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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő kihelyezett ülését
2012. július 16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Meseliget Óvodában (Fő u. 79.)
FIGYELEM!
A fenti időpont az aktuális napirendek miatt változhat,
ezért kérjük, előtte érdeklődjenek a Hivatalban!

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
3./ Egyebek
Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
***
A napirendeket követően, közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.
***
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírlevél
Velence Város Önkormányzat 2012. május 14. napján tartotta munkaterv szerinti soron következő ülését a Kastély
házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
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Napirend módosítás miatt elsőként az iskolafenntartói
változással kapcsolatos napirendet tárgyalta a Képviselőtestület.
A jogszabályban előírt előkészítő folyamatok után a
Képviselő-testület döntött arról, hogy a Zöldliget MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói
jogát 2012. szeptember 1-i hatállyal a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére Közoktatási Megállapodás alapján átadja. A döntéshez kapcsolódóan
határozat született többek között a Velence és Nadap Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről, a Közoktatási megállapodás és Ingatlanhasználati szerződés
elfogadásáról, valamint a közoktatási intézkedési terv módosításának kezdeményezéséről.
Az elmúlt évek gyakorlata alapján a májusi testületi
ülések adnak teret a civil szervezetek és az Önkormányzat
gazdasági társaságai beszámolóinak. A Képviselő-testület elfogadta a Velencéért Közalapítvány, a Velencei
Polgárőr Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, Velencei-tavi
Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub, a Baba-Mama Klub, valamint a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
2011. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját.
A Velence Plus Kft., a VHG Kft., valamint a Járóbeteg
Szakellátó Nonprofit Kft. beszámolóját előzetesen a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, a
2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a Képviselőtestület elfogadta.
A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések és a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolót Török
Ágnes intézményvezető projektoros vetítéssel tette színesebbé és közérthetővé.
A Képviselő-testület intézkedési tervet hagyott jóvá az
Állami Számvevőszék 2012. április 26-án megkapott jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében.
Döntés született arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati pénzügyi működés szakmai kontrollját biztosító
könyvvizsgálói tevékenység végzésével 2015. április 30-ig
megbízza a J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Oktató és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaságot (8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2.).
Az áprilisi testületi ülésen hozott döntés alapján árajánlatokat kért be a Hivatal a „Velencei-tó Kapuja” projekt átmeneti időszakra vonatkozó projektmenedzseri
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tevékenységének ellátására. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő G.L.L.A. Kft. ajánlata kerüljön
elfogadásra. Egyetértve a Bizottság javaslatával, a Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt átmeneti időszakra vonatkozó projektmenedzseri tevékenységének
ellátására bekért ajánlatok alapján a G.L.L.A. Energetikai,
Vízépítő és Gépészeti Kft-t (1076 Budapest, Péterfy S. u.
3.) bízta meg 1.450.000,- Ft+ÁFA díjért.
A Képviselő-testület áttekintette és jóváhagyta a
„Velencei-tó Kapuja” projekt folytatásához a kivitelező kijelölésére indítandó közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját.
A STEVRA Park Kft. partszakasz rendezésére, strandrész kialakítására vonatkozó kérelmének ügyében a Képviselő-testület azt az álláspontot rögzítette, hogy hozzájárul
az IFI Szálló partszakaszánál lévő, és a kérelemben foglalt nád eltávolításának engedélyezéséhez, de csak abban
az esetben, ha a mögöttes „Velencei-tó Kapuja” projektet
érintő parti szakasz átmeneti strandként való hasznosítását a VÁTI és az NFÜ nem kifogásolja meg, illetve ahhoz
a Támogatási szerződést érintő negatív következmények
nélkül hozzájárul.
Megváltozott jogszabályi előírás alapján döntés született az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
A Képviselő-testület döntést hozott névviselési kérelemről, tulajdonosi képviseletről, területbérleti szerződés
kiegészítéséről, majd a nyílt ülés végén zárt ülés megtartásáról.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §.
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. A köztemető használatának rendjéről szóló 13/2001.
(IV.09.) önkormányzati rendelet 9. §. hatályát veszíti.
2.§. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól szóló
24/2004. (VII.26.) önkormányzati rendelet 13. §. hatályát
veszíti.
3.§. A közterületek tisztántartásáról szóló 38/2004. (XII.31.)
önkormányzati rendelet 10. §. (1) és (2) bekezdése hatályát
veszíti.
4.§. A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004.
(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. §. (1) és (2) bekezdése
hatályát veszíti.
5.§. A kerti hulladék égetéséről szóló 21/2007. (VII.23.) önkormányzati rendelet 6. §. hatályát veszíti.
6.§. A közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.) önkormányzati rendelet 19. §. hatályát veszíti.
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester s.k.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző s.k.

E rendelet kihirdetésre került.
Velence, 2012. május 25.

A zárt ülés egyik témája a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői pályázat elbírálása
volt. A pályázati felhívásra három érvényes pályázat érkezett, melyek közül az egyik pályázó időközben visszavonta
pályázatát. A két pályázó a testületi ülésre meghívásra és
meghallgatásra került.
A Képviselő-testület álláspontja az volt, hogy mindkét meghallgatott pályázó rendelkezik a kellő szakmai
tapasztalattal, azonban a tényleges helyismerettel és
pedagógusi végzettséggel – mely a pályázati kiírás szerint előnyt jelent – Török Ágnes rendelkezik. Figyelembe vételre került az is, hogy az elmúlt években kiváló
munkát végzett, a társulásban részt vevő települések
polgármesterei és jegyzői is egyhangúan őt javasolták,
így Török Ágnes került intézményvezetőként kinevezésre.
A Képviselő-testület többségi tulajdonosként ajánlást
fogalmazott meg a Velence Plus Kft. gazdasági döntéseihez.
Szelei Andrea
aljegyző

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Röviden a hétvégi zajkeltésről…
Miután a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a zajés rezgésvédelemről szóló 30/2003. (XII.08.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító rendeleteket, megszűnt a szombat déltől hétfő reggelig tartó, valamint az
ünnepnapokra vonatkozó motoros kerti, kézi és gépi barkács
eszközök használatának tilalma.
Az új csendrendelet előkészítése folyamatban van, a
Képviselő-testület előreláthatóan a június 18. napi ülésén
tárgyalja a tervezetet.
Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, vasárnap és
ünnepnapokon lesz tiltott a zajt keltő motoros kerti, kézi és
gépi barkács eszközök használata.
Az új rendelkezések hatályba lépéséig a békés egymás
mellett élés érdekében kérjük, hogy vasárnap és ünnepnapokon mellőzzék a kora reggeli és késő esti zajos munkavégzést.
Szelei Andrea
aljegyző
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Tájékoztató a Velencei-tó Kapuja
projekt jelenlegi helyzetéről
Az Önkormányzat vezetése már 2011. nyarán, a Kivitelezői Szerződés felmondása előtt is több egyeztetést
kezdeményezett a Támogatóval a várható kockázatok kezeléséről, illetve írásban is folyamatosan tájékoztatta az
aktuális fejleményekről, intézkedésekről. Ezeken, illetve
a későbbi megbeszéléseken a Támogató egyértelműen a
projekt folytatása mellett foglalt állást. Mindezek alapján az Önkormányzat a projekt folytatása és eredményes
befejezése érdekében megtette a szükséges intézkedéseket, illetve elindította azokat a folyamatokat, amelyek a
támogatási szabályok miatt a folytatáshoz szükségesek.
Az Önkormányzat eddig megtett intézkedései,
és azok eredményei
2011. november közepén a Támogatónak küldött előzetes levelünkben, majd december elején kérésünket az
eljárásrendi szabályok szerinti formában megismételve is
kezdeményeztük a projekt határidejének meghosszabbítását, a Támogatási Szerződés erre vonatkozó módosítását. A megadott határidőn belül teljesítettük a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívását is. A kezdeményezésre adott támogató válasz hivatalos (írásos)
formában csak ez év március 20-án érkezett meg az Önkormányzathoz a Nemzeti fejlesztési Ügynökség elnökétől, amiben további feltételeként határozta meg egy
likviditási terv elkészítését. Ezt a tervet, az arra vonatkozó tartalmi és formai elvárások egyeztetése, illetve a
Képviselő-testület általi elfogadása és jóváhagyása után
megküldtük a Támogatónak. A szerződésmódosítási folyamat ilyen elhúzódása miatt a projekt folytatásának
ütemtervét is módosítani kellett, amit a támogatói kezdeményezésére a folyamatban lévő szerződésmódosítás
korrekciójaként nyújtottunk be május elején. Bár az Önkormányzat minden előírt dokumentumot benyújtott, sajnálatos módos a Támogatási Szerződés módosítására a
mai napig még nem került sor, a módosítást a Támogató
nem küldte meg számunkra, s annak várható időpontjáról
sem rendelkezünk információval.
A kivitelezés folytatásának előfeltétele, hogy részben
a korábbi engedélymódosítások miatt, részben az eddig
elkészült és még hátralévő munkák pontos és tételes meghatározása miatt szükségessé váló megújított kiviteli
tervek elkészüljenek, természetesen a már meglévő
tervekre alapozva. Ez egyben arra is lehetőséget adott,
hogy a tervekbe olyan racionalizáló megoldások kerüljenek be, amelyek az eredeti célok és funkciók csorbítása
nélkül költségcsökkentést tegyenek lehetővé. A tervezési feladatokhoz szükséges közbeszerzési eljárást az

Önkormányzat decemberben eredményesen lefolytatta,
ennek eredményeként a kiviteli tervek elkészültek és
megfelelően dokumentálva átadásra kerültek. A tervdokumentáció a későbbi kivitelezői közbeszerzés dokumentációjának is része, amihez a tervező a szükséges
példányszámot szállította le. A terveket a jogszabályi
kötelezettségből adódó tervellenőri kontrollon túl az
Önkormányzat egy kivitelezésben tapasztalt műszaki
szakértővel is véleményeztette, különös tekintettel a kivitelezés várható költségvetésére. A tervek véglegesítése
e vélemények figyelembe vételével történtek.
Fentiekkel párhuzamosan megkezdődött a kivitelezés
folytatására vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése.
A támogatási szabályok értelmében mind a kiírás műszaki
tartalmát (műszaki dokumentáció), mind pedig a szűkebben vett közbeszerzési (eljárási) anyagokat előzetesen véleményeztetni kell a támogatóval, s csak az ő jóváhagyása
esetén indítható meg az eljárás. E folyamatot a kiviteli
tervek munkaváltozatainak benyújtásával már az év
végén elindítottuk.
A Támogatónak a műszaki dokumentációra vonatkozó
tisztázó kérdéseit a tervező bevonásával írásban megválaszoltuk, illetve az e célból április 13-án tartott helyszíni
szemlén szakértői egyeztetés formájában is tisztáztuk a
még nyitott kérdéseket. A szemle jegyzőkönyve rögzíti,
hogy „a korábban megküldött műszaki dokumentáció a
jelen helyszíni ellenőrzésen rendelkezésre bocsátott magyarázatokkal és tervmódosításokkal együtt a tisztázandó
kérdésekre megfelelő választ adott.” A Támogató kezdeményezésére egyes változásokról (pl. a gépészeti rendszer légtechnikai részének módosítása) ún. változásbejelentőt nyújtottunk be, illetve az azzal kapcsolatos
hiánypótlást is teljesítettük.
Az Önkormányzat közbeszerzési szakértője által öszszeállított dokumentáció közbeszerzés-jogi ellenőrzés is
megindult, amelynek keretében több fordulós egyeztetésekre került sor, miután a támogató számos pontban módosítani kérte a közbeszerzési felhívást és a feltételeket.
Ennek egyik kritikus eleme volt a majdani kivitelező számára biztosítandó előleg kérdése. Az Önkormányzat nem
kíván előleget biztosítani, a Támogató azonban 30 % előlegnyújtási kötelezettséget írt elő. Az erre vonatkozó
egyeztetések eredményeként az Önkormányzat kénytelen volt ugyan az előleg lehetőségét a felhívásba beépíteni, tekintettel arra, hogy ennek kötelező jellegét a
jelenleg hatályos Kbt. előírja, azonban annak mértékét a
jogszabályi minimumban határozta meg, ami 10 MFt.
Május végére minden nyitott kérdést sikerült lezárni, így
a jóváhagyás, amiről előzetes szóbeli információnk van,
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a hét folyamán hivatalosan is várható. Ez esetben – a jogszabályokban rögzített eljárási határidők miatt – optimális esetben augusztus végi szerződéskötéssel és munkakezdéssel lehet számolni.
Mindezekkel párhuzamosan az Önkormányzat vezetése – annak tudatában hogy a projekt elhúzódása, s ezzel
egy újabb nyári szezon elmulasztása nemcsak a város
egésze, hanem az érintett vállalkozások érdekeit is hátrányosan érinti – az erősen korlátozott lehetőségeken belül
igyekszik a veszteségeket mérséklő megoldásokat találni
a nyári szezonra. Ennek érdekében a Támogatónál kezdeményezte a projekt területen lévő szolgáltatóegységek
megközelíthetőségének biztosítását, a volt Ifi-házhoz tar-

