás, a mellékelt kép tanúsága szerint is tekin-
télyes adag lecsót főztünk, amit aztán jóízűen, közösen
elfogyasztottunk. Megköszönöm a Hoppál házaspárnak
a szakértő irányítást, minden kedves klubtársam közre-

működését az előkészí-
tésben, főzésben, rend-
csinálásban. Jó volt új-
ra együtt lenni, főzőcs-
kézni, beszélgetni, ter-
vezgetni, egy kellemes
délutánt eltölteni!

Az örömteli esemé-
nyek mellett szomorú
szívvel értesültünk ar-
ról, hogy kedves volt
klubtagunk, Balogh

Dezsőné Marika életének 78. évében hosszú betegség után
elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Kívánok minden kedves Olvasónak, nyugdíjas társam-
nak békés szép napokat, jó egészséget. 

Lukács Sándorné klubvezető

II. SZÁMÚ NYUGDÍJAS KLUB

Augusztus 5-én a kápolnásnyéki nyugdíjasokkal  Igalra
mentünk fürödni.  A családias hangulatú fürdőben minden
korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikap-
csolódási lehetőséget. A 76 fokos kimagasló gyógyhatású
vizet különböző hőmérsékletűre hűtik a medencékben. A
környezet gyönyörű, a fürdő modern, ahol pihenni, lazí-
tani lehetett. Az idő is jó volt, igazi nyári nap és egy
csodálatos élménnyel indultunk hazafelé.

Városunk  tizedik születésnapját az új Korzón tartotta.
Ez a gyönyörű hely méltó keretet adott az ünnepségnek!
Tagjaink itt is képviselték klubunkat.                                

Augusztus 20-án
Szent István napi
ünnepség volt a
Fő utcai Katolikus
Templom mellet-
ti parkban.
Jó volt látni az ön-
feledt beszélge-
tésbe merült ve-
lenceieket, akik
azért jöttek el a

Szent István napi programra, hogy együtt legyenek.
A nyár méltó befejezése lesz augusztus utolsó hét-

végéje, amikor összejövünk a Civil-ház udvarán. Szalonna
sütéssel és egy pohár jófajta borral emlékezünk az elmúlt
időszakra, az összejövetelekre és a közös kirándulásokra.
Reméljük az idő is kedvez nekünk.

Minden kedves olvasónak és klubtársaimnak jó egész-
séget és szép napot kívánok!

Kantár Ferencné klubvezető 

NOSZTALGIA III. SZÁMÚ NYUGDÍJAS KLUB

Az elmúlt hónapban fájdalmas veszteség érte klubunkat.
Hosszantartó súlyos betegségben elhunyt Horváth Lajos-
né, Katica. Betegen is szívesen jött közék, optimista, derűs
lénye hiányozni fog. Nyugodjon békében!

Legutóbb Tácon jártunk, ahol végigjártuk Gorsium őr-
tornyokkal tagolt, városfalakkal körülvett épületmarad-
ványait és a temetőt. A romokat kiterjedt mediterrán
hangulatú park veszi körül, kihelyezett római kőemlékek-
kel, sírkövekkel és kb. 1200 főt befogadó görög-római jel-
legű színháztérrel. Kellemesen elfáradva a közeli Pokol
Csárdában fejeztük be kirándulásunkat.

Az I. számú Nyugdíjas Klub tagjaival közösen ki-
takarítottuk a II. világháborúban elesett katonák sírjait.

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmá-
ból megkoszorúztuk a Civilház falán lévő emléktáblát.

Részt vettünk Velence város 10. éves évfordulóján a
Velence Korzón,  és élveztük a Korda házaspár színvonalas
hangversenyét. Az est fénypontja a tó fölötti tűzijáték volt,
amit kicsik és nagyok egyaránt élveztek.

Másnap a templom-
kertben az augusztus
20-i ünnepségen vet-
tünk részt. Az ünnep
alkalmából pompost
sütöttünk, a következő
héten pedig halászlét
főztünk, amit ismét,
mint minden alkalom-
mal jó hangulatban fo-
gyasztottunk el.

Minden kedves nyugdíjas társunknak jó egészséget kívá-
nunk.