Hogyan tovább Iskola?
Mint ahogy a korábbi számunkban olvashattak róla,
2012. februárjától folyamatosan foglalkoztatta a Képviselő-testületünket, a szülőket, a pedagógusokat a szép új
Általános Iskolánk sorsa.
Mint tudott, 2013. január 1-jével az önkormányzatok
nem tarthatnak fenn általános iskolát az új Önkormányzati
törvény szerint. Ezért tisztázatlan részkérdésekkel, de a
médiákból és szakmai tájékoztatókból nyilvánvalóvá vált,
hogy az intézmények un. államosítására sor kerül. Először
arról szóltak a hírek, hogy a vagyon is államosításra kerül,
a mostani sajtóinformációk szerint, a vagyon marad az
önkormányzatoknál, és az önkormányzatoknak lesz a kötelessége a fenntartással járó költségek fizetése. A pedagógusok személyi kiadásait pedig a Magyar Állam fogja
fizetni, és egyben a munkáltatói jogokat gyakorolni.
Képviselő-testületünknek és az összes érdekeltnek
mérlegelnie kellett, hogy a fenti megoldást ma még az ismeretlen részkérdéseivel együtt választja vagy felvállalja,
hogy az intézmény fenntartását átadja a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére. Február 7-e óta
személyesen konzultáltunk nem csak az iskolás gyermekek
szüleivel, hanem a ma még óvodába járókéval is, és a pedagógusokkal. A szimpátia szavazást követően, a közel
300 fő több mint 90 %-a azt erősítette meg, ezen az úton
induljunk el. Így február 27-én a folyamat megindulásáról
döntött a Képviselő-testület és megkezdődött a jogi előkészítés, melynek végeredményeképpen a május 14-i testületi ülésünkön a 9 fős Képviselő-testületből 7 fő támogatott
döntését követően, megszületett a „Közoktatási megállapodás”, az „Ingatlanhasználati szerződés” a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel, és a „Megállapodás” Pusztaszabolcs Önkormányzatával. A dokumentumokat május 31-ig lehetett benyújtani a Kormány-
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tozó strandszakasz megnyitását az oda érkező szállóvendégek számára, végül a Tópart u. ideiglenes aszfaltos
helyreállítását. A támogatói hozzájárulás azért elengedhetetlen, mert a projekt területét, illetve annak tartalmát
érintő – átmeneti – megoldásokról van szó, így ezek csak
akkor valósíthatók meg, ha azok a projekt egészének későbbi megvalósítását nem veszélyeztetik, a nem ellentétesek a támogatási szabályokkal. Az erre vonatkozó
személyes egyeztetésen a Közreműködő Szervezet a javaslatoktól nem zárkózott el ugyan, azonban teljesen
egyértelmű jóváhagyás még nem érkezett.
Velence, 2012. június 6.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
hivatalhoz, melyet megtettünk, illetve megtett a Szeretetszolgálat, így meg van a lehetőség arra, hogy július 31-ig
az új fenntartó működési engedéllyel rendelkezzen. Fontos
ez a kérdés, hiszen ez garantálja a további állami normatívák folyósítását.
Miért jelentős ez a döntés a számunkra és a gyerekek
számára?
– A megkötött polgárjogi szerződések egyértelműen
biztosítják az önkormányzati tulajdonban maradás lehetőségét, tehát nem lesz vagyoncsökkenés.
– Biztosítja, hogy felelősségteljes, új fenntartója legyen
az Iskolánknak.
– Biztosítja, hogy folyamatosan a megszokott, magas
színvonalú oktató-nevelő munka és a két tannyelvű
oktatás folytatódjon, és ennek személyi feltételei garantáltak legyenek.
– Biztosítja, hogy az Iskola jelenlegi vezetése további
5 évre is elláthassa a feladatát.
– Biztosítja, hogy az Iskola a köznevelési törvény szerinti feladatokat ellátva, de felekezetközi iskolaként
működjön.
– Biztosítja, hogy az állami normatíva mellett, az egyházi támogatásból a jelenlegi színvonalú oktatás folytatódjon.
– Biztosítja a visszaút lehetőségét, amennyiben bármely állami feltétel megváltozna.
Fentiekkel a titkos szavazás eredményeképpen, a Diákönkormányzat 100 %-ban, az Alkalmazotti Közösség 95 %ban, a Szülői Szervezet 100 %-ban egyetértett.
A Képviselő-testület egyértelműen megfogalmazta,
hogy három éve, amikor az Iskolát átadtuk, eszünkbe sem
jutott, hogy nem mi fogjuk fenntartani, ezért érzelmileg
nehezen hoztuk meg a döntést, de mérlegelve minden ismert lehetőséget, meggyőződésünk, hogy a gyermekeink
számára ez a legkedvezőbb út.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Orvosi Ügyelet átszervezéséről
Évtizedekkel ezelőtt az Önkormányzatok társultak, és
azóta működtetik közmegelégedésre az Orvosi Ügyeletet
Velencén.
Képviselő-testületünk a 2012. évi költségvetésében betervezte a Tópart utcai Háziorvosi Rendelő korszerűsítését. Az állampolgárok több éve kérik, akadály mentesítsük a rendelőt, és tegyük lehetővé, hogy a családorvossal négyszemközt is beszélhessenek, melynek feltétele a
két rendelőhelyiség kialakítása.
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az Orvosi Ügyeletnek az áthelyezését kell először megoldanunk. Az Orvosi
Ügyeleti Társulás ülésén a Polgármesterek egyhangúan támogatták azt a kezdeményezésünket, hogy október 1-jével
az Ügyelet költözzön át a Szakorvosi Rendelőintézetbe,
és ezzel egy időben, az üzemeltetője is a Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. legyen. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, júniusban a képviselő-testületeknek határozniuk
kell, valamint a jelenlegi üzemeltetőnek a Társulás felé el
kell számolnia.
Ami a legfontosabb, hogy a beteg állampolgár, aki az
ügyeleti szolgáltatásra rászorulhat, a jelenleginél korszerűbb körülmények között, és ugyanolyan szakszerű ellátásban részesülhet az új helyszínen, sőt adott esetben előny
lehet, hogy az épületben van a Mentőszolgálat is.

Nyílván az sem elhanyagolható szempont, hogy ezzel létrejön egy olyan egészségügyi centrumszolgáltatás, ahol 24
órában orvost lehet találni, vagy egészségügyi személyzettől lehet tanácsot kérni.

***

Tényszerű tájékoztatás
K. Gábor felperesnek Velence Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal alperessel szemben – közérdekű
adat kiadása iránt – indított perében a Székesfehérvári
Törvényszék jogerős ítéletet hozott.
A jogerős ítélet a perbeli ingatlanokat érintő, földhasználati jogot alapító szerződés, valamint a termálvíz-hasznosítási szerződések kiadására vonatkozóan – alperesei
fellebbezés alapján – az elsőfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette. Az elsőfokú
ítélet ezt meghaladó részét részben megváltoztatta, és az
elsőfokú ítélet további részét helybenhagyta. A másodfokú bíróság kötelezte K. Gábor felperest, hogy fizessen
meg Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alperesnek 100.000,-Ft elsőfokú, és 50.000,-Ft másodfokú perköltséget.
Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

2012. évi tervezett önkormányzati programok
2012. július 21. 20.30

Északi-strand

Velencei Nyári Zenés Esték
Én és a kisöcsém zenés vígjáték

2012. július 28. 20.30

Északi-strand

Velencei Nyári Zenés Esték
A muzsika hangja musical

2012. augusztus 4. 20.30 Északi-strand

Velencei Nyári Zenés Esték
Mona Marie mosolya zenés vígjáték

2012. augusztus 11. 20.30 Északi-strand

Velencei Nyári Zenés Esték
Honfoglalás rockopera

2012. augusztus 17., 18. Északi strand

A velencei zene és tánc napja
VIII. Nemzetközi Néptáncest
Velence Város Születésnapi Vígassága
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap
Tűzijáték és SMASH disco

2012. augusztus 19.

Északi strand

2012. augusztus 20.

Fő utcai Katolikus
Templom melletti parkban

Szent István napi Ünnepség

2012. szeptember 28.
2012. szeptember 29.
2012. október 23.
2012. október 26.
2012. december

Ifi ház
Babák Rózsakertje park
Hősök parkja
Temetőben és a katonasíroknál
Zöldliget Iskola

Idősek Világnapja
Babák Rózsakertje ünnepség
Nemzeti ünnep
Halottak napja
Városi Karácsony
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Virágosítás
május 19.
19.
május

Fotók: Kissné Gyura Ibolya és Somhegyi Béla

Köszönet
a közterületek, parkok virágosításában részt vett óvodásoknak, iskolásoknak, szülőknek, pedagógusoknak,
az Intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a Nyugdíjas Klubok tagjainak, továbbá Ölvedyné Magyar
Mariannnak, Jeges Károlynénak és
Jeges Erzsébetnek, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, a szervezésért
Benkő Istvánné képviselőnek.
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Gyermeknap
Orbán-nap
május 26.

Köszönet
az Orbán-nap és a Gyermeknap szervezőinek, az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Szent Benedictus
Borrendnek és a Polgárőrség tagjainak a rendezvény
sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkájukért.

Fotók: Kővári Éva, Somhegyi Béla, Gáspár Dániel
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
Velence Város Képviselő-testülete 2011-ben új rendeletben
szabályozta a helyi kitüntetések, díjak adományozásának rendjét. Az alábbiakban röviden ismertetésre kerülnek a közeljövőben aktuálissá váló kitüntetések a hozzájuk tartozó javaslattételi határidőkkel.
Velence Rózsája Díj adományozása
Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes
személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért, szépítéséért, közterületi vagy általános összképének javításáért kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek eredményekét
a település külső megjelenése számottevően javult.
A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A díj átadása a „Babák Rózsakertje”ünnepségen történik.
Díszpolgári Cím
A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező, velencei kötődésű élő személy kaphatja, aki
tevékenységével, munkásságával Magyarországon és külföldön általános elismerésre ad alapot.
A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi ünnepségen
történik.
Velencéért Oklevél
A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevékenykedő
személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi közösség
szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek.
A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot.
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ténylegesen működő
szervezet jelölhető. A Velencéért Oklevél átadása az október
23. napi városi ünnepségen történik.
Kedves Olvasók! Várjuk az Önök javaslatait!
Szelei Andrea aljegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
2012. május 19-én

Dulai Tamás – Horváth Zsanett
Hajdu Attila – Dér Rita Henrietta
2012. május 26-án

Kuti György – Szabó Gabriella Szilvia
Varga István – Miklós Krisztina
Retezi Zoltán – Végh Kinga
2012. június 2-án

Papp Szilárd Iván – Dr. Vida Fruzsina
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné, Balogh Erika
anyakönyvvezetők

V irágos
Velence

2012. május 15. a virágosítási hét kezdete. Az Entz
Ferenc Szakközépiskola diákjai kezdték meg az ültetést.
Csütörtökön, pénteken az utcabizalmiakhoz hordtuk
szét a házakhoz kért virágpalántákat. Ugyan úgy, mint az
előző években, 10 tő virágpalántát kaptak, akik az utcabizalmiaknál jelentkeztek, hogy az ingatlanuk előtti közterület virágosításával hozzájárulnának a városszépítési
mozgalomhoz.
Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb és újabb utcák jelentkeznek virágültetésre. Természetesen azt is meg kell
jegyezni, hogy a számozott utcákban több utcarészből
visszaléptek, mert sajnos a kiültetett virágokat másnapra
kilopják. Már sokszor kértük a lakosokat, ne vigyék el a
virágokat, inkább ők is kérjenek, csatlakozzanak a mozgalomhoz és kapnak 10 tő palántát, amit kiültethetnek.
Május 19-én reggel 8.00 órától benépesültek a város
parkjai, közterületei a virágot ültető emberekkel. Nagyon
jó érzés ilyenkor végigmenni az utcán, látni az óvódást,
az iskolást, a nyugdíjast, a sok szülőt, a város lakóit, hogy
egy emberként szépítik településünket.
A Virágos Velence Városszépítő Egyesület szívügyének tekinti, hogy hazai nemesítésű virágok – például kakastaréj, kanna, bársonyvirág – is megjelenjenek Velence
város parkjaiban, amit természetesen a helyi kertészek állítanak elő. A parkokban ezen kívül változatos összetételben kiültetésre kerültek begóniák, dáliák, futómuskátlik,
verbénák, kleopátra tűje, petúniák, díszfüvek.
Az idei évben a virágosítást megpróbáltuk úgy tervezni, hogy jelentős színvonalcsökkentést ne okozzanak
a gazdasági nehézségek, és igyekeztünk megőrizni a változatosságot, ami – mint tudjuk – gyönyörködtet.
Szeretnénk megköszönni a civil szervezeteknek, intézményeknek, nyugdíjas kluboknak, szülőknek azt az öszszefogást, aminek eredményeként parkjaink, utcáink, közterületeink tiszták, szemétmentesek és virágosak lesznek.
Köszönet illeti az EFOTT tagjait, hogy a körforgót teljes mértékben (anyagiakban is és a munka elvégzésében)
átvállalták és igazán széppé tették. Most már csak az a
dolgunk, hogy ezt a sok-sok munkát megbecsüljük és
egész nyáron vigyázzunk arra, hogy szépek, ápoltak maradjanak városunk parkjai.
Benkő Istvánné szervező
Virágos Velence Városszépítő KE elnök
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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 érdekében a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.

A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártyaigénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a
helyi fogyasztást erõsítsük.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Tópart ABC Halász u. 1.

Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3.
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.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47.
„Iker” ABC Fecske u. 12.
Richter Kőfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71.
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. 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 bekötési tervek készítése) Vásártér u. 46.
Calla Virág, Ajándék Béke u.

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.
Smaragd Óra és Ékszerüzlet
Tó u. 2.
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

Mamma Mia Pizzéria Agárd,
Bevásárló központ

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva V. utca 43.

Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
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
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42.
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056

Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Telefon: 06-20-464-3286
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1.

Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Minden hõszigetelõ rendszerre 3%, nettó 20.000,– Ft
felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk!
(Egyéb akcióval nem vonható
össze!)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
Minden termékre 10%
1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%

100% árengedmény minden
termékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére
Minden termékre 10%

Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
Készpénzfizetésnél
István Étterem Templom köz 10.
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%
Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Minden termékre 10%,
Helyben fogyasztásnál 10%
Velence Bence-hegyi Borkert és
+ minden hónapban
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
aktuális akció
Minden vásárlásnál 3%,
Globál Festékáruház
Készpénzfizetésnél
(Akciós termékekre nem
Balatoni u. 65.
ételfogyasztásra 10%
vonatkozik!)
Óra vásárlás esetén
5.000.- Ft felett 5%
Herbárium „az egészség őrzője”
5% kedvezmény
kedvezmény
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
Minden hónapban
Minden termékre 10%
ERDEX Kft.
más-más kedvezmény, a
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Velencei Híradóban meg20% kedvezmény a játszóMikkamakka Játéktár Családi
jelenõ hirdetés szerint!
ház árából, 5% kedvezmény
Játszóház,
Varázskuckó
Játékbolt
Készpénzfizetésnél
a megvásárolt játék árából
Tópart
út
52.
ételfogyasztásra 10%
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. május
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS
ESETSZÁM
Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen

388
737
466
67
1733
273
102
59
3825

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS
Budapest
Érd
Veresegyház
Tököl
Inárcs
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Sárosd
Ercsi
Iváncsa
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Mályi
Járdánháza
Szolnok Szandaszőllős
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Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről
Rendelőintézetünk betegforgalmi adatai alapján végzett szakorvosi óraszámok átcsoportosítását az ÁNTSZ új működési
engedélyben dokumentálta. A működési engedély birtokában
az OEP finanszírozási szerződésünket módosította. Júniusban
már az új működési engedély és finanszírozási szerződés
alapján dolgozunk.
Érsebészeti szakrendelésünkön is változás történt. Dr. Keresztúri
Gábor főorvos külföldi munkavállalása miatt májusban intézetünktől is elköszönt. Az érsebészeti szakrendelést júniustól Dr.
Turcsán Erik főorvos vezeti. Azonos helyen és időpontban várjuk betegeinket. A szakrendelésre előjegyzés, beutaló birtokában a Recepción kérhető.
Nőgyógyászati szakrendelésünkön, Dr. Med. Habil. Hagymásy
László főorvos, és Dr. Nagy László főorvos mellett, Dr. Kállay
Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos hétfőnként megkezdte
szakrendelését.
Tüdőgyógyászati szakrendelésünk és Dr. Jachymczyk György
főorvos sebészeti szakrendelése átmenetileg szünetel.
Májustól speciális mammográfiás ultrahang-szakrendelést
indítottunk, elsősorban, de nem kizárólag 20-35 éves hölgyek
számára, akik az országos mammográfiás szűrési rendszerben
életkoruk alapján nem vesznek részt. A vizsgálatokat minden
érvényes egészségbiztosítással rendelkező magyar állampolgár,
társadalombiztosítási alapon, ellátási területünkről igénybe veheti. A vizsgálatokat dr. Székely Miklós főorvos úr végzi,
csütörtökönként 8:00 – 10:00 óra között, aki ennek a szakterületnek több évtizedes gyakorlattal rendelkező, tapasztalt
szakembere. A vizsgálatok végzéséhez speciális ultrahangos
vizsgálófejre volt szükség, melynek beszerzése megtörtént. A
vizsgálatokra, beutaló birtokában a Recepción lehet időpontot
kérni.
Nappali kórházi szolgáltatásunkkal belgyógyászati, ideggyógyászati és reumatológiai betegeinknél infúziós kezeléseket
végzünk. A tevékenységet szakmai szempontból dr. Szabó Péter
belgyógyász, kardiológus főorvos koordinálja és felügyeli. A
nappali ellátás keretében végezhető infúziós kezelések
bevezetésével helyben nyújtjuk betegeink számára a szükséges
terápiát, korszerű, barátságos körülmények között. Az infúziós
kezelések citosztatikus kúrában részesülő betegek kiegészítő
kezeléseként is pozitív hatásúak. A kezelésekre Kondor Éva
vezető asszisztensnőnél, vagy a Recepción lehet jelentkezni.
A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a gasztroenterológiai szakrendelésen, a máj-epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik:
Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök minden nap
a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A szolgáltatást
az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi
javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló
masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces
1500 Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljes-test masszázs: 60 perces
3000 Ft)
Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet is
végez. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni.
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat.
dr. Ferencz Péter
ügyvezető

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

Dr. Szemenyei Tamás Dr. Németh Attila

08.00-12.00

08.00-12.00

Dr. Gajdán László

Dr. Kalmár József

16.00-20.00

08.00-12.00

(Hepatológia)