Herczeg Ferencné klubvezetõ



A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Szép, rendezett ingatlanok 

Véget ért a szokatlanul esős nyár, az ősz is igen csa-
padékosnak tűnik. Egyesületünk ebben az évben utoljára
volt utcafrontokat nézegetni. Jövő tavasszal újra indulunk
abban a reményben, hogy talán azok is kedvet kapnak arra,
hogy a saját előkertjeiket gondosabban ápolják, akik idén
még nem törődtek ezzel. Örülünk mindenkinek, aki nem
sajnálja a munkát az ingatlana előtti utcaszakasz ápolására. 

Köszönjük mindenkinek, aki az Önkormányzattól kért
virágpalántáknak egész nyáron gondját viselte: ezek a kis
virágok is szépítették, színesítették városunkat.

Ne feledkezzünk meg a lassan aktuálissá váló avar
összeszedéséről, aki csak teheti, komposztálja az értékes
talajjavító anyagot.

Reméljük, hogy jövő tavaszra már minden házon lesz
házszám, és a sok szép előkertet meg tudjuk említeni az
újságban.  

Virágok között...

Az idei csapadékos idő kedvező a
csigáknak. Kertekben, udvaron, fólia-
sátrakban mindent megrágnak. Értéktelenné, felhasznál-
hatatlanná teszi a termést, a növényt. A meztelen – vagy
házatlan – csiga nagyon falánk jószág, a szúrós növé-
nyeken kívül minden zöldet pusztít. Rengeteg kárt okozva.
Éjszaka bújnak elő rejtekükből, ezért tartjuk leghatáso-
sabb módszernek az elemlámpás „vadászatot”. Az el-
pusztított állatok megszámolásakor sokszor meglepő
eredményt kaphatunk. A különböző csigák elleni véde-
kezés módszereiről előző – augusztusi – lapszámban is
lehet olvasni.

A virágágyások őszi díszeinek ültetési idejét az időjárást
figyelembe véve válasszuk meg . Általában augusztus 20.
után – a hűvösebb nappalok miatt – szebbek az egynyáriak,
mint nyáron. Az idei év annyiban rendhagyó, hogy a
csapadékos, viszonylag hűvös nyarat több fajta nem bírta
és elpusztult. 

Az őszi virágágyások, kőedények meghatározó szín-
foltjai lehetnek az árvácskák. Változatos színeik, virág-
méretük jobban érvényesül ágyásban, mint a temető-
kertekben, ahol elsősorban a kegyelet színeinek kell
érvényesülni. A kisvirágú árvácskák ősztől nyár elejéig
szinte folyamatosan virágoznak. Télen is! Magjuk a kert
különböző részein kikel, biztosítva a folytonosságot.
Nagyvirágú társaiknál jobb a télállóságuk. Bokrosabbak,
ezért a virágtömegük nagyobb. Tavasszal gyorsabban újul-
nak meg, a betegségekkel szemben ellenállóbbak, jobb a
hőtűrésük. Az árvácskák ültetési ideje szeptember vége ok-
tóber eleje. Ne ültessük korán. Várjuk meg míg a nappali
hőmérséklet 20 °C alá, az éjszakai 15 °C alá csökken. Az
ültetési távolság 15-18 cm.  

A díszkáposztát olyan távolságra ültessük, hogy a fejek
majdnem összeérjenek, mivel ez a növény kiültetésben
már nem sokat nő. Olyan mélyre ültessük, hogy az alsó
levelek alatt a szár 3-5 cm-re álljon ki a talajból.

A tél közeledtével dézsás növényeink átteleltetéséről
is gondoskodnunk kell. Többen ilyenkor vágják vissza
leandereiket. Világos, lehetőleg fagymentes helyen telel-
tessük. Tapasztalat szerint a leander –5 °C körüli hőmér-
sékletet különösebb károsodás nélkül elviseli. 

A Dipladénia sikeres átteleltetéséhez 10-15°C hő-
mérsékletről, világos, nem túl száraz körülményekről kell

gondoskodnunk. A tavasz köze-
ledtével – február végén március
elején – elkezdhetjük a növény
etetését, amit legegyszerűbben
tartós hatású (8-9 hónapos) mű-
trágyával oldhatunk meg. Opti-
mális esetben növényünk télen is
virágozni fog.