Dr. Székely Iván

Gasztroenterológia

14.00-18.00

Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

(Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

Diabetológiai edukácio
SEBÉSZET
Dr. Kerkuska László

Általános sebészet

08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00
Dr. Juhász Lajos

Proktológia

07.00-11.00
Dr. Kerkuska László

Gyermeksebészet
Érsebészet

15.00-19.00
Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00
Dr. Imre László

Kézsebészet
NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Jachymczyk
György
17.00-20.00
Sebészet,
proktológia,
sztóma-gondozás

16.00-18.00
Dr. Nagy László
Dr. Kállay Miklós

Dr. Nagy László

08.00-13.00

16.00-20.00

13.00-18.00

Dr. Hagymásy László

Dr. Orosz Gábor

09.00-14.00
(átmenetileg
szünetel)

15.00-18.00

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és
gyermekkardiológia

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

Gyermek-tüdőgyógyászat
Fejlődésneurológia
FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

14.00-17.00
Dr. Simon Gábor

16.00-19.00
15.30-18.30

SZEMÉSZET
BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS
NEUROLÓGIA

15.30-18.30

09.30-12.30

Dr. Láng Judit

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00

14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00

07.30-13.30

Dr. Lencsés Tamás

Dr. Rónai László

08.30-12.30

09.00-13.00
Dr. Horváth Szabolcs Dr. Horváth Szabolcs

ORTOPÉDIA
UROLÓGIA

Dr. Koszti Csaba

Dr. Horváth Zoltán Dr. Keresztesi Márk

08.00-14.00

14.00-20.00

Dr. Rácz Lajos

Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00

SZAKRENDELÉS

HÉTFŐ

KEDD

REUMATOLÓGIA
PSZICHIÁTRIA

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Dr. Varga László

Dr. Varga László

15.00-19.00

15.00-19.00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Átmenetileg
szünetel

Tüdőgyógyászat
Pulmonológiai allergológia és immunológia

Dr. Harsányi Edit

16.00-20.00

KARDIOLÓGIA

Dr. Kovács Attila

Dr. Király Anna

14.00-20.00

08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna
Fizioterápia
VÉRVÉTEL

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-11.00

Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata

07.00-15.00

12.00-18.00

07.00-13.00

07.00-13.00

6.30.00-08.30

6.30.00-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

12.00-18.00

08.00-18.00

10.00-12.00
14.00-18.00

Dr. Kövi Katalin

Dr. Székely Miklós

Dr. Tura Tímea

15.00-19.00

08.00-10.00

08.00-14.00

RÖNTGENDIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

07.00-13.00

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Miniska János

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS
SPORTORVOSLÁS
SZEMÉSZET
GYÓGYMASSZÁZS

10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula

Dr. Miniska István

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00

18.00-20.00

14.00-16.00
Dr. Csiák Gyula

09.00-11.00
Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00
Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

09.00-15.00

09.00-17.00

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

08.00-14.00

09.00-14.00

08.00-12.00

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

15.00-19.00

17.00-19.00

13.00-18.00

OTTHONI SZAKÁPOLÁS
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.

NAPPALI ELLÁTÁS
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
Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek
kardiológia
Fejlődésneurológia

NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK

Ortopédia
Bőrgyógyászat
Gyermeksebészet
Neurológia
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégegyógyászat
Reumatológia
Urológia
Szemészet
Érsebészet
Pszichiátria
Sebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Ultrahang és röntgendiagnosztika
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Pulmonológiai allergológia és immunológia
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„Iskolába járok ősztől...”
Kedves Szülők!
Minden gyermek a maga sajátos küldetésével születik a világra azért, hogy beragyogja napjainkat,
azért, hogy próbára tegye türelmünket, azért, hogy
célt adjon életünknek és azért, hogy gondoskodjék
rólunk. A felnőttek dolga, hogy ezt sose tévesszék
a szemük elől. Ha a szüleiktől ezt látták, akkor azért,
ha pedig nem ezt tapasztalták, akkor annál inkább.
Most az óvoda kapui, amikor kis időre becsukódnak, a varázspálca kizárólag az Önök kezébe kerül.
Éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy a gyermekük legyen a leggazdagabb ezen a világon!
„Iskolába járok ősztől,
mert már hat éves vagyok.
Hátamra veszem a táskám,
s indulok, mint a nagyok.”

Kedves Ballagó Óvodások!
Amint az előbb hallottuk Tőletek, elbúcsúztok az
óvodától, hátatokra veszitek a táskát, hiszen ősszel iskolások lesztek. Sok-sok titok felfedezése vár rátok,
új kalandok, új barátok. Ti már tudtok énekelni, verset, mesét mondani. Illedelmesen beszélni, udvariasan viselkedni. Tudtok legóból házat, autót, űrhajót
építeni, homokba alagutat ásni, növényeket ültetni,
ápolni, hiszen az óvodai, városi virágosítás során megmutattátok. Ismeritek a közlekedési szabályokat…
Igazi iskolába induló ügyes óvodások vagytok, büszkén engedünk benneteket az iskolába!
...A mesék úgy kezdődnek, hogy egyszer volt, hol
nem volt, és úgy fejeződnek be: boldogan éltek..., aki
nem hiszi, járjon utána...!
Most én is elköszönök tőletek és azt kívánom, keressétek és találjátok meg a magatok útján a boldogságotokat, és gyakran gyertek vissza, meséljetek
nekünk, hadd ismerjük meg a történeteitek többi fejezetét is!” (Részlet az ünnepi köszöntőből.)
Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Búcsúznak az óvodától és ősszel iskolások lesznek:
Maci csoport
Süni csoport
Csiga csoport

Cseh-Bognár Milán
Csere Szabina
Erdélyi Balázs
Faragó Bíborka
Kecskés Vivien
Stokinger Dávid
Soós László Péter
Szondi Bálint
Soós Vivien
Thoman Laura
Zsári Babett
Godó Kinga

Bódizs Boróka Ajsa
Frantsik Júlia
Görög István Péter
Halmai Eszter
Hordós Diána
Kalmár Dóra
Kulifai Rita
Lakatos Lilien
Magyar Bálint
Mészáros Csenge
Palágyi Péter
Piros Balázs
Purnhauser Miriam
Ruff Dorka
Soproni András
Surányi Boglárka
Szalóki Dominik
Szente Milán András
Szilágyi Panna
Szőke Péter

Bajnok Luca
Balázs Botond
Bóra Ádám
Centgráf András
Devecseri Márton
Fekete Dávid
Gerlang Dániel
Grozeva Szonja
Hadlaczki Bendegúz
Kőrösi Kincső
Csenge
Nagy Zsófia
Nyíri Barna Levente
Sinkovics Hanga
Széplaki Csenge
Nóra
Tóth Gréta
Zsombók Imola
Várnai Lili

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Nagy ünnep volt az óvodánkban június 2-án, szombaton.
Már pénteken feldíszítettük az óvoda épületét, szorgos szülők segítségével, így készülve a nagy napra. Szombaton, a
megnyitó beszéd után a csoportok évzáró műsorait láthatták, akik megtiszteltek bennünket ezen a jeles napon. Igazán kedves, vidám műsorokkal örvendeztették meg szüleiket, rokonaikat a gyerekek. Láthattak kis katicákat, „dolgos, táncos” kertészeket, önfeledten vakációzó csoportot,
a néphagyományokat őrző, ápoló pünkösdölő játékot. A
közlekedéses műsorban a gyerekek ráismerhettek az OVI
– ZSARU- ban is szereplő, közlekedési szabályokra.
Ennyi vidámság után az óvodavezető megható szavai indították útnak a ballagósainkat, emlékeztetve őket az óvo-

Budapestre
kirándult a
Csipet-csapat!
A hagyományokhoz
híven minden év végét
úgy zárunk, hogy
kirándulni megyünk
a csoportunkkal.
Meglepetésünkre állatkerti és cirkuszi belépőjegyeket
kaptunk ajándékba. Ezúton is köszönjük a felajánlónak.
Nagyon megörültünk, hisz még ilyen
helyen nem voltunk a gyerekekkel. Nagy
izgalommal indultunk útnak. Először az
Állatkertbe mentünk, ahol annyi volt a
látni való, hogy nem győztük kapkodni a
fejünket.
Szinte nem is tudnánk kiemelni, hogy
melyik állat tetszett a legjobban a gyerekeknek. Állatkert után a Cirkusz következett. Nagyon látványos és szemkápráztató volt a műsor. A gyermeklélekhez közelálló karakteres szereplőket láthattunk: bohócokat, artistákat, vadállatokat, lovakat,

dában töltött szép napokra, játékra, mesékre. A Szülői
Munkaközösség tagjai, a Meseliget Óvoda tiszteletbeli
tagjaivá váltak, ezzel a szép gesztussal köszönve meg
nekik a csoportért végzett munkájukat. Végre eljött a nap
fénypontja, a szívet melengető, szemekbe könnyet csaló
ballagási műsor. A gyerekek fegyelmezetten, alakították ki
a csillagformát, bevonva Edit nénit is, majd kicsit meghatódva mondták „…de miért kell elmennem, ezt továbbra
sem értem.” Mégis a legszebb pillanat, amikor nevüket
hallva elengedhettek egy lufit, majd boldogan figyelték a
színes lufik távolodását, s azt találgatva, hogy melyik volt
az övék. Végül a szülőkkel együtt a Csiga és a Maci csoport gyermekei bevonultak a csoport szobába, ahol egy pár
kedves szó kíséretében kapták meg az óvodába maradó
gyerekek, és a csoportban dolgozó felnőttek ajándékait.
Most is, mint a csoportban, Velencén, minden iskolába
készülő gyereknek azt üzenem, üzenjük:
Maradjatok lelketekben olyan tiszták, szeretetre vágyó és
szeretetet adni tudó, egymás iránt olyan érzékenyek, a
világ dolgai után érdeklődők, szépre, jóra fogékonyak,
mint amilyen az óvodás évek alatt voltatok! A nyárra kívánunk Nektek sok- sok játékkal töltött időt, pihenést, az
iskolában pedig sok mosolygós piros pontot. Sok sikert és
jó iskolakezdést.
Pencs Tamásné
Maci csoportos óvó néni
kutyákat. Gyermekeink izgulva, nevetve, önfeledten szórakoztak. Cirkuszi előadás után következett a várva-várt
fagyizás, mindenki választhatott kedvére valót.
Kissé fáradtan, de vidáman énekelve indultunk haza,
észre sem vettük, hogy már az ovihoz is értünk. Leszálláskor a szülőket énekkel köszöntöttük: „Újra itt van,újra
itt van, újra itt van a nagy csapat...”
Ezen a napon mindenki kötetlenül, felhőtlenül jól
érezte magát! Napokig meséltek a gyerekek egymásnak az
élményeikről.
Németh Andrea óvodapedagógus

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Családi nap
Az óvoda dolgozói már napokkal a családi nap előtt szorgoskodtak. Terveztünk-szerveztünk, hogy igényes dekorációval és a megszokott színvonalú, gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt tetsző programokkal várhassuk vendégeinket.
Közös zenés tornával indult a délutáni program. Ezt követően a székesfehérvári jégpálya edzői adták át a megérdemelt okleveleket az év közben korcsolyaoktatásra járó gyermekeknek. Horváth Gábor táncpedagógus kis tanítványainak
színvonalas bemutatója után a jó hangulatot az Alma együttes
vidám koncertje fokozta. A különböző műsorszámok alatt folyamatosan változatos programok várták a kicsiket: játékos versenyek, Levendula játszóház, arcfestés, körhinta, bőrdíszműves, valamint a polgárőrség és a tűzoltóság járművei. A tombolahúzásnál nagyon sok tombolatárgy talált gazdára kicsik
és nagyok örömére. A folyamatos játékban, önfeledt szórakozásban elfáradt vendégeket finom gulyásleves és torta várta.
Bízunk benne, hogy minden kedves vendégünk jól érezte
magát, és jövőre ismét együtt tölthetünk egy önfeledt, vidám
napot! Köszönjük a szülőknek és támogatóinknak a tombola
felajánlásokat és a családi nap lebonyolításához nyújtott segítséget!
Pirosné Kovács Viktória óvodapedagógus
Szivárvány csoport

Köszönjük: Görgicze Zoltán úrnak a Családi napra biztosított sátrakat, dolgozóinak azok felállítását.
Dr. Papp Dénes úrnak a Családi napon a népi kosaras körhinta finanszírozását. Magyar Cukor Zrt.-nek a „Családi nap”
nagyon finom szülinapi tortáját és mindkét településrészre ajándékozott homokozó játékokat.
Czuppon István igazgató úrnak a családi napra és az évzáróra a hangosítás biztosítását, Tóth László úrnak a hangosítás
kezelését. Minden kedves Szülőnek, aki a családi nap színvonalas megvalósításában segítséget nyújtott, illetve a tombolatárgyak felajánlásával színesítette a tombolahúzást. Az Önkormányzat dolgozóinak, Sári Kálmánnak, Bruck Józsefnek, Tóth Lászlónak, akik a családi napon a technikai feltételek megteremtésében segítettek. Szakács Erzsikééknek, akik
a főzéshez szükséges üstöt biztosították. Vass Gyula úrnak a helyi Tűzoltó Egyesület vezetőjének a tűzoltóautó részvételének engedélyezését a családi napon, Kovács Károlynak a családi napon a tűzoltó autó bemutatását az óvodásainknak, és
a gyerekekkel való aktív és szeretetteljes foglakozást. Ható János bácsinak, és segítőjének, Pintér Lászlónak a polgárőrségtől a biztosítást és a gyermekeknek a Polgárőrség autójának a bemutatását.
Serhókné Varjas Edit óvodavezető
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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„kirándulni volna jó…”
Május eleje óta izgatottan figyeltük az időjárás előrejelzést, hogy vajon a kirándulásunk napjára milyen időt
jósolnak az időjósok. Sajnos csapadékos, változékony
időre számíthattunk, ami nem kedvez a szabadtéri programoknak.
A Katica csoportos óvodásokkal a közeli Tordasra látogattunk el, ahol egy fantasztikusan berendezett tájházat
látogattunk meg. A gyerekek számukra ismeretlen tárgyakkal ismerkedhettek meg ott, amit csak a régi mesékből, vagy a szüleik gyerekkori élményeiből hallhattak.
Láthattak ott régi kemencét, sütőlapátot, lábast, dunnát,
kukorica morzsolót, rokkát, tilolót, gerebent, kaszát… Betekintést szerezhettek a korabeli élet mindennapjaiba az ott
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Meseliget Óvodánkba is eljött
a nyári élet ideje. Nemcsak
a felnőttek és az iskolások, hanem
a gyerekek is nagyon várják már.

kiállított tárgyak révén. A gyerekek közül sokan jártak már
hasonló helyen, ám néhányuknak ez volt az első alkalom,
ahol ilyen tárgyakkal, eszközökkel ismerkedhettek meg. A
számunkra feltett kérdésekre nagyon ügyesen válaszoltak,
a látottakat érdeklődve figyelték. Büszkék voltunk, amikor a tájház idegenvezetője megdicsérte óvodásainkat az
okos válaszok és a fegyelmezett viselkedés miatt
A nap folytatásaként a kalandpark bejáratánál lévő játszótéren hancúroztak egy nagyot a gyerekek. Birtokba vették az összes játékot. Kipróbálták a kalózhajót, a csúszdát,
a hintát, a rugós elefántot, zebrát, babaházat és homokozót...
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a hazaérkezésünk
után engedte el súlyos cseppjeit az égbolt.
Fedorné Baracsi Judit óvodavezető-helyettes
Katica csoport