Huszti Mihály egyesületi tag

Szép rendezett utcafrontok 
2014. szeptember 11-én

Tavasz u. 12/B.Szél u. 26.,  Vihar u. 19., 29., 31.
Daru u. 2., 7., 11/a.,  Jázmin u. 2.,3.,4.,5.,9.,10.,12.,18.
Pannónia u. 1.,2.,4.,6.,8.,10.,12.
Fő u.  Édes Velence cukrászda, Jani Pecsenye és Húsbolt,
38., 40.,42.,44.,48.,94.
Templom köz 2.,4., István Étterem és Panzió, Markó
Panzió, Tulipán u. 3., 4., 5., 7., 13., 14., 15., 17., 18., 22.,
26., 28., 33., 35/a. Balatoni út 28., 30., 32., 39., 44., 50.,
58., 66., 72., 74. Csokonai u. 17., 18., 23., 32., 34., 36.,
39., 41., 42., 43., 54., 60., 64., 66., 70., 71., 72., 75., 77.,
79., 82., 84., 87/b.,  88., 95., 96., 98., 100. Ady E. u. 1., 9.,
16., 35., 36., 45/b., 46/B., Orgona u. 4., 5., 9., 12., 14., 15.,
16., 17., 24., 30., 37. Cserje u. 17., 19., 38., 40., 43/A., 45.,
46. Vitorlás Fogadó és Camping. Tópart u. 38.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

Egy fantáziával és ízléssel megtervezett előkertet mutatunk
most be a Kertalja utcából. 
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TÁJÉKOZTATÓ
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által a Ve-

lence Korzó épületében működtetett Tourinform pultnál
idén június-augusztus hónapokban, a naponta vezetett sta-
tisztikánk alapján, összesen 4640 látogató kért és kapott
turisztikai információt. Belföldi vendégeink többségben
a környező településekről és Budapestről érkeztek, de
regisztráltunk vendégeket Pécsről, Zalaegerszegről, Nyír-
bátorból, Nagykőrösről, Rakamazról, Miskolcról, Debre-
cenből, Egerből, Nyíregyházáról, Gyöngyösről, Abasárról
és még sok más településről. Számosan voltak külföldi lá-
togatók is. Német, holland, spanyol, svéd, román, osztrák,
lengyel, cseh és szlovák vendégek mellett talán meglepe-
tést is okozhatnak a következő küldő országok: Kína, Bra-
zília, Kanada és Indonézia! Idén meglepően sok volt a
belga család, akiket nagyon érdekelt a túrázás, a természeti
látnivalók és a helyi programok. 

A Velence Korzó központi épületében szezonon kívül
is működnek az információs terminálok. A Tourinform
szeptemberben hétfő kivételével naponta nyitva tart, sze-
zonon kívül pedig a programokhoz, eseményekhez iga-
zodva rövidített nyitva tartással üzemel.

Őszi programokról a Velencei-tó körül bővebb tájékoz-
tatást nyújt egyesületünk honlapja a velenceturizmus.hu és
a térségi honlap a velencei-to.hu címen. 

Turizmus Világnap – szeptember 27. Ezen a napon az
egész világon együtt ünneplik a turizmust és mindazt, amit
az utazásnak köszönhetünk. Az idei esemény központi té-
mája a turizmus és a közösségépítés kapcsolata.

Mi, a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület munka-
társai a Velence Korzó Tourinform pontjánál mindig sze-
retettel fogadjuk a látogatókat és ezen a napon fokozott
figyelemben szeretnénk részesíteni vendégeinket! Apró
figyelmességekkel, játékos feladatokkal szeretnénk ezt a
napot színesebbé tenni az Önök számára. A résztvevők kö-
zött partnereink által felajánlott nyereményeket sorsolunk
ki! Ünnepeljük együtt a Turizmus Világnapját a
Velence Korzón!  

SZAKMAI KITEKINTÉS 
Az új kormányzati struktúrában a Magyar Turizmus Zrt.

felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól átveszi
a Nemzetgazdasági Minisztérium. Denéné Tóth Marianna
vezérigazgató távozása és dr. Faragó Péter kinevezése az
MT Zrt. élére a felügyelő tárca változásával összefüggés-
ben következett be. A turisztikai ágazat számára fontos hír,
hogy nem szakad meg az MT Zrt. munkájában a folyama-
tosság, hiszen a turisztikai vezérigazgató helyettes to-
vábbra is Horváth Gergely marad.

TURIZMUS

„Családi kör” gyönyörű, napfényes időben a Velencei-
tó körül! Nagy sikerrel zajlott le az idén már 4. alkalommal
megrendezett Hírlap Bringatúra, melyen 906 résztvevőt
regisztráltak. A fejlődés jól látszik:

2011-ben 254, 2012-ben 671, 2013-ban 862 induló volt!
A velencei TDM-Tourinform munkatársai és a Magyar

Vöröskereszt önkéntesei a sukorói rajt utáni első ellenőrző
ponton, a Velence Korzón, frissítővel és játékos felada-
tokkal várták a résztvevőket. A Velencei-tó látnivalóit fel-
sorakoztató kvíz feladat megoldása vagy a puzzle játék
összerakása után megtörtént a megtett szakasz leigazolása,
és arra is maradt idő, hogy a bringázók megcsodálják a
színvonalas Velence Korzót és a strandot, illetve az innen
kitárulkozó csodálatos panorámát.  

Fődíjként egy kerékpárt sorsoltak ki, de sok értékes
ajándékot ajánlottak fel a velencei TDM tagjai is, köztük
a Velence Resort&Spa, a Zilaj Bringa, a Velencei-tavi Ha-
józás, a Mohosz, a Velence Bence-hegyi Borkert és Bor-
barát Klub, a Liget Kemping, a Termál Apartman. Kovács
Tamás Vilmos, Nadapon alkotó festőművész (TDM tag)
kifejezetten erre az alkalomra készített egy tájképet ke-
rékpározókkal. A nyertes láthatóan nagyon örült a képnek.

Ezúton is nagy köszönet Tagjainknak a felajánlott nyere-
ményekért! A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Facebook oldalán több képet és videót is láthatnak az ese-
ményről és a díjátadásról is. Facebook oldalunkon mindig
friss hírekkel, beszámolókkal jelentkezünk.

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

ESEMÉNY
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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
Figyelem! Októbertől az esti misék 17:00 órakor
kezdődnek!

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

Ünnepélyes megemlékezés 
augusztus 19-20-án

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk
ünnepén tartjuk templomunk búcsúünnepét. Idei évben ez
kiváló alakalom volt arra, hogy megemlékezzünk arról is,
hogy 300 évvel ezelőtt kezdődött településünk jelenlegi
élete.

1688-ban a magyar seregek sikeresen elüldözték a
törököt erről a vidékről is, ekkor Velencze mint elhagyott
puszta szerepelt a térképen. Földjeit a környező falvak
lakói művelték. Élt ebben az időben bizonyos Meszleny
János úr, ki felesége révén kapcsolatba került e vidékkel.
Megtetszett neki a tó és környéke, ezért különböző üzletek
által tulajdonába került az elnéptelenedett Velencze.

1714-ben kiadott egy megbízólevelet Vincze György
nevű bizalmasának, hogy adómentesség fejében hozzon
embereket, kik hajlandók itt letelepedni és a földeket
művelni. Ezek között az idetelepülők  között volt Nagy
József, egyenes ági felmenőm. Ezért éreztem feladatom-
nak, hogy a Fehér Árpád barátom által is bizonyított év-
forduló ünneplését megszervezzem. 

Ünnepsorozatunk
19-én kezdődött Szabó
István templomi kon-
certjével. A lantmuzsika
visszaröpített minket a
betelepítés korába. E
meghitt hangulatban
égő mécsesekkel vonul-
tunk a Meszleny család
fáklyákkal megvilágí-

tott sírkertjébe, ahol egyenként méltattuk a család itt elte-
metett jeles tagjait, elhelyezve a síremlékeknél mécse-
seinket. Récsei Norbert István plébános által vezette ima
után Pápai Szabó György református lelkész úr is megál-
dotta az itt nyugvók emlékét. A család nevében Meszleny
László meghatódva köszöntötte az egybegyűlteket.

Másnap, augusztus
20-án az esős idő el-
lenére szép számmal
gyülekeztünk a Bod-ká-
polna udvarán. Norbert
atya megszentelte a be-
telepítő fiának, Mesz-
leny Pálnak síremlékét,
mely a kápolna külső
falában van elhelyezve.
A Meszleny család
több élő tagja, Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
cserkészek, több helybéli és a külföldről érkező fürdő-
vendégek jelenlétében koszorúztuk meg a síremléket. Ezt
követően zászlókkal együtt vonultunk a templomhoz, részt
vettünk a városi ünnepségen, majd bementünk a temp-
lomba, ahol a Szent Korona és a többi koronázási ékszer
hiteles másolata már ünnepi díszben állt az oltár előtt.

A szentmise elején felavattuk
és megszenteltük a szentélyben
most elhelyezett Meszleny
családi címert. A búcsús misét
Norbert atya a család elhunyt
és élő tagjaiért ajánlotta fel. 