Szeretnének több időt tölteni otthon, együtt a családdal, reggel még egy
kicsit lustálkodni az ágyban. Már készülődnek a nyaralásra, a kalandokra.
De akiknek még egy kicsit várni kell, továbbra is az óvodában játszhatnak,
tölthetik el tartalmasan az időt.
A gyülekezés már reggel az udvaron van, és csak a nagy meleg elől húzódnak be a gyerekek a csoportszobákba. Amíg árnyékot adnak a magas fák,
a homokozóban előkerül a sok játék, lehet sütni, főzni várat építeni. A rajzoláshoz és az asztali játékokhoz most műanyag székeket és asztalokat hozunk ki.
A pokrócokon lehet mesét hallgatni, könyveket nézegetni és sokat beszélgetni. Végre ki tudják a gyerekek próbálni, hogy milyen ügyesek a pöttyös
labdával. Nagyon szeretnek hintázni és számtalanszor megmásszák az udvaron a „várat”.
Ügyelünk arra, hogy a nap káros sugarai elől az árnyékba, az épületbe
húzódjanak. Bőrüket krémmel védjük. A nagy melegben fontos, hogy minél
többet igyanak, ezért többször is biztosítjuk a folyadékfogyasztás lehetőségét.
A délutáni pihenés a nyári időszakban sem maradhat el. Kipihenten, felfrissülten folytatják a játékot
az udvaron, amíg megérkeznek a
szülők délután.
Seprődi Ildikó óvodapedagógus
Maci csoport

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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„Virágom, virágom…”
Ez a tavasz sem múlhat el úgy, hogy a parkok, közterületek ne viruljanak ki; ne kerüljenek ki a szebbnél szebb
virágok a megérdemelt helyükre. A Meseliget Óvoda óvónői, dadusai már korán megérkeztek a „kígyóhoz”. A
munka el is kezdődhetett hamarosan, hiszen a színes virágok már ott sorakoztak, a szerszámok „bevetésre” készen álltak. 9 órakor megérkeztek a kis segítők is – az
óvodásaink. Volt, aki anyával, apával érkezett, s volt, akit
a nagyszülő is elkísért. A gyerekek sürögtek-forogtak,
hordták a virágokat a ládákból a „kígyóhoz” olyan gyorsan, hogy mi, felnőttek csak nehezen tudtunk lépést tartani
velük. Örültünk, hogy a Süni csoportból segített nekünk
Szalóki Dominik, Halmai Eszter, Mészáros Csenge; a Szivárvány csoportból Németh Anna; a Katicából Pap Milán,
Ötvös Lili, Tánczos
András, Halmai Csaba,
s a Pillangóból Németh
Péter, Ötvös Luca,
Erdős Ármin Olivér,
mert így alig egy óra
alatt elkészültünk az
ültetéssel. Nem maradt
más hátra, mint hogy
egy kicsit gyönyörködtünk a művünkben, aztán mindannyian kissé
fáradtan, de elégedetten hazamentünk.
Liptai Zita
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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IV. Botev Kupa
Iskolánk lány tornacsapatai az év zárásaként Veszprémben szerepeltek. A legkisebbek versenyében az 5. helyet sikerült megszereznünk, a lányok itt talajon és
ugráson versenyeztek.
Dicséret illeti a csapat tagjait, mert többeknek ez volt
életük első tornaversenye.
A csapat tagjai:
Ható Hanna, Bicskei Szabina, Dombi Vanda, Dobler
Lili, Zsengellér Nóra, Márta Rebeka.
Az I-II. korcsoportosok versenyében sikerült pontos,
jól kivitelezett gyakorlatokat bemutatnunk, ennek eredményeként igen magas pontszámmal a 9 csapat közül a
3.helyen végeztünk. A szerenkénti összetett versenyben
talajon (hibátlan gyakorlatokkal!) első helyezést értünk
el, ugráson a 3.helyen, gerendán pedig 4. helyen zártunk.
Az összetett egyéni versenyben remek teljesítményt
nyújtva Vas Eszter Panna holtversenyben első helyet
szerzett (61 versenyző közül!).
A csapat tagjai voltak:
Papp Gréta, Kiss Csenge, Kovács Dominika, Bátonyi
Anna, Kovács Luca, Nagy Johanna, Vas Eszter Panna.
Köszönjük az egész évben végzett munkát, melynek
eredményeként tornászaink a legsikeresebb tanévet tudhatják maguk mögött. Szeretnénk kifejezni köszönetünket
csapatunk támogatóinak, az iskola vezetésének és a szülőknek, akik önfeláldozó támogatásukkal segítették munkánkat.
Varga Attila
testnevelő, felkészítő

VERSENYEK

VERSENYEK

Sztoján Hanna országos
meghívásos tornaverseny

Bendegúz NyelvÉsz Országos Verseny
Május 12. Szeged

Kedves Tamara 4.a.
Érsek Máté
5.b.
Kedves Patrik 1.c.

II. hely
IV. hely
IX. hely

Kvalitas Extra Országos Verseny
Május 11. Kecskemét

Anyanyelvi:
Kedves Tamara
Enyedi Bianka
Szövegértés:
Molnár Anna
Kedves Tamara
Matematika
Kedves Tamara

4.a.
4.a.

I. hely
III. hely

4.a.
4.a.

I. hely
III. hely

4.a.

VII. hely

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

2012. JÚNIUS

VERSENYEK

VELENCEI HÍRADÓ 19

VERSENYEK

VERSENYEK

MEGAPIXEL

INFORMATIKA VERSENY
Május 19-én szombaton idén is megrendezték a Megyei Megapixel Informatikai Versenyt. A megmérettetést a
velencei Zöldliget Általános Iskola egyik informatika termében bonyolítottuk le.
Már hetekkel a verseny előtt készültünk a tavalyi versenyfeladatokból illetve egy előkészítőt is tartottunk, ahol
több iskola tanulója is részt vett. Majd eljött a nagy nap,
szombat délelőtt tizenegy órakor összeült a csapat. Sokan
eljöttek, hogy megmutassák tudásukat, általános és középiskolások is. A verseny első felében egy tesztet kellett
kitöltenünk, melyben különböző témakörökből voltak
kérdések. A második felében egy leírás szerint képszerkesztésből, és választás alapján honlap vagy prezentáció-

„Zöld” lendületben
Van egy álmunk: kopár, poros
udvarból valódi „zöld ligetet” teremteni.
Az iskola közelgő, 20. születésnapja alkalmából
a gyerekeket maradandó ajándékkal megajándékozni!
Teret adni játéknak és nevelődésnek, fénynek és árnyéknak, vidámságnak és megnyugvásnak egyaránt.
Tavasszal adományból, sok-sok lelkes ember munkájával fűzlabirintust építettünk, ami nyárra szépen zöldellő
lombot hozott. A lelkesedés nem lankadt, szeretnénk folytatni a munkát! Zacskó Balázs készített nekünk egy élhető,
szép kertről szóló tervet. (Megtekinthető az iskola honlapján: www.zoldligetsuli.hu)
Első lépésben kutat kell fúrni és öntözőrendszert kiépíteni, majd terepet rendezni, hogy füvesíthessünk, és
ősszel fákat telepíthessünk.
Szeretnénk nyáron megkezdeni a munkát, hogy ősszel
már szép füves udvar várja a gyerekeket!
Az ősszel ültetendő fákat és cserjéket lehetőség lesz
örökbe fogadni. Kis táblákon föltüntetjük az adományozók, örökbefogadók nevét, a telepítés évszámát, valamint
a fa/cserje magyar és latin nevét.
Tisztelettel kérünk, és hálával fogadunk minden kisebb
vagy nagyobb összegű pénzadományt, segítséget, egyéb
felajánlást (pl.: munkaerőt, növényeket).

VERSENYEK

VERSENYEK

készítésből kellett jeleskednünk. Plusz pontokért animációt is készíthettünk volna, de ez sajnos időhiányában
senkinek sem sikerült. Később a zsűri helyben értékelte
munkáinkat, majd kialakították a végleges sorrendet. Eredményhirdetés következett. Iskolánkból négyen vettünk
részt a megmérettetésen, ketten helyezést értünk el, ketten
pedig a munkájukért kaptak elismerést.
A versenyen végig jó hangulat volt, nagyon élveztük,
főleg, hogy mindannyian szeretjük a számítástechnikát.
Reméljük, hogy jövőre ismét találkozhatunk ez alkalomból.
Teplánszki Martin 8.b
A versenyen szereplő összes diák közül – általános és
középiskolásokat is beleértve
az I. helyezést érte el Teplánszki Martin.
Gratulálunk neki és kívánjuk, hogy a középiskolában és
az egész életében ugyanilyen ügyesen szerepeljen!

Az iskolakert kulturális érték, hozzá tartozik a település arculatához, mindannyiunk közös ügye!
További információ: Kesselyák Kinga
+36 30-815 -1120 kinga.kesselyak@gmail.com
Kesselyák Kinga
pedagógus

További képek és
információk
most és egész nyáron
iskolánk honlapján, a
www.zoldligetsuli.hu
weboldalon.

Érdemes gyakran odaklikkelni!
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Kirándulás Ópusztaszerre
Május 17-én reggel 7 órakor indultunk az iskola elől autóbusszal Ópusztaszerre. Az 5.a-sok is velünk tartottak. Volt, akinek eljött az anyukája is, például
nekem és a legjobb barátnőmnek.
Az út nagyon hosszú volt, de megérte. Mikor odaértünk, megnéztük Feszty Árpád művét, a Feszty Körképet. Csodálatos és szinte elmesélhetetlen látvány volt. Fél órát néztük a műalkotást, és közben egy hangosbemondón keresztül mesélték el a kép különböző állomásait. Miután kijöttünk a körteremből, részt vettünk kétféle bemutatón. Az egyik lovasbemutató,
a másik pedig egy szerszám- és fegyverbemutató volt, ahol régi lovas felszereléseket és fegyvereket mutattak be. Számomra
a lovasbemutató érdekesebb volt.
Ezt kétórás szabadfoglalkozás követte, ahol csapatokká osztódtunk és körbesétáltuk a Nemzeti Parkot. Rengeteg régies, és egyben érdekes dolgot láttunk. Egy bácsi kosárfonással foglalkozott, egy néni citerázott, egy másik mosott. Láttunk
egy négyszintes malmot, ahova be lehetett menni.
Fél négyre vissza kellett menni a bejárathoz, mert sajnos ideje volt hazaindulni. Felszálltunk a buszra, és mikor Soltvadkertre érkeztünk megálltunk egy cukrászdánál és ott nagyon finom fagyit ettünk. Onnan másfél óra volt az út hazafelé,
amit végig énekeltünk és nevettünk.
Mire hazaértünk, mindenki nagyon elfáradt a fárasztó, izgalmas és érdekes kiránduláson.
Szabó Tamara 5.b

A nagy kirándulás
Nekem nagyon tetszett a kirándulás. Először a sukorói játszótérre mentünk. Ott láttunk békákat, és a lejtőn gurultunk lefelé. Utána elmentünk fagyizni. Én kékszőlőt ettem. A Néprajzi ház is tetszett. Legjobban az Ingókövek tetszettek, ahol
számháborúztunk is. Sajnos nem a mi csapatunk győzött. Még
elmentünk a Rékáékhoz is, meg a Szintezési Ősjegyhez is. Ott
az óriás csúszdán is csúsztunk egyet. A végén már nagyon elfáradtunk.
Molnár Zoltán 2.c

A kirándulásunk
Fél 8-ra kellet megérkezni. Zsóka néni egy összeszámlálást
csinált. Már indultunk is a busszal Sukoróra. Első állomás a
játszótér volt. Nekem nagyon tetszett. Utána lábbusszal mentünk tovább, míg meg nem érkeztünk a múzeumba. Ott vettem

egy térképet, egy képeslapot és egy zsákbamacskát. Utána
még mindig mentünk, míg el nem értük az Ingóköveket.
Felmásztam a Gyapjaszsákra és sikeresen le is jöttem. Ott
játszottunk számháborút. Azután mentünk és mentünk, amíg
oda nem értünk Rékáékhoz. Megnéztük a degukat. Lecsúsztunk a hegyről. Nekem azért tetszett, mert gyorsan csúsztam
a köveken.
Faragó Lilla Virág 2.c

A nagy kirándulás
Az osztállyal elmentünk kirándulni. Nagyon sokat sétáltunk.
Néhányszor megálltunk pihenni, nagyon meleg volt. Voltunk
Sukorón és Nadapon. Közben beköszöntünk a Szilaj Rékáékhoz. Ott voltak tyúkok. Megsimogattuk őket, meg is fogtuk.
Aztán elmentünk egy dombos részre. Ott számháborúztunk.
Én nagyon élveztem, szerintem a többiek is.
Meuris Ellen Lilian 2.c
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Az eredmények
a következőképpen alakultak:

2012. május 12-én, szombaton ismét vidám tavaszi túrát szerveztünk a Velencei-hegységbe. Minden osztályból 8-10 fős csapatok, vagy baráti társaságok jelentkezését vártuk, szülőket, gyerekeket vegyesen. A játék 8 küldetési
helyszínből (állomásból) állt, melyek a körülbelül 11 km hosszúságú Nadap,
Meleg-hegy, Angelika-forrás, Hurka-völgy, Borjú-völgy, Sukoró, Nadap, túraútvonalon kerültek kijelölésre. A csapatoknak ezt az útvonalat bejárva kellett,
hogy teljesítsék a 8 küldetési helyszín feladatait. A küldetés célja ebben az
évben az volt, hogy kiszabadítsanak egy királylányt a sárkány fogságából, mely
tettük jutalmaként a képzeletbeli királyságba beköszöntött a tavasz. A résztvevőknek mindezért nyolc próbát kellett kiállniuk.
Újdonság volt, hogy az idén a csapatok minden küldetés teljesítése után borítékban kapták meg a következő helyszínre vonatkozó utasításokat, az egyes
küldetési helyszínek előtt pedig táblák tartalmazták mindazokat az utasításokat,
amelyeket a játékosoknak az adott állomáson szigorúan be kellett tartani. Ez azt
eredményezte, hogy a gyerekeknek és a szülőknek időnként furcsa öltözetben,
és mosolyogtató szituációkban kellett beérkezniük a küldetési helyszínekre.
A túra után minden résztvevőt
finom ebéddel vártunk.
Összesen 340 fő jött el túrázni. Aki ott
volt, mindenki jól érezte magát. Erről
árulkodnak a fotók is, melyből még
többet láthatnak a
www.zoldligetsuli.hu honlapon.
Elbert Tamás
tanár

Helyezés Csapatnév
01.
02.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pontszám

BKV
Virs Lee
Toporgók
Gyalogbékák
Dod Jam
Bokorugrók
Villanyosok
Musztángok
Gyalog galopp
Hét törpe
Túrbok
Virág
Alba Zebra
FC Hilton
Kovács csapat
Quick Team
Godzillák
Vakáció
Ordító nyulak
Tortúrázók
Deguk
Pinokkiók
Poppy Seed Flowers
Vadmacskák
Dream Team
EHP Egy húron pendülők
Buzgó mócsingok
Szoóval
Motorozó Pandák
Fürge mókusok
Üvegtigris
Pacsirták
Kismakik
Mókusok
Hamar-hamar
Vanderours
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Nézem ezt a bájos gyermekarcot…

2012. JÚNIUS

Segítsük Csongort a gyógyulásban!
Őssejt beültetésre vár.

Nézem ezt a bájos gyermekarcot, s eszembe juttatja a bátyját, Szomor Norbit második osztályosként. Érdeklődő tekintetű, erős akaratú, szorgalmas, mindent tudni
akaró, bár kézizmainak merevsége miatt nehezebben író, mozgássérült kisfiú képe villan be emlékeimbe. A szülők szerették volna, ha gyermekük normál iskolába jár. Így
is lett. A második osztályt Norbi anyukájával együtt járta ki. Éva ott ült az órákon
(igazgatói engedéllyel), és segítette Norbit a mozgásában. A következő évtől már
egyedül küzdött meg minden akadállyal. Soha nem felejtem el, minden vágya az volt,
hogy focista legyen. Akkora hite volt, hogy sokan irigyeltük ezért.
Az apa sokat dolgozott, hogy az anya otthon tudjon maradni Norbi mellett, ilCsongi egy éves.
letve hordja őt iskolába, gyógytornákra, műtétekre. Nagyon szerették az osztálytárMinden
leadott
PET palackkal (összenyomva
sai az alsó tagozatban. Emlékszem mennyire aggódtunk, amikor egyszer hirtelen
helyhiány kiatt), kupakkal, újságpapírral, sörös
kórházba került. Alig vártuk a látogatási időt, s már siettünk is meglepni őt.
dobozzal segíthet a felépülésében.
Az évek teltek, múltak, az érzelmek változtak, de az igaz barátok megmaradtak Gyűjtőhelyek: Velence, Gyümölcs u. 23.
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet Balatoni u.
Norbi körül. Közben elvégezte a kápolnásnyéki középiskolát.
A szülők pedig egy új jövevény érkezését várták. Sajnos Szomor Csongi jóval ha- Pázmánd, Bem utca 12.
Telefon: 06/20-356-0989
marabb született meg, mint ahogy kellett volna. Így hosszú időn keresztül inkubá- Számlaszám: 11600006 00000000 56830147
torban óvták a debreceni klinikán. Ezalatt egy fertőzés érte Csongit, ami kihatással Adományaikat nagyon szépen köszönjük!
lett a látására, mozgására, fejlődésére. A szülők ebbe nem nyugodtak bele, és a har- „A szeretet két embert gyógyít meg: azt, aki adja,
és azt, aki kapja.” (Karl Menninger)
cuk gyermekükért újra megkezdődött. Kiküldték Csongi leleteit külföldre, ahol megállapították, hogy az őssejt beültetés megoldás lehet a kisfiú gyógyulásában. A beavatkozáshoz 3 millió forintra lenne szükségük.
Ehhez kérjük a segítségét mindenkinek, aki valamilyen formában hozzá tud járulni Csongi őssejt beültetéséhez.
Köszönettel: Papp Sándorné, Norbi alsó tagozatos tanító nénije

Gyermeknap a KEMP-ben

Pákozdon
Május utolsó vasárnapja hivatalosan a Gyermeknap. Nálunk ez most június első hétfőjére esett. A Pákozdon működő
Katonai Emlékpark segített nekünk a program összeállításában és levezénylésében. Az anyagiakat pedig az iskola Zöldliget Alapítványa és a Diákönkormányzata közösen állta.
Harcoltunk az időjárással. Kértük az eget, hogy aznapra
adjon nekünk még napsugarakat és meleget. Megtette. Már a

reggeli órákban kellemes meleg volt. Főleg azoknak a diákoknak és kísérő felnőtteknek, akik nagyon sportosan bevállalták, hogy az iskolától egészen az Emlékparkig kerekeznek.
Volt, akiket a szülők hoztak a helyszínre és az alsós tanulókat
pedig busz szállította.
16 csapat, 16 állomás forgószínpadszerűen. Katonás rendben, katonás időbeosztásban, katonás fegyelemmel zajlott le
a nap. Repülőgép-szimulátorba ülhettek a gyerekek, megismerkedhettek a békefenntartók munkájával, teljes menetfelszerelésben versenghettek egymással, hajíthattak gránátot,
alaki kiképzésen vehettek részt, megtudhattak a huszárokról
sok mindent, láthatták terepasztalon a pákozdi csatát, a kilátópontról megszemlélték, hogy mit láthattak onnan, jelen lehettek egy I. világháborús barakkban, II. világháborús
fegyvereket nézhettek és foghattak kezükbe, a lövészárokba
bújva ízlelgethették a katonák sorsát, és sok mindenről hallhattak érdekes és hasznos információkat.
Játék és tanulás, sport és testmozgás. Ez volt az idei Gyermeknap, mely egyúttal a Nemzeti Emlékezés Napja is volt.
Nagy Edit pedagógus

2012. JÚNIUS

Világhírű játékvezető
a velencei Iskolában
Az ember szereti a focit vagy sem, akkor is ismerheti azt a magyar játékvezetőt, aki Puhl Sándor után innen e kicsiny hazából vitte
és viszi tovább hírnevünket. Kassai Viktorról beszélek. Az a Kassai
Viktor, aki példakép úgy általában, példakép a sportolók előtt és példakép a tízen-, huszonéves játékvezetők számára.
Egészen fiatalon – hiszen ma is nagyon fiatal – tizennégy évesen
édesapja hobbiját követve kezdte el a játékvezetést. Személyiségének, jó megfigyelésének, igazságérzetének köszönhetően gyorsan
haladt előre pályája során. 2008-ban Pekingben olimpiai döntőt dirigált, majd a 2010-es németországi labdarúgó világbajnokságon
négy összecsapáson is bizonyította magas szintű tudását, s az idei
EB-n is kapott már két alkalomra is lehetőséget, s ki tudja, talán még
a finálé is az övé lehet. Az elmúlt évben a Bajnokok Ligája döntőjét vezethette.
Karrierje bizonyítja, ha valaki valamit komolyan gondol, ha
képes érte áldozatot hozni, ha mindent alárendel a célnak, és kis szerencséje is van, akkor feljuthat a csúcsra.
Magyarországon sokan szeretik a futballt, nézik főleg a külföldi
meccseket, ám vannak olyanok is szép számmal, akik csak azért
ülnek képernyő elé, mert magyarok is vannak a pályán, a bírók. A
Bericap Sport Club jóvoltából a velencei Zöldliget Általános Iskola
futball-barát gyermekei is találkozhattak személyesen Kassai Viktorral, aki a házibajnokságunk utolsó négy mérkőzését vezette.
Azzal a Kassai Viktorral, akinek a hitvallása:
„Nem kell magas szinten rúgni a labdát ahhoz,
hogy tudjuk azt, milyen érzelmek dominálnak a pályán.”
Nálunk csak úgy dúltak az érzelmek, mint eddig is minden csütörtökön, amikor pályára léptek a különböző osztályok csapatai, ám

VELENCEI HÍRADÓ 23

az utolsó alkalom a világklasszis vendéggel még
inkább felkorbácsolta azokat.
Büszkék vagyunk és persze hálásak, hogy
részesei lehettünk ezeknek a pillanatoknak.
Köszönjük szépen, és kívánunk további szép
sikereket!
Varga Attila testnevelő tanát
Helyezések ezen a napon:
I. 8.a
II. 7.a
III. 6.a

IV. 6.b

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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Egyszer volt, hol nem volt egy
CSALÁDI MESETÚRA a Bence-hegyen...
Ebben az évben újra a Humán Családsegítő
é
és Gyermekjóléti Szolgálat szervezte meg
a „Családi mesetúrát a Bence-hegy, Sárgaföldes útján. Nagy öröm ez nekünk, mert
örömet, vidámságot, szeretetet adhattunk azoknak a gyerekeknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel.
Ez alkalommal hat állomás várta a kalandvágyó gyerekeket, és fegyverhordóikat (a szülőket).
Közel 180 gyerek volt részese a játékos feladatoknak.
Örömmel, átszellemült arccal színeztek, válogatták a magokat, rakták ki a kirakós játékokat, sántikáltak, keresték
a pince mélyén az elrejtett kincseket, célba dobtak, kifogták a nagy halat, és végül kiszabadították Csőrikét a kalitkából, az óriás papírkulccsal…
A visszajelzéseket örömmel vesszük, már találtunk
is egyet:
1. állomás: Velencei Karnevál

4. állomás: Pöttyös Rudik

Tünde Turóczi: A gyerekeknek is tetszett – legalábbis
a mieinknek nagyon!:-) Nem is értem, hogy szállhat
belétek ennyi jó ötlet!:-) Forrás: Facebook
Több éve már, hogy játszunk a gyerekekkel, így a Mesetúránk már hagyomány. Éppen ezért szeretnénk az állomások számát, és a játék formáját fejleszteni. Ehhez azonban segítségre van szükségünk. Az idei túrán a Kodolányi
János Középiskola 10 önkéntese segítettek nekünk. Köszönet nekik.
Várjuk vállalkozó szellemű játékos felnőttek, gyerekek
jelentkezését, akik kedvet éreznek segíteni nekünk az állomások kialakításában, ötleteik vannak és örömmel áldoznak a szabadidejükből a közösségért, a településükért.
A jelentkezéseket már most várjuk, hogy tervezni
tudjunk a jövő évre: Tel: 06-22-470-288 (akár személyesen is a Humán Irodájában: Velence, Zárt utca 2.)
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

2. állomás: Csajok a meséből

5. állomás: Tavi tündérek

3. állomás: Kalóz-tanya

6. állomás: Csőrike Családi Napközi
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Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt gondozott, szépen rendben tartott, virágosított a közterület. Már
most, a szezon kezdetén is sok a virággal díszített ingatlan,
de nagyon szépek az ápolt gyeppel, egy-egy örökzölddel
Halász u. 3., 4., 17., 20., 22., 27., 34., 36.,
42., 44.
Ország út 3., 9., 18., 31., 35.,38., 40.,
42., 50., 54., 64., 68., 70., 72., 74.
Tekergő vendéglő.
Csongor u. 2., 2/a., 6., 12., 16.
Halastófolyás u. 4.
Panoráma u. 18., 34., 36., 36/a., 36/c.,
47., 65., 67., 91.
Ezerjó u. 6/a.
Mély u. 9.
Orbán vendéglő
Enyedi u. 2., 3., 4., 7., 9., 10/a., 11., 19., 21.,
Horgász bolt ( Enyedi u.
Fő u. 134., 136., 144/a., 144., 148., 123.,
119., 106., 109., 111., 88., 86., 80., 78.,
76.,73., 61/a., 54., 52., 48., 46., 44., 42.,
40., 38., 25.
Velence Panzió
Édes Velence cukrászda
István Étterem és Panzió

beültetettek is. Ez látható az alábbi felsorolásból is és
reméljük, még további ingatlanok csatlakoznak az ápolt
környezethez.
Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek,
gondozottak, de ház-számtábla hiányában nem beazonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni.
Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Kemping u. 1., 19., 35., 53., 57., 59., 61.,
77., 79., 85., 86., 87., 89., 91.
Felszabadulás u. 7., 30.,
Ősz u. 2., 8., 10., 11., 16., 26.
Tavasz u. 3.,5., 9., 12., 13.,15.
Nimród u. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13.
Vadász u. 1., 3., 5., 5/a.
Kertész u. 9/c., 18., 20., 22., 24., 28., 30.,
Határ u. 5., 6., 12., 18., 31., 32., 32/b., 34.,
41., 42., 43., 44., 51., 52., 53., 54., 55., 56.,
57., 59., 61., 63., 65., 69., 71., 73.
Úttörő u. 40., 42., 42/a., 44., 47., 49.
Cseresznye u. 8., 11/a., 12., 13., 16., 17., 18.,
29., 30., 35., 36., 38., 39., 45., 47., 49., 51.
Akácfa u. 4., 5., 8., 11.
Arató u. 15., 18.
Új u. 3., 4., 7., 11., 13., 16.
Zárt u. 7., 11.,
Fecske u. 10., 18., 20. IKER ABC
Rákóczi u. 5., 7/a., 7/b., 12/a., 13., 14., 16.,
18., 21., 23., 24., 25., 26., 28., 32., 34.

Bekötő u. 19., 20., 21., 23., 26., 31.
Gyümölcs u. 8., 10., 12., 22., 22/a., 23.,
24., 27., 28., 29., 30., 35., 37.
Kossuth u. 16., 43.
Kis u. 31.
Iskola u. 10., 12., 14., 21., 21/a., 23.,
57/a., Varázsceruza Papírbolt
Jókai u. 1/a.
Heiden TÜZÉP
Vörösmarty u. 27., 37.
Petőfi u. 24.,
IV. u. 22/a., 73., 79.
V. u. 35., 37.
Szabolcsi u. 21.
Természetesen több rendezett, szép ingatlan van, következő számban folytatjuk a felsorolást. Mindenkinek köszönjük,
akinek szívügye a szép, virágos Velence!
Benkő Istvánné szervező
Virágos Velence Városszépítő
Egyesület elnöke

Virágok között...
2012. május 15-én a délutáni órákban megelevenedett a „Hősi
halottak” emlékére felállított sírok kertje. Az elhanyagolt sírokat és annak környezetét a Virágos Velence Városszépítő Egyesület tagjai közül tizenketten rendbetették. Benkő Istvánné,
Bakos Tiborné, Fehér Györgyné, Herczeg Ferencné, Jeges Károlyné, Kantár Ferencné, Kovács Istvánné, Kovácsné Kovács
Mariann, Kissné Gyura Ibolya, Poósz Árpádné, Szigetiné
Vidor Ilona, Vásári Istvánné munkájukkal, rendszeres megjelenésükkel hozzájárulnak Egyesületünk hírnevéhez. Külön köszönet illeti azokat, akik nem tagjaink, de a tagok hozzátartozójaként minden alkalommal jelen vannak és segítenek munkánk megkönnyítésében: Herczeg Ferenc, Poósz Árpád és
Jeges Erzsike. Köszönjük még Zólyomi Csaba virágkertész
segítségét.
Először a sírokat az elburjánzott gazos cserjéktől kitakarítottuk, majd megástuk, új virágfölddel megterítettük, és három
féle virággal: szegfűvel, napvirággal és begóniával ültettük be.
Ezután a csapat egyes tagjai a szemben lévő Richter Ferencéktől csöbörben-vödörben vizet hoztak a szép kis virágpalánták öntözéséhez, hogy azok mihamarabb megeredjenek, és
dicsérjék munkánkat. E közben a többiek a sírok környékét
gereblyézték, tisztították meg.
Virágos Velence Városszépítő Egyesület Vezetősége
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának májusi üléséről
A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. május 25-i soros
ülésén megállapodás született az ún. közösségi busz pályázat büntetőkamatához kötődő ügyvédi javaslatról. A közbeszerzési törvény változása miatt vált szükségessé a VKTKT
közbeszerzési szabályzatának módosítása, melyet a térség
honlapján hozunk nyilvánosságra.
A Tanács döntött arról, hogy nem támogatja a Magfejtő
Közhasznú Alapítvány konzorciális együttműködését a Kistérségi Járóbeteg Szakellátóval a TÁMOP-6.1.2. pályázaton.
A Tanács döntött arról is, hogy a VI. Kistérségi Szüreti
Mulatságot a Közkincs Kerekasztal szervezésében 2012.
szeptember 15-én Vereben, a Verebi Szüreti Nap keretében
tartja meg.
Döntés született a Leader-pályázat keretében megírandó
tanulmány elkészítőjéről is: a beadott árajánlat alapján a ProRégió Kft. végzi el a stratégiai elemzést.
A társult települések polgármesterei tájékoztatást kaptak
a rendeleti úton szabályozott iskolagyümölcs programról,
melynek keretében lehetőség adódik a 1-4. évfolyamosok
térítésmentes napi gyümölcsellátásáról.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el, ahol a
Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.
Tóth István
Galambos Zsuzsanna
elnök
irodavezető
VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65. Tel.: 06/22/589-572
www. velencei-to.hu, irodavezeto@velencei-to.hu

K Ö Z LE M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott
családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába, ha nem tudja fizetni
hiteleit, ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási
eljárás indult Ön ellen, ha otthonának elvesztése reális
veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksége:
vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósság mérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése.
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület
Információk: +36-70-432-8867
fogy.ved.dunantul@gmail.com, www.bankikarosultak.hu
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István templom
kedd:
08.00 óra
péntek - szombat:
17.00 óra
vasárnap és ünnepnap:
11.00 óra
Újtelep, Kalazanci Szent József templom
hétfő:
17.00 óra
vasárnap:
8.00 óra
Református Egyházközség istentiszteleteinek idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 9.00 óra
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
kedd:
18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet
TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát
és minden érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk
kapukulcsai esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:
Római Katolikus Egyházközség
Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149
Református Egyházközség Parókiáján
(templom udvarában): Templom köz 1. Tel.: 22/472-372