A mise végén Pápai Szabó
Györggyel közösen áldották
meg az Új kenyeret, amely ezt
követően kiosztásra került. 

Meszleny Ignác bácsi hálá-
san köszönte ezt a meghatóan
szép megemlékezést, mely vé-

leménye szerint egyben köszörülni hivatott azt a csorbát,
amit az elmúlt évek nélkülözései ejtettek. 

Könnyes szemmel kívánt jó egészséget és minden jót
az összes velenceinek. Nagy Károly

templom-  és temetőgondnok
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Szeptembertől újra várja Klubunkat a Mikkamakka Já-
téktár, ahol minden hét kedd délelőttjén összeülünk a vi-
dáman játszó gyermekeink mellett és jót beszélgetünk.
Megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy meghívott
vendégeinktől kapunk választ az éppen felmerülő kérdé-
seinkre. Szeptemberi és október eleji programjaink között
szerepel az új tagok bemutatkozása, nyári élménybeszá-
molók, őszi kézműveskedés, illetve hasznos tanácsok a
megfázások megelőzésére.

Az immár hagyományos őszi Börzénk 
időpontja 2014. október 18.

Őszi programjaink:
2014. szeptember 23. Gesztenye Gusztik és Makk Marcik
készítése - saját termésekből
2014. szeptember 30. Beszélgetés a velencei fejlesztések-
ről, játszóterekről - vendégünk Oláhné Surányi Ágnes 

Velence Polgármestere
2014. október 7. A megfázások megelőzése, 

téli házipatika - vendégünk városunk Védőnője
2014. október 14. Kötetlen játék
2014. október 21. Könyvtárlátogatás Sinkáné Mihály Zita

könyvtárvezető vezetésével
Baba-Mama Klub keddenként 9-12-ig a Mikkamakka 

Játéktárban, Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)
Elérhetőség: Málics - Talabér Veronika 20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu 

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

„Kinyílt” 
a Meszleny temető kapuja 3

300 éve települt újra Velence

Augusztus 19-én este, évtizedek óta először a Meszleny
család, a velencei katolikus és református egyház és más
velenceiek részvételével ünnepi koncert, majd megemlé-
kezés volt a Meszleny család tagjaiért. Meg valami más is.

A falu idén ünnepli újrabetelepítésének 300. évfor-
dulóját. Úgy alakult, hogy sok éve fagyosra fordult a
betelepülést megindító, majd a falu sorsát évszázadokig
meghatározó Meszleny család és Velence viszonya. Az
ünnep és annak méltó megünneplése lehetőséget adott arra,
hogy ezen változtasson mind Velence, mind a család.
Ehhez a folyamathoz csatlakoztak jópáran, így a Velencei
Helytörténeti Egyesület is. Augusztus elején a Meszlenyek,
a katolikusok és az Egyesület tagjai nagyszámú kasza és
metszőolló társaságában előkészítették a temetőt az au-
gusztus 19-i megemlékezéshez. 

Mit kaptunk és mit adtunk ebben a kapcsolatépítésben?
Visszakaptunk valamit a falu kézzelfogható múltjából.

A temető a jövőben sem lesz szabadon bejárható, de a csa-
láddal egyeztetve, vezetett formában be lehet jutni oda. A
temetőben áll a falu – római kori leleteit leszámítva –
legrégebbi, háborítatlanul megmaradt épített emléke, a
Meszleny kereszt 1784-ből. Driquet Péter, 1848-as hősünk
nyugszik ott. Az 1848-as forradalom tehát könnyebben
megszemélyesíthető lesz, mint eddig. Ott nyugszik
Meszleny László, az I. világháborúban hősi halált halt két
Meszleny egyike, és még sokan, akik a faluban és a falu-
nak fontosak.

A Meszlenyek is kaptak (kapnak) valamit. Egyrészt em-
beri, közösségi elismerést a generációk teljesítményéért.
Másrészt némi fizikai segítséget a temető karbantartása
kapcsán. Jó, hogy Velencének ma van annyi ereje, ami
lehetővé teszi, hogy tudjon közösségi, emberi kapcsola-
tokat építeni a közösség hasznára. 

„Kinyílt a Meszleny temető kapuja”. A múltból nem
kell mindent kicipelni rajta! Van azonban annyi, amiért
érdemes bemenni azon az ajtón. Bölcsesség meg ahhoz
kell, hogy tudjuk, mire van szükségünk onnan.

Fehér Árpád
Helytörténeti Egyesületi tag

„Érzelmeink szabálytalan sokszöge”
Szabadtéri fotókiállítás 

a Bárka Delikát Kávézóban

A rendhagyó tárlaton Kalmár Zsolt képi
gondolkodó verses-képes anyagát láthatják az
érdeklődők. Az elgondolkodtató és gyönyörű
fotók november 1-ig tekinthetők meg.

(Balatoni út 51. Budapest felől a 7-es út bal oldalán, szemben
kizászlózott parkolóval, a volt Cápa étterem előtt.)
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Női torna
19:15 - 20:15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

16:00 órától

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Felnőtt néptánc
18:00 - 19:00      

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

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

16:00 - 17:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

Aprócska Néptánc
1-3 éves gyerekeknek

10.00 -10.45

Népi játék és néptánc
ovisoknak 5-7 éveseknek

17:00 -18:30

Népi játék és néptánc
ovisoknak 3-5 éveseknek

16:00 -16:45

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

18:00 - 19:00

Mozgásfejlesztő torna
gyerekeknek

17:00 - 18:00

II. számú
Nyugdíjas Klub

15:00 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

Pilates
19:00 - 20:00

Pilates
19:00 - 20:00

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

Szeptember 27-28   Rajt: szeptember 27. szombat 14:00  
SHIMANO MTB24 VELENCE 24 ÓRÁS MOUNTAIN BIKE EGYÉNI ÉS CSAPAT VÁLTÓVERSENY 
Tó-sport Kft. Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu Pálya: Egy kör: 2,83 km Ebből 2 km két nyomtávos  út! 
A pálya teljes nyomvonala eső esetén is tekerhető!

A Velence Bericap futballcsapat legközelebbi mérkőzései
09.28 15:00 GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ - VELENCE BERICAP 
10.04 15:00 VELENCE BERICAP- DUNAFÉM-MAROSHEGY 
10.11 14:30 MARTONVÁSÁR - VELENCE BERICAP
10.18 14:30 VELENCE BERICAP - SZÁR 

Optivita Futókupa   2014. november 8. Helyszín: Velence
Versenyszámok: 2-4-6 órás futam  - 6 órás Országos Bajnokság!
A 6 órás OB részvételi feltételei: érvényes MASZ versenyengedély és sportorvosi igazolás!

Azok a futók, akik nem rendelkeznek ezekkel, a nyílt futamban indulhatnak.
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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  
Böhm Brigitta 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: 06-30/915-1895

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288     Mobil: 06-30/915-1895

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedd 14.00- 16.00

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász, előzetes bejelentkezés
alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász- előzetes egyeztetés
alapján, havonta egy alkalom.

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

Telefon: 22/470-288
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:
Isaac Asimov: A halhatatlanság halála

Jean M. Auel: Sziklamenedék (A Föld gyermekei; 5.)
Charity Norman: A lányunk férje

Conn Iggulden: Az uralkodó (Az istenek vére; 5.)
Barbara Taylor Bradford: Veszélyes ismeretség

Jennifer McVeigh: Afrikai akác
John Sandford: Lenyúlt préda

Ron Rash: Serena
James Patterson: A harag börtönében: az évszázad

túszdrámája
Szántai Zsolt: Pártusok kincse: a Seuso-eredet

Marc Levy: Ha lenne még egy esély
Fejős Éva: Mert nekünk szeretnünk kell egymást

Nádasdy Borbála: Úton-útfélen
Flautner Lajos: Száz év feledés: a Szarajevó – a gonosz

ébredése
Karen Kingsbury: Emlékezés (A Baxter család története; 2.)

Nicolas Barreau: A nő mosolya
Nora Roberts: Az oromház rejtélye
Veronica Henry: Hosszú hétvége

Nedbál Miklós: Kiss Gergő: életem a játék
Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva: pályakép 

mozaikokban
Max Hastings: 1914: Európa lángba borul
Lesley Stanfield: 75 kötött virágos blokk

Jacqui Atkin: Fazekasság: az alapoktól a mesterfogásokig
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje: Körősi

Csoma Sándor életútja
Shannon Hale: Austenland: vakáció Mr. Darcyval

Stephanie Perkins: Lola és a szomszéd srác
Böszörményi Gyula: Az angyalrablás hadművelet 

(Lúzer rádió, Budapest; 4.)
Jeff Kinney: Egy ropi naplója: a harmadik kerék

Forgács Ildikó: Bolygóvigyázók kézikönyve
Éléonore Cannone: Családcsere

Mario Pasqualotto: Tűzszakáll, a rettegett kalóz
Kathryn Littlewood: Bliss: a varázslatos pékség titkai

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

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. 