VELENCEI
FOTÓTÁR
A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára az elmúlt
évben igen sok szép, értékes, régi és új fotóval gyarapodott. Köszönjük midenkinek, aki átengedte a Fotótár
– és ezzel Velence város, mindannyiunk – céljaira képeit.
A régi, családi emlékeket őrző fényképeket csak egy-két
napra kérjük kölcsön, amig szakszerűen digitalizáljuk,
számítógépen archiváljuk.
Kérünk mindenkit, aki be akar kapcsolódni ebbe a szép
munkába, hogy jelentkezzen a Könyvtárban a 472-453as, vagy Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület
Fotó: Horváth László
VELENCEI FOTÓTÁR
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Nyugdíjas Klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Városunk életében május a virágosítás hónapja is. Az egynyári virágok kiültetésére május 19-én került sor, amelyben Klubunk tagjai szívesen, és szép számmal vettek részt. A régi
gáz-cseretelep melletti ágyásokban, és a Szabolcsi út melletti
körágyásban viruló virágok dicsérik a kezünk munkáját. Akik
részt vettek: Ablonczi Ernőné, Benkő Józsefné, Borbély Tamásné,
Hoppál Tibor, Hoppál Tiborné, Bicskei Józsefné, Dura Elemér,
Hegyi Balázsné, Horváth Lajos, Kiss András, Lengyel Ferenc,
Juhász Ferencné, Nagy Károlyné, Katona Mihályné, Mike
József, Kvak Jánosné, Szakács Istvánné, Zsolnai Józsefné,
Molnár Jánosné és unokája Zsombor, Vogel Péter Kertész utcai
lakos. Köszönjük a Klub képviseletében végzett szép munkát!
Klubunk életének mindennapjait egy-egy vidám délután, kirándulás színesíti.
Május 23-án a Klub férfitagjait köszöntöttük! A nagypapáknak, dédpapáknak egy-egy szerény ajándékkal is kedveskedtünk.
„Fiatal” Táncegyüttesünk pedig a kedvükért betanult új táncokkal szórakoztatta az ünnepelteket! Különösen a „Kacsatánc” aratott nagy sikert!
Május 30-án az összevont, I. félévi névnapokat tartottuk.
Zenés délutánunkra kedves vendégeket is hívtunk: a Polgármester asszonyt és a II.sz. Nyugdíjas Klubot. Nagy örömmel, lelkesedéssel készültünk a közös, ünnepi délutánra és tagjaink
közreműködésével egy rövid, vidám műsorral is: Váradi Ildikó,
Dura Elemér, Duráné Győrfi Emőke „50. Házassági évforduló”
című kabaréjelenete, Kesztyűsné Ilike vidám versei, Táncegyüttesünk előadása, különösen az ötletes jelmezben eltáncolt „Kacsatánc” nagy sikert aratott. Pájovics Misi nótáit, nagyon szép
dalait nagy-nagy tapssal jutalmaztuk! Sőt, a „Kacsatánc”-produkciónak ismét tapsolhattunk, mert a hivatali elfoglaltsága miatt
később érkezett Polgármester asszony tiszteletére a lányok ismét
jelmezbe bújtak, újbóli sikert aratva! A délutánt a terített asztalnál finom ételek, sütik, üdítők mellett folytattuk. A jó zene sokakat táncra, éneklésre csábított.

II. számú Nyugdíjas Klub
A tagság több tagja örömmel vett részt a város virágosításában, szorgos kezek ültették a több száz virágpalántát –
csak a tagokról beszélek – mert az iskolások, óvodások, szülők
több ezer virágpalántával szépítették városunkat. Az időjárás
kedvező volt, az elültetett virágpalántáink a Katolikus Templomnál és az Aranykút Vendéglőnél lévő körforgalomnál
munkánkat jellemzi, amelynek mi nagyon örülünk. Bízunk
abban, hogy jövőre ez a kis csapat igyekszik segíteni, hogy
városunk továbbra is „Virágos Velence” néven szerepeljen a
köztudatban.
Május 30-án hivatalosak voltunk az I. számú Nyugdíjas
Klub ünnepségére, ahol névnapokat ünnepeltek, váratlan helyzet elé állítottak bennünket. A fogadtatás és a szeretet sugárzott
felénk, amely akkor éppen nekünk szólt. Nagyon finom vacsorával és finomabbnál finomabb, házilag készült süteményekkel
vendégeltek meg bennünket. A hangulatot természetesen
fokozta a zene, amellyel fogadtak, majd szintén zeneszóval búcsúztattak bennünket. A kis Tánccsoport előadása szórakoztató
volt, Pájovics Mihály klubtársunk szebbnél szebb magyar

A két Klub tagjai beszélgettek, ismerkedtek egymással,
közös éneklésre is sor került, majd a tombolázás hozott vidám,
derűs perceket! Molnár István zenészünk most is „kitett” magáért, és mindent megtett, hogy vendégeink is jól érezzék magukat!
Elmondhatjuk, hogy a kitűnő hangulatban hamar eltelt a délután!
Vendégeinktől a közös tánc után, zeneszó mellett köszöntünk el.
Köszönjük a Polgármester asszony és Vénné Teri néni köszöntő
szavait, csatlakozván a közös kívánsághoz, hogy a két Klub
baráti kapcsolatát továbbra is fenntartjuk, ápoljuk az ajándékba
kapott gyönyörű virággal együtt. Köszönöm minden kedves vendégünknek, hogy velünk együtt ünnepeltek! Köszönöm a Klubtagjainknak, hogy szereplésükkel, segítségükkel, anyagi hozzájárulásukkal megrendezhettük ezt a szép délutánt, és mindent
megtettek azért, hogy vendégeink is jóleső érzéssel gondolhassanak vissza az együtt töltött vidám órákra!
Tavaszi programunkat Fehérvárcsurgóra tett kirándulással fejeztük be. Június 2-án megtekintettük a 8. „Európai Dísznövény
és Kertművészeti Napok”-at. Megcsodáltuk a szebbnél-szebb virágokat, és persze vásároltunk is. Útban hazafelé a Bory-várba látogattunk, ahol Bory Jenő építész, szobrászművész remek szobraiban, a látványos, szép épületegyüttesben gyönyörködtünk!
Majd a gárdonyi „Kati-fagyizónál” is megálltunk. Szerencsére
az idő kegyes volt hozzánk, ennek köszönhetően is tagjainkkal
ismét egy szép, élményekkel teli napot tölthettünk el együtt!
A nyár beköszöntével az iskolaév végén, tagjaink körül többen az unokák, vendégek fogadására készülnek, de a szerdai
klubnapokat sem mulasztják el. Különösebb program nem lévén,
jó alkalom lesz beszélgetésre, betegeink látogatására, akik bizony nagyon hiányoznak ünnepi rendezvényeinkről is. Bízván
mielőbbi gyógyulásukban, szeretnénk újból Klubunkban köszönteni őket!
Kellemes nyári napokat, jó egészséget kívánok minden Kedves
Nyugdíjas Társamnak! Lehetőség szerint vigyázzunk magunkra,
és egymásra!
Lukács Sándorné
klubvezető

nótákat adott elő. Minkét előadás nagy tapsot kapott. Megköszönöm Lukácsné Icuka klubvezetőnek és valamennyi klubtagnak a kedvességüket, szeretetüket. Bízom abban, ami most
elkezdődött közöttünk, az az összetartozás, az egymás iránti szeretet nem szakad meg. KÖSZÖNJÜK ezt a szép estét! Köszönjük az autóbusz vezetőjének, aki figyelembe véve fájós
lábunkat, oda-vissza szállításunkról gondoskodott.
Köszönetet mondok még az Aranykút Vendéglő vezetőjének
Csontos László úrnak, aki a „szépkorúakat” – klubunk tagjait –
emberbaráti megbecsülésből „gulyáspartira” hívta, melyen
klubtagjaink részt is vettek. Nagyon finom volt a gulyás, melyet
meglepetésünkben még megköszönni sem tudtunk, de most a
klubtagok és a magam nevében mondok köszönetet azért az estéért, melyet Csontos úr szerzett nekünk kedvességével.
KÖSZÖNJÜK!
Az évközi további programjaink még megbeszélés, szervezés alatt vannak, de természetesen fogok írni ezekről is.
Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget,
kellemes nyári kikapcsolódást és unokázást kívánok!
Vén Lászlóné
klubvezető
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Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák,
Nagymamák és Nagypapák!
Nyári nyitva tartás május 1-től:
hétfő: 10.00-11.00
Dinamóka – játékos angol kicsiknek
kedd: 9.00-12.00 – Játéktár
csütörtök: 9.00-11.00
Rece-fice Zenebölcsi
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve kitelepüléssel akár az otthonotokban is.
Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges
rendezvényen.
Játékkölcsönzés, vásárlás
Nyári tábor:
Szeretettel várjuk az 5-8 év közötti gyermekeket az „Egy
perc és nyersz” egyhetes izgalmas nyári napközis táborunkba, élményekkel teli ügyességi és észmozgató játékokkal. Időpont: július 9-13-ig.
„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
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Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák,
és Totyogók!
Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
A Baba-Mama Klub nyáron sem pihen, júniusban és
júliusban is találkozunk szabadtéri programjainkon,
(melyre jelezzétek részvételi szándékotokat) illetve
kedden délelőttönként a Mikkamakka Játéktárban!
Szabadtéri programjainkról bővebben honlapunkon
olvashattok (www.babaklubvelence.hu)!
Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!
Továbbá keddenként 9.00-12.00-ig
a Mikkamakka Játéktárban,
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran!
Elérhetőség:
Málics - Talabér Veronika
20/570-5876
vtalaber@vipmail.hu

Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879
www.mikkamakka.hu, www.varazskucko.hu
Kastély – Velence, Tópart út 52.

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta

A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.)
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(érdeklődni: 06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Meditáció: hétfő 18.00-20.00 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján:
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18.00-20.00 óra
Csi-kung: szombat 7.00-9.00 óra
A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást vezetők telefonján.
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Aktuális helyi információk
A Közösségi Ház órarendje
A Közösségi Ház elérhetősége: Iskola utca 4. Nagy Szilvia 30/537-4865

4. TEREM

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Regélő
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

5. TEREM

Kedd

Hétfő
Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Szerda
Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00

Csütörtök

Péntek

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Hastánc
19.30 - 20.30

Csütörtök

Péntek

KLUB SZOBA

Hétfő
Aprócska
gyermek néptánc
18.00 - 18.45

Kedd

Szerda
16.00 órától
Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

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

Kedd

Szerda
Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Csütörtök

Péntek
II. Sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

Gyógytorna
18.00 - 19.00

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:
(irányár minimum)

Sorsz. Hrsz. szám m2

Összközműves:
1. 1623/22 1.983
2. 26/9
1.471
3. 1202
817
4. 1610
954

cím

bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Zárt u.
30.254,Csemete u. 15.000,Szél u.
13.700,Árok u.
25.158,-

59.933.682,22.000.000,11.200.000,24.000.000,-

Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):
(irányár minimum)
Sorsz. Hrsz. szám m2

1.
2.
3.
4.

1578/8
1578/9
1578/11
1578/12

bruttó Ft/m2

630
630
630
630

9.206,9.206,9.523.9.523,-

4471/10 hrsz-ú 3.3548 ha belterületi ingatlan nettó 503.000.000,-Ft
585/26 hrsz-ú 6.4065 ha belterületi ingatlan nettó 609.000.000,-Ft

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás!
Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság 22/589-402
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Vigyázat!
Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével minden évben
megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások
száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a
napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána
a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyékában. Szívesen
beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegőn.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat betartani:
– Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre vesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj
csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
– Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár
szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
– A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a
függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
– Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető,
hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott
kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük
hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis
odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kérjük
Önöktől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal a rendőrséghez!
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A műszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy
éppen az ülés alatt lévő táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket, előfordul,
hogy nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük Önöket, hogy – az áldozattá válás elkerülése
érdekében – fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
– Soha, még rövid időre se hagyják személyes irataikat,
bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű okmányait az
autóban!
– Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben!
– Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék
ki a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kivehető rádiót
se felejtsék az autóban! Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!
– Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit!
– Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák
fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár
percre távolodnak el a gépjárművüktől! Használjanak mechanikai védelmi eszközöket (kormány-, pedál-, váltózárat) is a riasztóberendezés mellett!
– Újabb jelenségként figyeltük meg, hogy a tolvaj a
gépkocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan tulajdonít el értékeket. Ezért kérjük,
hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még a csomagtartóban sem!

Amennyiben bűncselekményt észlelnek, forduljanak bizalommal a Rendőrséghez, hívják az ingyenes
107-es vagy 112-es telefonszámot.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Ne hagyjanak értéket
gépkocsijukban!
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Az idei év első hónapjaiban ismét megnőtt illetékességi területünkön a gépkocsi feltörések száma. Ezen bűncselekmények esetében sokszor az emberek könnyelműsége segíti hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz.
Az utastérben hagyott értékek vonzzák a bűnözőket.

Velencei körzeti megbízott:
STEFÁN LAJOS r. zászlós Tel.: 06/20-500-8010
A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 52. (Kastély – házasságkötõ terem)
A fogadóórák idõpontja: minden második héten
keddi napon 8.00 órától 9.00 óráig
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
8.00-16.00
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek:
8.00-13.00
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00 Velence, Zárt utca 2.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus
tanácsadása minden kedd 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00
Dr. G. Szabó Szilvia jogász
előzetes egyeztetés alapján.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
alapján lehet igénybe venni!
Telefon: 22/470-288 A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00 óráig
Velence, Tópart u. 52. (Kastély épülete)
Házasságkötő terem, telefon: 22/472-453
Lakás: 22/472-384
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Jelentés a Tárnok – Székesfehérvár
vonalszakasz átépítéséről
Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket
átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt. részére.
Velencefürdő megállóhelyen elkészült az új gyalogos
aluljáró, megnyitása megtörtént. A liftek hatósági
használatba vételi engedélye megérkezett, megnyitásuk
június 13-tól várható. Elkészült a gitáros emlékhelynél
található gyalogos aluljáró, a műszaki átadás lezárultát
követően a gyalogos forgalom számára megnyitottuk,
ezzel együtt a közelben található szintbeli átjárót megszüntettük. A megállóhely környezetében a zajvédő falak utómunkái folynak.
Velence megállóhely új gyalogos átvezetése elkészült, a
műszaki átadás júniusban megkezdődik. A megállóhely
meglévő aluljáróján a peronlépcső felújítása befejeződött.
Kápolnásnyéken a Vörösmarty utcai aluljáró építése
szintén elkészült, kisebb befejező munkálatok után a
műszaki átadás itt is megkezdődik júniusban.
Velence új közúti aluljáró szerkezetépítése elkészült. A
kapcsolódó körforgalmak burkolatai, járdái elkészültek,
befejező munkálatok vannak hátra. Megtörtént a Szabolcsi
úton az új buszmegállók, kapubehajtók kialakítása. Az
aluljáró átadása június-július hónapokban várható.
A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. decemberi menetrendváltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.
Loppert Dániel
kommunikációs vezető
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Fotó: Somhegyi Béla
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EFOTT
a retró jegyében is!
Több évtizedet maguk
mögött tudó külföldiek
és régi motoros hazaiak
Velencén
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a zenekarral, például hozunk valami újat is Velencére:
az István, a királyból két dalt éneklek majd. Ezeket nemrégiben vettem fel a fesztiválos repertoáromba, EFOTTon pedig még nem adtam elő őket.” – mondta Deák Bill
Gyula, a legendás kőbányai blues előadó, aki mellett
több évtizede pályán levő zenekarok is fellépnek az
EFOTT-on, úgy, mint a Quimby, a Tankcsapda vagy a
Pál Utcai Fiúk.

Újabb nagymenők az EFOTT
fellépőlistáján!
Jön DubFX és a Freestylers
A világhírű utcazenész Velencén debütál
zenekaros show-jával!