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

Országos Könyvtári Napok
2014. október 14 - 19.

Az Országos Könyvtári Napok  keretében  az idén
is lehetőség lesz ingyenes

- beiratkozásra          - Internetezésre,
valamint a lejárt határidejű kikölcsönzött könyvek

késedelmi díj nélküli  visszahozatalára.
Könyves Vasárnap: 

Október 19-én 9–13 óráig lesz nyitva a Könyvtár.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

2014. október 10-én, pénteken16 órára 
a velencei Városi Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok programjára.

Gárdonyi Géza arca címmel Gárdonyi Géza 
dédunokája, Keller Péter tart előadást 

a résztvevőknek.

Az előadás után lehetőség lesz Gárdonyiról
szóló könyvek megvásárlására.

A rendezvényre a belépés ingyenes!



2014. SZEPTEMBER

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

VELENCEI HÍRADÓ 41

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.)
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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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:

szeptember 17. szerda 15:00-16:00-ig
október 2. csütörtök 15:00-16:00-ig
október 15. szerda 15:00-16:00-ig

Nyugdíjasok figyelem!

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő az alábbi 
kedvezményt ajánlja az Önök számára:

2014. szeptember 1-től visszavonásig a fürdő TB által tá-
mogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő,
iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő,
gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs)
ismét különös kedvezménnyel és megújult környezet-
ben nyújtjuk Fejér megye nyugdíjasai számára. 
Abban az esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db
kezelést igényli, úgy a 22.500-24.000Ft helyett most
12.000Ft-ért (200 Ft/kezelés) veheti igénybe a szolgál-
tatásokat.

MIT KELL TENNI?

1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai
szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát és írassa
ki a 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőbe
(megjegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakren-
deléssel, időpont egyeztetés minden hétköznap 13.00-
15.00 óra között a 22/579-248-as telefonszámon)
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és
regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden
hétköznap 8.00-16.00 között személyesen)!

A közösség ereje!

A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fej-
lesztési forrás elnyerésére indult a Velencei-tónál kilenc
település összefogásával. A jól megfogalmazott Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiának és az Egyesület mögött álló
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magán-
személyek, őstermelők együttműködésének köszönhetően
ezt sikerült megduplázni, közel egymilliárd forint fej-
lesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidék-
fejlesztési támogatások keretében. 

156 nyertes pályázat közös jellemzője, hogy valamilyen
módon kapcsolódik a térség egészét meghatározó na-
gyobb beruházásokhoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó
dinamikus fejlődésében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
tagsága nagy lehetőségként értékeli az elmúlt évek közös
együttműködését, a közösség erejét, mert hiába egy jó
stratégia, ha nem állnak mögötte olyan közösségformáló
emberek, szervezetek, egyének, akik bátran vállalják egy
ötlet megvalósításának nemcsak örömét, hanem nehéz-
ségeit is. Bármerre megyünk a településeken találkozunk
a LEADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, büszkék
lehetünk, hogy a jó gazda gondosságával szépültek a tele-
pülések, vállalkozások erősödhettek meg, bővülhettek a
szolgáltatások, és a civil szervezetek nagyban hozzájárul-
tak a térség fejlődéséhez.

Velencén 35 LEADER nyertes pályázat kapott tá-
mogatást, közel 100 millió forint értékben, ebből 21 civil
szervezet, 10 vállalkozás, és 4 önkormányzati fejlesztés
valósult meg.

Lehetőséget kaptak a velencei vállalkozók eszközbe-
szerzésre a szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében
gépek, eszközök vásárlásával. A vízi turizmus fejlesz-
tésére, kenu, sárkányhajó, vizi eszközök beszerzésére volt
lehetőség. Ifjúsági táborok infrastruktúrájának fejlesztése
is zöld utat kapott gépek és sportszerek beszerzésére. A
Borlovagrend megjelenésének fejlesztése, a velencei Borút
felújítása, népszerűsítése mellett térfigyelő rendszer
kialakítása, öntöző rendszer, játszótér, és nem utolsó sor-
ban a leromlott állapotú Civil ház is megújulhatott.

Összességében a Velencei-tó térségében a kilenc tele-
pülésen 156 nyertes pályázat valósult meg a 2007-2013
programozási időszakban, 64 vállalkozás, 60 civil szer-
vezet, 6 egyházi, 26 önkormányzati projekt képviseli a
LEADER összefogást a Velencei-tó térségében.

Most újra tervezhetünk közösen Önökkel, javaslataikkal
elindíthatnak újabb fontos fejlesztéseket, hogy a következő
években folytatódjon a Velencei-tó dinamikus fejlődése.
A megvalósult fejlesztésekről, a Helyi Fejlesztési Stra-
tégiáról, a 2014-2020-as projektötlet gyűjtésről bővebben
tájékozódhat a www.velenceitoleader.eu honlapon. 

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület

FELHÍVÁS

Kérjük, hogy közterületen töréntő fatelepítés esetén
előzetes egyeztessenek társaságunkkal!
Erre azért van szükség, mert a gerinc- és leágazó
vezetékek 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
együttműködésükre.

EON Hálózati Régióközpont
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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

Szerkesztõségi közlemény 
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.

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.

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

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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. 

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

Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575
Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig: 6:00 – 18:00 óráig

szombat-vasárnap: 6:00 – 12:00 óráig

Velencei Fotótár
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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
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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!

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..

Zöldség-Gyümölcs Élelmiszer boltunk kínálatát
REFORM termékekkel bővítettük.

HERBÁRIA részlegünk nagy választékkal áll
kedves vásárlóink rendelkezésére.

Ételallergiások, cukorbetegek, Paleosok is
találnak nálunk a diétájuknak megfelelő liszteket,

különféle tejeket és tejszíneket. Gluténmentes 
termékeink széles választéka kapható! 

Ezenkívül gyógyteákat és különleges fűszereket
találnak boltunkban. Kimérve árusítunk

30 féle magot, gabonákat és babféléket.
Zöldség-gyümölcs termékeink a szokásos nagy

választékban várják Önöket! Minden héten
kínálunk akciós árut. Télálló burgonya és

vöröshagyma folyamatosan kapható!
Bankkártyát is elfogadunk!

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

Velence, Tópart u. 1. 
orvosi rendelő mellett

06-70/933-0446
Baran László

A madarakról sem feledkezünk meg, ezért a
téli hónapokban madáreleséget is árulunk! 

A Velencei Híradóban
és Velence Város honlapján
hirdetési lehetőségekről

olvashat az újság 
45. és 46. oldalán.  
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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)
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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

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-tó Nyelviskola  - Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.

Oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, érettségire felkészítés
német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is

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

E-mail: velencenyelv@gmail.com.
Telefon:  06 30/398-8515  vagy   (06 22) 474-570   
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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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a borkereskedő
minőségi palackos 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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Ház - Otthon - LakásKulcsrakész lakásfelújítás
Épület energia tanúsítvány

Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318

e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com
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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

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

VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala   

Felelős kiadó:
Velence Város Polgármesteri Hivatala

A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402  E-mail: hivatal@velence.hu

Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné

Nyomdai generálkivitelezés:  
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. 

Telefon: (22) 472-174  E-mail: somhegyikft@upcmail.hu

MENTSE MEG 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                        2 500,-
Régi fényképek, színes diafelvételek, 

dokumentumok digitalizálása kedvező áron. 
Ne hagyja veszni régi emlékeit!

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

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201
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MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!
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• 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 TamásKovács Tamás
� 06-20/426-0261

kovacsvizszer@postafiok.hu

TTEELLJJEESS  KKÖÖRRŰŰ  VVÍÍZZ--  ééss  
CCSSAATTOORRNNAASSZZEERREELLÉÉSS

LEVENDULA gyógynövény szaküzlet
nyílt a Velence Korzó üzletsorán!
Telefon: 30/489-5502

Nyitva minden nap 9:00-12:00 és 15:00-20:00
Gyógyteák, 

gyógyhatású
termékek, 
vitaminok, 

gyógyászati 
eszközök, 
kényelmi 
papucsok,

cipők

OrisingHajgyógyászat
Biofodrászat

Velence Korzó Szalonunkban
Kozmetika � Csontkovács �Masszázs

Pedikűr � Manikűr � Műköröm

www.biohajklinika.hu
Bejelenkezés

Telefon: 06-20/323-72-54, 06-20/476-43-27

Munkatársakat keresünk!