Brookly Bounce
It’s my life, Sing Hallelujah! Ugye nem kell senkinek
sem bemutatni e legendás dalok előadóját? Dr.
Alban, a világ leghíresebb fogorvosa a legnagyobb
házibulik két kihagyhatatlan himnuszát is elhozza
Velencére. A svéd retró sztár koncertjén kívül nosztalgiázhatunk a ’90-es évek ikonikus csapata, a
Brookly Bounce ütős dalaira is. De találkozhatunk
olyan több évtizedes pályát maguk mögött tudó magyar előadókkal is, mint például Deák Bill Gyula
vagy a Pál Utcai Fiúk.
Ki ne üvöltötte volna torkaszakadtából egy-egy nyári
bulin, hogy „Sing Hallelujah” vagy „It’s my life”?
Dr. Alban örökzöld retró slágereit most együtt üvölthetjük a svéd énekessel július 5-én, Velencén. Az EFOTT
fellépőinek listáján további külföldi előadók is szerepelnek, akikkel együtt nosztalgiázhatunk. A múlt század
utolsó évtizedének zenei világát erősen meghatározó
német sztárcsapat, a Brooklyn Bounce a fesztivál
zárónapjára érkezik vadító progresszív trance és
techno dalaival.
Aki a svéd vagy német mellett hazai ízekre vágyna, az
kitombolhatja magát a Deák Bill Blues Band koncertjén. A legendás magyar énekes, akit maga Chuck Berry
nemes egyszerűséggel a legfeketébb hangú fehér énekesként aposztrofált, a fesztivál csütörtöki napján lép
színpadra.
„Megfordultam már pár EFOTT-on, mindig nagyon jó
volt a hangulat a fellépéseimen. Remélem, idén is nagy
buli lesz! Az biztos, hogy mi mindent megteszünk ezért

Premier Magyarországon! A földkerekség talán leghíresebb utcazenésze, Ben Stanford, alias DubFX
az EFOTT-ra hozza el először azon muzsikustársait,
akik pályája során csapódtak mellé. Ráadásul sehol
máshol nem lesz látható egész nyáron hazánkban,
csak Velencén! A dubstep világ dallamait nem csak
dábefexék szolgáltatják majd, az elektronikus műfaj
másik jeles képviselője, az angol Freestylers is fellép a fesztiválon.
Az ausztrál fenegyerek most valami olyannal érkezik
Magyarországra, amit hazai közönség még nem láthatott! A világjáró DubFX ugyanis nem egyedül érkezik július 6-án az EFOTT-ra: a különleges zenei technikával
dolgozó beatbox-os barátnőjével, Flower Fairy-vel, valamint CAde-del és Mr. Woodnote-tal, azaz a Convoy
Un’ltd pár tagjával áll színpadra. Utóbbi egyébként
amellett, hogy néhány szám erejéig szaxofonozik
DubFX oldalán, saját koncertet is ad a Rauch aREnaban, szintén július 6-án, a fesztivál pénteki napján.
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Az új évezred hajnalán
Londonban virágzásnak
indult dubstep, illetve a
drumstep világába kalauzoló angol banda, a
Freestylers július 4-én
növeli a fordulatszámot.
Biztosan felhangzik a
„Painkiller”, a „Push Up”
vagy a „Cracks”, csakhogy a legismertebb dalokat említsük a mindig
nagyon laza formáció
repertoárjából.

Freestylers

Efottoznak a legkarcosabb alter
bandák!
A Carbonfools, a Compact Disco
és a Neo is fellép Velencén
A pszichedelikus, az eurovíziós és az elektronikus:
a Carbonfools, a Compact Disco és a Neo is tiszteletét teszi idén Velencén. Míg Fehér Balázsék és
Walkó Csabáék „csupán” második EFOTT-jukat fogyasztják, addig Hodosi Enikőék már rutinos fellépők hazánk legnagyobb hallgatói buliján.
Volt szó diszkóról, retróról, és utcazenéről. Szóltunk,
hogy jön Dr. Alban, John Dahlbäck és DubFX. Most
pedig lássuk a magyar alternatív zenei szcéna legütősebb fellépőit, akik szintén megfordulnak a Velenceitó környékén július 3. és 8. között.
„Sunset”, „Feel The Rain”, „Everybody Come On”.
Olyan magyar bandák nótái, amelyekre joggal lehetünk
büszkék, hiszen bármelyik világhírű zenekar repertoárjában megállnák a helyüket. Előadóik, azaz a Carbonfools, a Compact Disco és a Neo, a fesztivál szerdai
napján követik egymást a Rauch aREna színpadán.
Míg a Neo szinte hazajár az EFOTT-ra, addig Fehér
Balázsék tavaly vesztették el „EFOTT-szüzességüket”.
Hogy miképpen emlékeznek vissza a szolnoki bulira és
mit terveznek idén, arról az énekes, Fehér Balázs mesélt.
„EFOTT? Egyetemisták és főiskolások, ők a mi közönségünk! Tavaly is nagy buli volt, idén is jövünk, hogy
ismét egy jó kis koncertet adjunk, ráadásul rengeteg újdonsággal készülünk. Októberben jelenik meg az új lemezünk, arról egy dalt biztosan viszünk Velencére,
illetve régi számokat is, ám azokat újrafésülve. A látvány is egészen új lesz, hiszen a saját tervezésű ruháimban állunk majd színpadra. Hamarosan debütál
ugyanis a férfiruha-kollekcióm” – árulta el a banda sokoldalú frontembere, aki úgy tervezi, idén kihasználja a
fesztivál adta remek sportolási lehetőségeket is.

Ekkora disco
még nem volt
Velencén!
Roni Size és Julia
Carpenter is
megtáncoltatja
a népet
az EFOTT-on
A nemes egyszerűséggel a drum’n’bass
atyjaként aposztrofált Roni Size és a
dögös hazai büszkeség, Julia Carpenter
is beáll a DJ-pult mögé az idei EFOTT-on.
Míg a bristoli zseni
Julia Carpenter
egymaga érkezik a
Velencei-tó partjára, addig hazai kolleginája barátaival turbózza fel koncertjét.
Július 3. és 8. között azok is megtalálják számításaikat
az EFOTT-on, akik a „tánc kifulladásig” jelszóval érkeznek Velencére. Idén ugyanis két elismert lemezlovas is
pörgeti a lemezeket.
A jamaikai származású
fenegyerek, Roni Size a
drum’n’bass meghatározó
alakja, több alkotása alapműnek számít. A zeneszerzőként, producerként
és DJ-ként tevékenykedő
Size garantáltan lázba
hozza a zárónapon a táncolni vágyó fesztiválozókat.
A fülledtségről a gyönyörű
és tehetséges Julia Carpenter gondoskodik, aki a
fesztivál pénteki napján
meglepetésekkel készül Roni Size
az idei EFOTT-ra.
„Az EFOTT egy nagyon fontos állomása a sűrű nyári
turnémnak, ezért erre az alkalomra egy Live show-val
készülünk. Velem tart egy amerikai MC, gitáros, dobos
és több DJ barátom is, hogy minél színesebb legyen a
produkció. Garantáljuk, hogy egy feledhetetlen élmény
lesz számotokra” – üzeni a bulizni vágyóknak a DJ, aki
a Julia Carpenter Live elnevezésű show-jával érkezik
Velencére.
A két prominens lemezlovas, és a már korábban beharangozott John Dahlbäck mellett még számos élvonalbeli DJ is csinálja a fesztivált Velencén. A névsorról
hamarosan lerántják a leplet a szervezők.
EFOTT – Csak szabadon…
Szakály Szilvia

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

34 VELENCEI HÍRADÓ

2012. JÚNIUS

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a
könyvtár június 26–tól július 17-ig
szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:
június 23. (szombat)
Nyitás napja: július 18. (szerda)
KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Paulo Coelho : Mint az áradó folyó
José R. dos Santos : Isten haragja
Az év versei 2012 : antológia
Az év novellái 2012 : antológia
Bächer Iván : Hatlábú (sőt több)
Elizabeth Strout : Amy és Isabelle
Clive Cussler : The jungle
Galgóczi Dóra : Felpróbált életek
Tóth Krisztina : Hazaviszlek, jó?
Nora Roberts : Befejezett szimfónia
Umberto Eco : A prágai temető
Jean-Christian Petitfils : Méregkeverők
W.E.B. Griffin : Becsületbeli ügyek 6.
Philippe Pozzo di Borgo : Életrevalók
Elizabeth von Arnim : Elvarázsolt április
Jodi Picoult : Gyere haza
Kurt Vonnegut : Míg a halandók alszanak : 16 kiadatlan novella
Camilla Läckberg : A kőfejtő (Skandináv krimik)
Örkény István : Április
Nádas Péter : Évkönyv
Csányi Vilmos : Ironikus etológia
Müller Péter : Sorsról és életről
Varga G. Gábor : A Malév-sztori
Petrik Márta M. : Mindörökké reiki
Oláh Márta : Népi gyöngyékszerek
Szegvári Katalin : Hogy vagytok, ti régi játszótársak?
Daniel Metcalfe : A Selyemút hírmondói
Sohonyai Edit : Kockacukor
Csukás István : Óriás tüdejű Levegőfújó
Sarah Herzhoff : Dudu, a kicsi sárkány (Olvass velem!)
Balázs Ágnes : Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban
Gianni Rodari : Beleestem a tévébe
Antonio Casanova : Az illuzionista
Ljudmila Ulickaja : Történetek gyerekekről és felnőttekről
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában
álló pedagógusok és köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2012. január 4-tõl december 31-éig érvényes. A tárgyév
július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk:
600,- Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
(16 év feletti), nyugdíjas:
300,- Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj:
200,- Ft
Egyéb településrõl: Beiratkozási díj:
1.700,- Ft
Diákoknak (16 év feletti):
850,- Ft
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10.00–17.00,
szerda: 13.00–17.00,
csütörtök: 10.00–17.00,
szombat: 10.00–15.00

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma:

22/589-515

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet:
(Tópart utca 34.)
22/472-242 22/598-149
naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig,
munkaszüneti napokon: 0-24.00 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:
Velence I. sz. fogorvosi körz. Balatoni u. 65.
Feketéné dr. Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható
20/970-4826
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
GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
22/589-524
VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65.
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 holapon!
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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Ismét a rókaveszélyről
Lakossági bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:
Velence város észak-keleti részén – a Gurjal-völgyben és
a Vásártér utcában – világos nappal és alkonyatkor rókák
jelennek meg tömegesen az udvarokban és az úttesten.
A rókák inváziója minden tavasszal bekövetkezik a
város határában és a szélső utcákban, most is így történt.
A Gurjal-völgyi szeméttelepen – amíg üzemelt – nagyon elszaporodtak a rókák zsákmányállatai – a pockok,
egerek, patkányok, nyestek, menyétek. ENNEK következtében, a rókapopuláció is megnőtt. Amikor a zsákmányállatoknak már nem volt lehetősége ehető anyagokat
kikotorni, a közben megszűnt szeméttelepen – a lakott területekre szivárogtak be , így Hajdútanyára és Velence
szélső területeire is. A zsákmányállatokat követték a rókák.
Először a baromfiállományokat dézsmálták meg, majd az
utcára kihelyezett kukatartályokat borogatták fel, és a
benne talált szerves ételmaradékot elfogyasztották.
Mivel a vadászok lakott területen nem lőhetik ki a rókákat, de mérgezésre sincs lehetőség, mert az is tilos, más
módszert kell találni. A betelepült zsákmányállatok mérgezéses gyérítése lehetséges. Marad a békés együttélés, de
lehetőleg meg kell akadályozni, hogy eleséghez juthassanak a rókák. Az éhező rókák szervezete legyöngül. A bennük lévő paraziták – bélférgek, tetvek, bolhák, rühatkák,
kullancsok előbb – utóbb elpusztítják őket. Az éhező rókák
kínzó éhségükben felfalják elhullott fajtársaikat, majd a
rókahúsra rákapva, az erősebbek az élő, gyengébb fajtársukat is megölik és megeszik. Így lassan kialakul életterükön a normális rókalétszám.
Ahhoz, hogy ez a helyzet kialakuljon – mint már leírtam – ki kell éheztetni őket. Ezért a baromfiállományt jól
zárható ólban kell elhelyezni, a kistestű fiatal ebeket,
macskákat éjjelre a lakásban kell tartani. A rókák a náluknál kisebb állatokat elviszik.
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A rókák az embert nem támadják meg – ha őket nem
bántják, az udvarban lévő megkötött ebekkel viszont öszszemarakodnak, ennek ellenére az a helyes megoldás,
hogy az ebek helyhez legyenek kötve láncon, kötélen. Az
utcára kiengedni tilos őket.
A gyermekeket figyelmeztetni kell, hogy a rókákkal ne
érintkezzenek, ne barátkozzanak, mert veszélyes.
Figyelemmel arra, hogy a rókák között veszettséggel
fertőzöttek is lehetnek, az ebeknek évente kötelező veszettség elleni védőoltást – ha netalán kimarad – sürgősen
pótolni kell. Célszerű lenne a macskaállomány veszettség
elleni védőoltását is elvégeztetni, mert a veszettségtől fertőzött háziállatoktól az állattulajdonos is megbetegedhet –
ami halálos következménnyel jár.
Meg kell még említenem, hogy állatoktól származó
marás, karmolás esetén ne csak a gyermekek kerüljenek
orvosi ellátásra, hanem a felnőttek is. (Jelenleg ellaposodott ez a gyakorlat.)
A rókainvázió veszélyes lehet, de pánikba esni nem
kell. A leírt tanácsaimat lehetőleg megtartva, elkerülhető a
helyzet súlyosbodása.
dr. Berta Gyula
jogosult állatorvos

AZ ÖN KÉMÉNYSEPRŐJE
2012. JÚNIUS 18-TÓL

bekopogtat!
Kérjük, tegye lehetővé a lakásba való bejutást, illetve
biztosítsa a kémények valamint szerelvényeik (pl. koromzsák,
bekötések) megközelíthetőségét, padlásra való feljutást!
8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. Tel.: 06 22/550-100, fax: 06 22/550-162
Email: kemenyzrt@kemenyzrt.hu
www.kemenyzrt.hu
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai
Telefon: 22/589-400, Fax: 22/472-747 e-mail: hivatal@velence.hu
TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén
589-402
Balogh Erika
589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea
589-418 birtokháborítás, oktatási ügyek
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ
szálláshelyszolgált. engedélyek,
iskoláztatási támog. ügyei,
Bursa ösztöndíjpályázatok,
személyzeti ügyek
Török Tiborné
589-421 egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, állattartás,
lakásépítési kedvezmények,
lakásfenntartási támogatás
Kerékgyártó Szilvia
589-408
aktívkorúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény,
időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás
Szabó Lászlóné
589-417 anyakönyvezés, lakcímbejelentés, hagyatéki ügyintézés,
gyámügyek, állampolgársági
ügyintézés
Kőváriné Zsovák Nóra
589-400 működési engedélyek,
kifüggesztések, iktató
MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs
589-406 építési és használatbavételi
engedélyek, rendezési terv
Bokor Andrea
589-401 építési és használatbavételi
engedélyek, fakivágás enged.
Törjék Zoltán
589-405 utak, járdák, közterületek
használata, felbontása, vízelvezetés, vízjogi, tûzgyújtási eng.
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna
589-414 pénzügyi osztályvezetõ
Molnár Ferencné
589-410 költségvetéssel kapcsolatos
ügyek
Karaniczné Fodor Éva
589-415 könyvelés
Csikmérõ Enricóné
589-411 könyvelés
Egri Andorné
589-411 könyvelés, társulati ügyintézõ
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné
589-413 gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda
589-409 iparûzési adó, talajterhelési díj,
beszedett napidíj,
telekadó, idegenforgalmi adó
KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné
589-422
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 munka idõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ. A Hivatal gyámügyi igazgatás kivételével,
minden önkormányzati elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.
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Közérdekű telefonszámok
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 utca 2.
fax: 22/589-157
E-mail:human01@freemail.hu
Magán állatorvos:
dr. Berta Gyula jogosult állatorvos
22/472-310
MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége
22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András
06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr
Csoportvezetõ: Schwaller Mihály
06-30-748-8355
Falugazdász:
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás: minden kedden 10.00-11.00-ig
a Kastély házasságkötõ termében
Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban
22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
HERKE Bt.
06/20-939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
hétfő és szerda 8.00 -15.00, pénteken: 8.00 -13.0 0
Fax: 06/84-501-299
Ügyintézés: 06/40-240-240
E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):
06/80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
Ügyfélfogadás:
kedden 08.00-12.00-ig, csütörtökön 14.00-18.00-ig
MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat 06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám)

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát,
amely 61.000,-Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkormányzat felvállalja.
Azok az ingatlantulajdonosok lehetnek érintettek, ahol a
közvilágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az
ingatlanok elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne.
Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:
Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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Sukorói Zenei Nyár – 2012

Hangversenyek a Sukorói Református Templomban
Program
2012. július 1. (vasárnap) / 18 óra
Musica Sacra – Évszázadok egyházi kórusmuzsikája
Közreműködik: Baptista Egyház Központi Énekkara (Budapest) – vezényel: Oláh Gábor
2012. július 7. (szombat) / 19 óra
Gárdonyi Dániel (Németország) orgonaestje
Közreműködik: Primavera Vegyes Kar (Székesfehérvár) – vezényel: Szabó Adrienn
J. S. Bach, Kodály Zoltán és Gárdonyi Zsolt művei

2012. július 15. (vasárnap) / 19 óra
Hajas Szilárd és Kerekes Blanka fuvolaművészek kamaraestje
Közreműködik: Molnár Orsolya – zongora
W. F. Bach, Kuhlau, Doppler, Szűcs Lajos művei
2012. július 20. (péntek) / 19 óra
Musica Barocca – Barokk kamaramuzsika korhű hangszereken
Közreműködik: Weckmann Consort – Schola Cantorum Basiliensis Régi zene Együttese (Svájc)
A részletekről a szn.parokia.hu oldalon tájékoztatjuk kedves közönségünket.
A műsor- és szereplőváltozás jogát a szervezőbizottság fenntartja!

Sok szeretettel várjuk a Kedves Zenebarátokat!
Kardos Ábel sukorói református lelkipásztor

A PRO REKREATIONE kiemelkedően közhasznú alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése
1) Számviteli beszámoló
A jelentés részét képező, ahhoz mellékelt számviteli beszámolót, amely a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak
(különösen az alapítványok gazdálkodására vonatkozó előírásoknak) megfelelően a teljesség, egyedi értékelés és
óvatosság elveinek figyelembe vételével készült, a független könyvvizsgálói jelentés 301.685.- eFt mérleg főösszeggel
és 301.560.-eFt saját tőke összeggel korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal javasolja elfogadni.
2) A vagyon felhasználása
Az alapító okirat 2006 évi módosítása alapján az alapítvány teljes bevételét fordítja közhasznú célra, (elsődlegesen az
ifjúsági táborra és ösztöndíjakra) így a vagyon hasznosításából származó bevételek és költségek is e csoportban lettek
kimutatva. Közhasznú tevékenység árbevétele: 15.289.-eFt
Közhasznú tevékenység költsége: 30.513.-eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: -5.708.-eFt
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből és eszközeinek bérbeadásból származó tevékenységének bevételét is a cél
szerinti tevékenységére fordítja.
3) A cél szerinti juttatások kimutatása
Ifjúsági tábor: 13.126.012.-Ft Ösztöndíjak: 902.000.-Ft.
4) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatást, az Alapítvány nem kapott.
5) Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások nem kerültek megállapításra, illetve kifizetésre.
6) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány elsődleges cél szerinti tevékenysége a hátrányos helyzetű, környékbeli szociálisan rászoruló gyerekek, valamint határon túli (erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és vajdasági) táboroztatása.
Az ösztöndíjakat a környező iskolák tantestületeinek pályázatai alapján a jól tanuló, tehetséges, de nehéz anyagi helyzetben
lévő családban nevelt gyermekeknek juttattuk, fejenként havi 5-10.000 Ft összegben.
Táborozáson részt vett: 400 fő, Ösztöndíjban részesült 10 fő. Tárgyévben, adó 1% felajánlásából nem volt bevétel.
Az Alapítvány céljainak teljesítéséhez, a szükséges anyagi források folyamatosan biztosítva voltak az év folyamán.
Az Alapítvány a mai napon, jogerős bírósági végzéssel megszűnt. Tevékenységét az 1144/2011.(V.13.) számú Kormányhatározat alapján, (a jövőben) a PRO Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. viszi tovább.
Budapest, 2011. 12. 30. napján
Dr Berényi János Kuratórium Elnöke s.k.
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Spektrum Áruház
Gárdony, Szabadság út 10. Telefon: 22/570-065
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7.00-17.00 Szombat: 7.00-13.00

Széles termékválasztékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!!!
Csavarok, kötőelemek, zárak, zárbetétek, kerti szerszámok, festékek
(lazúrok, zománcok, kül és beltéri diszperzitek,)

fa lécek , csempék, járólapok, kül és beltéri polisztirol lécek…
AKTUÁLIS AKCIÓINK:
•
•
•
•
•

•

Rigips 6-30. 25kg 3747.Thermoragasztó 25kg. 1471.Széria glett 25kg. 3400.Üvegszövet 50nm. 7850.-

CEMENTESZTRICH 40 KG. 990.FALAZÓHABARCS 40 KG. 990.-

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS!!!!
FUVAROZÁST VÁLLALUNK!
Minden nemű építőanyag házhoz
szállítását, billencs autókkal

korrekt áron!
Sóder, homok, készbeton, zúzott kövek,
termőföld, töltésföld, cement, mész

és minden, amire Önnek
szüksége lehet!
MINIMÁLIS MENNYISÉG
KISZÁLLÍTÁSÁT IS VÁLLALJUK!

Gépi földmunka (bobcat)
akár hétvégén is!

Hozza magával ezt a hirdetést, 1000 Ft
árengedményt kap a dauer árából!
2012. 07. 31-ig érvényes az akió!

Tűzifa megrendelhető korlátlan
mennyiségben!

06/20-355-9625
Hőgye Zoltán
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT VELENCÉN
(a szakorvosi rendelőnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő: Hétfő: 14:00-18:00
kedd-csütörtök-péntek: 8.30-12:00 szerda: 8:30-18:00

Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19
Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg nem
finanszírozza, így azok térítéskötelesek
Áraink:
Csontsűrűség mérés
-a gerinc és a csípő vizsgálatával: 3.000 Ft.
-az alkar vizsgálatával: 1.500 Ft. (az alkart csak külön orvosi kérésre,
csípőprotézis vagy 120 kg feletti testtömeg esetén vizsgáljuk)
Testösszetétel mérés
(zsír-izom arány) 6.000 Ft.
Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

Human Balance Diagnosztikai Központ
2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

Kulcsrakész lakásfelújítás

k ás
a
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Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com
Kéménycsúcsok átrakása
Hidegburkolás
Villanyszerelés
Vízvezeték szerelés Zsadányi Tamás
20-499-3974
Szennyvíz szerelés
Kúpcserép kenés
Válaszfalak építése

FOGÁSZATI KIS- ÉS PANORÁMARÖNTGEN
VELENCÉN
(a szakorvosi rendelőnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő: hétfő-kedd-szerda: 8:30-18:00
csütörtök-péntek-szombat (csak előjegyzésre,
vagy sürgős esetben telefonon egyeztetve) 08:30-12:00

Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19
Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg nem
finanszírozza, így azok térítéskötelesek
Áraink: Fogászati panoráma röntgen
(amikor a teljes fogsort röntgenezzük)
3.500 Ft.
Fogászati kis röntgen
(amikor csak egy fogat röntgenezünk)
1.500 Ft.
Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

Human Balance Diagnosztikai Központ
2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

BABA-GYERMEK FELÜGYELET
(0-4 éves korig)
Néhány órás, fél napos és egész napos ellátás.
Igény szerint webkamerán keresztül
figyelemmel kísérheti gyermekét.

Telefon: 06(30)-2-418-419
www.babycarehome.hu

Internet előfizetés!!!
1/2Mbps
1 Mbps
2 Mbps
8 Mbps

korlátlan
korlátlan
korlátlan
korlátlan

2.600 Ft/Hó
3.100 Ft/Hó
3.750 Ft/Hó
12.600 Ft/Hó

Az árak az áfát tartalmazzák
és három év hűség esetén értendő.
Info: 06-20-373-54-72
Csuday István

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

2012. JÚNIUS

VELENCEI HÍRADÓ 41

FIZETETT HIRDETÉSEK
VELENCEI-TAVI KÉZI GŐZÖS

AUTÓMOSÓ
Otthonában, munkahelyén,
a kért helyszínen
a gőz erejével

megtisztítjuk autóját
kívül, belül!
Kérésre házhoz megyünk.
Kiszállási díjat nem számítunk fel!

Bejelentkezés:
+3620/924-86-38

CIPŐJAVÍTÓ ÉS KULCSMÁSOLÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101.
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig
szombaton: 9.00–12.00 óráig

ANDY Kozmetika

Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor
Mobil: (20) 230-8125
Nyitva tartás:

www.velenceigozos.hu

Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés
Parafinos kézápolás

Globál festékáruház
Velence, Balatoni út 46. Telefon: 22/471-004

Álló szolárium

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002, 06 30/85 54 200

Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.
Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

FEKETE BÁRÁNY FAGYIZÓ-SÖRÖZŐ

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020

Akció:nagykezelésnél a szempillafestés ingyen

Velencefürdő, V. (ötödik) utca 43.
Tel.: +3620546-0385
e-mail: velencedrink@freemail.hu
facebook: Fekete Bárány

SZÜCS MÁRIA

Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

BioLabor® Közérzetjavító kezelések
Ingyenes kipróbálási lehetőség. Bejelentkezés:
(30)9766974 Danka Mária

KENYÉRLÁNGOS, LANGALLÓ,
TÖK-I POMPOS, OLASZ FAGYLALT,
KÉT KEZES „RETRO” HAMBURGER,
JEGESKÁVÉ, KOKTÉLOK…

Aktuális akcióink:
• Rigips 6-30. 25kg
3747.• Thermoragasztó 25kg.
1471.• Beltéri diszperzit 14l.
2044.• Üvegszövet 50nm.
7850.• CEMENTESZTRICH 40 KG. 990.HOMLOKZATI HŐSZIGETLÉS!!!!

Oros Andrea
kozmetikus

NYITVA MINDENNAP!

H-P: 6.30-18.00
Szo-V: 7.00-13.00

hétfő és csütörtök: délután
kedd, szerda, péntek: délelőtt
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Lila Akác Butik
Használtruha
kereskedés

Olasz és angol
divat a
magyarországi Velencén
Újonnan érkezett tavaszi és nyári kollekciók
LAKÁSTEXTIL – CIPŐK – TÁSKÁK
ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ
Női, férfi, gyermek fehérneműk,
zoknik, harisnyák nagy választékban
ÚJ TERMÉKEK, NEM HASZNÁLT!

Minden hét SZERDÁJÁN új árukkal
várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 07.30 - 17.00
szombat: 08.00-12.00 vasárnap: zárva
Velence, Kis utca 10. (bejárat az Akácfa utca felől)
Telefon: 06-30/298-5948 Martinovszky és Társa

Kőműves munkák, lakásfelújítások,
házak hőszigetelése, térkövezés,
kerítés építés,

terméskő burkolatok
készítése.

Teleki László
Telefon: 06(20)-229-2474

ÚJ SZÉKHELLYEL 22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN
Juniusi ásványgyapot akció:
Nobasil Ekoboard 10 cm 144 m2
helyszínre szállítva 790,- Ft/m2 bruttó.
Nobasil MPN 10 cm 58 m2
helyszínre szállítva 935,- Ft/m2 bruttó.
Ön kérheti építőanyagának helyszínre szállítását,
építőanyag mennyiségi kiszámolását,
hőszigetelési rendszerek számolását.
A régi telephelyen a Martinovszky és Társa Kft.
már NEM folytat kereskedelmi tevékenységet!
LB-Knauf vakolat rendszerek, csempe ragasztók, fugázók
BRAMAC, TONDAH cserepek, Schiedel és Leier kémény
rendszerek, Früwald, Leier, Weissenböck térkövek
Hőszigetelők: Austrotherm, Knauf innsulation, Nabasil

Fuvarszervezés
Ön csak felemeli a telefont, e-mailt ír, faxol.
Velencén mindig történik valami Martinovszkynál

M Ű A N YAG A J TÓ K , A B L A KOK
7 L ÉG K A M R Á S PRO F I L B Ó L
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, 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

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK
• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
„T-SAT” internet, telefon, tévé, akár együtt
„HELLO HD” A nagyfelbontású, csúcsminőségű televíziózás élménye
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
„Olcsó TV” Feltöltő kártyás műholdas TV szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás
• VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése
(lakásriasztók, videokamerás megfigyelőrendszerek. stb.)

Tisztelettel:

Gergely Gábor
GERGELY SAT BT.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés
Automata öntözőrendszerek telepítése • Füvesítés
Gyepszellőztetés • Kaszálás • Fűnyírás • Metszés
Rotálás • Favágás • Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
AKÁR 1 nap alatt is!
Telefon:

06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.
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HARMATA-94 Kft.

FEJÉRVÉD

Biztonsági Szolgálat
Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG
– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat
BÍZZA RÁNK

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 hullámlemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

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:

Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947
www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

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

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést
vállalok!

Hor váth Gyula

Telefon: (30) 975-9724

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

Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362

Tel.: (30) 994-9651

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: 0630 317 03 90, 0630 456 41 86

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Németh János

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

ÉLELMISZER ÜZLET
Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új – Balatoni úti – Szakrendelő mögött,
a mentős bejárattal szemben

Júniustól friss
zöldség-gyümölcs is
kapható!

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

Festés-mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
A Velencei-tó Nyelviskola
2012. tavaszán AKCIÓS NYELVTANFOLYAMOKAT indít:
40 órás angol kezdő szintű és német modulokat,
500,- Ft/óra akciós áron (20.000,- Ft), 6-10 fős csoportokban.
Csoportok indítása: május utolsó hete; Gárdony, Nemzedékek Háza
velenceitonyelv.atw.hu velencenyelv@gmail.com

Nézze meg új honlapunkat:
http://www.kocsag-elelmiszerbolt.hu
Legyen ismerősünk a facebook-on:
Kócsag Élelmiszer üzlet / Facebook

A Velencei-tó Nyelviskola (nyilvántartási sz.: 00159-2012)
további nyelvtanfolyamokat is indít folyamatosan Gárdonyban,
a Nemzedékek Házában. Korrepetálást, online-tanítást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést is vállal.
NYELVEK ÉS SZINTEK:
angol, német:
kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol:
kezdő- és középhaladó szint
orosz:
kezdő szint
IDŐPONTOK: hétfő-csütörtök délután, kedd-csütörtök délelőtt,
igény szerint hétvégén is
Érdeklődni honlapunkon: www.velenceitonyelv.atw.hu
e-mailben:
velencenyelv@gmail.com
telefonon:
06 30 3988515

Teljes körű víz-,
szennyvíz szerelés
Külső-belső, víz-szennyvíz
vezetékek kiépítése, javítása,
cseréje

ANGOL NYELVI NAPKÖZIS TÁBOR
OVISOKNAK VELENCÉN július 9. és július 16.
www.angolmagyarovi.hu, 06 30 2681007
Csiperke Angol-Magyar Óvoda és Családi
Napközi Székesfehérváron
www.angolmagyarovi.hu

Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie?
Nálunk bevásárolhat előtte, utána, vagy
akár a várakozás közben is.

Csőtörés javítás,
hibaelhárítás

www.elektromoped.hu

Vizesblokk felújítás, átalakítás
tervezéssel,
anyagbeszerzéssel
Csapok, szifonok, wc tartályok,
mosdók, mosogatók, bojlerek
stb. javítása, cseréje
Ivóvíz és csatornabekötések
kivitelezése

Locsolómérőhely kialakítása tervezéssel

Kovács Tamás
06-20-426-0261

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: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

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

