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A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

Velencei Zene és Tánc Napja
Augusztus 17., péntek
18:00 „Fantázia” együttes és a Silver
Rose tánccsoport műsora
19:30 Coincidance Táncegyüttes
Táncfantáziák című műsora - Ír tánc
21:30 Los Andinos - Koncert

VIII. Velencei
Nemzetközi
Néptáncest

HÍRADÓ
20. ÉVFOLYAM 7. SZÁM
2012.
AUGUSZTUS

Velence Város
Születésnapja
XV. Nemzetközi Fúvószenekari
és Mazsorett Nap
Augusztus 19., vasárnap
16:00 Zenés felvonulás
17:00-tól Fúvószenekarok és
táncosok színpadi programja
21:30 TŰZIJÁTÉK
kb. 22:00 Nosztalgia diszkó
DJ Smash-es

Augusztus 18., szombat
19:00 Közreműködik az Alba Regia
Táncegyüttes és további három
külföldi vendégegyüttes.

Velence, Északi-strand (rendezvénysátor)
A rendezvények megtekintése ingyenes.

Eső nem akadály, sátor és büfé van!

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja
a Lakosságot és az Üdülővendégeket
2012. augusztus 20-án (hétfőn) 11:00 órára
a Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban tartandó

Szent István Napi ünnepségére
Műsor: Kiss Csaba plébános szervezésében
Ünnepi beszéd, Himnusz
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M E G H Í VÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő ülését
2012. szeptember 17-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2012. I. félévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg
meghatározás
Előadó: Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető
4./ Egyebek
– Október 23-ai ünnepség előkészítése
A napirendeket követően, közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírlevél
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
július 9. napján rendkívüli testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Serhók
György képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp
Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A rendkívüli nyílt ülés napirendje a temetői illemhely kivitelezése és az Orvosi Rendelő kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról való döntés volt.
A Képviselő-testület – a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – a pályázat nyertesének a Fodor és Molnár Építőipari
és Szolgáltató Kft-t (7000 Sárbogárd, Tinódy u. 43. B. ép.)
nevezte meg. A második legkedvezőbb ajánlattevőként a
MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (2484 Agárd, Mező u. 10/A.) jelölte meg.
Az ajánlati árat a temetői illemhelye kivitelezése tekintetében 7.452.000,- Ft+ÁFA összegben, az Orvosi Rendelő kialakítása tekintetében 21.115.434,- Ft+ÁFA összegben fogadta el.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
pályázat nyertesével a szerződést nevében eljárva írja alá.
***
A Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülésére 2012.
július 16. napján került sor, melynek helyszíne a Fő utcai Meseliget Óvoda volt.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
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Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A Meseliget Óvoda éves munkájának értékeléséről szóló
írásos beszámolót az óvodavezető, Serhókné Varjas Edit szóban is ismertette illetőleg projektoros vetítéssel tette a jelenlévők számára még megismerhetőbbé az intézményt.
Az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatosan Szávai
Jánosné ismertette a főbb tudnivalókat. E szerint az ünnepség
2012. augusztus 20-án 11.00 órakor lesz a Római Katolikus
Templom parkjában. Az ünnepi beszédet Cserny Vilmos alpolgármester mondja, a műsort Kiss Csaba plébános vezetésével a hittanoktatásban részesülő gyermekek adják.
Pontosítások és magyarázatok után a Képviselő-testület elfogadta az Állami Számvevőszék vizsgálatára készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
A korábbi testületi ülésen az Orvosi Ügyelettel kapcsolatban elfogadásra került az a javaslat, hogy 2012. október 1jével az ügyeleti ellátás új helyszíne a Szakorvosi Rendelőintézet legyen, a vállalkozási szerződés a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal megkötésre, az Angelika KKT-vel
pedig felmondásra kerüljön.
A Nonprofit Kft-vel való ellátási szerződés megkötése előtt
az érintett képviselő-testületek mindegyikének meg kell hoznia az Ellátási szerződés elfogadását tartalmazó határozatát,
utána pedig az Orvosi Ügyeleti Társulás fogja a szerződést
megkötni az új üzemeltetővel. A Képviselő-testület a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Ellátási szerződés elfogadására vonatkozó
határozatot elfogadta.
A következő napirend szorosan kapcsolódott az előzőekben
tárgyaltakhoz, mivel az orvosi központi ügyelet működtetéséhez kapcsolódó OEP finanszírozásról szólt. Az elfogadott döntés szerint a Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. az orvosi központi ügyelet működtetésére az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül a finanszírozási szerződést megkösse, ezáltal az OEP a finanszírozási
összegeket közvetlenül a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. számlájára utalja.
Szintén a korábbi testületi ülésen került elfogadásra az,
hogy a Szakorvosi Rendelőintézetet társasházzá alakították.
A társasházon belül – az alapfeladatot meghaladó további öt
funkció került bejegyzésre, így Mentőszolgálat, Gyógyszertár, Fogorvosi Rendelő, Gyermekorvos rendelő és védőnői
szolgálat. Ezeke vonatkozóan használati szerződés-tervezet
került a Testület elé, mellyel a képviselők egyetértettek, és felhatalmazták a Polgármestert az Önkormányzat képviseletében
a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a Tópart út 34.
szám alatti épületben üzemelő Háziorvosi Rendelő akadálymentesítésének és belső korszerűsítésének, felújításának
mindkét megközelítésére vonatkozó műszaki és pénzügyi
megvalósíthatóság tervezetét. Elfogadta továbbá az épület tulajdonosának döntését a tervezett „A” és „B” variációból történő választás tekintetében és felhatalmazta a Hivatalt a
megvalósítás előkészítésére.
A Raiffeisen Bank Zrt. megkereste az Önkormányzatot
azzal, hogy módosítani kívánja a kötvény törlesztés szerződési feltételeit. A Képviselő-testület egyetértve az előterjesztéssel megállapította, hogy a megkereséssel kapcsolatban
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pénzügyi banki szakember bevonása nélkül nem tud kellő
szakmai megalapozottságú döntést hozni. Erre tekintettel felhatalmazta a Polgármestert, hogy kérjen fel banki szakértőt az
ajánlat véleményezésére, a felelős testületi döntés érdekében.
A fennmaradó napirendek megtárgyalása után közérdekű
bejelentések, kérdések hangzottak el a képviselők és a jelen-

lévő lakosok részéről. A megemlítésre kerülő témák között
szerepelt közlekedés, szemétszállítási és közvilágítási bejelentés, melyek egy részére helyben kapott választ a bejelentő.
A helyben nem megválaszolható, intézkedést igénylő ügyekben írásos válasz készül.
Szelei Andrea
aljegyző

Önkormányzati hírek
Velencei-tó
Kapuja
Az elmúlt lapszám óta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
illetékes osztályának jóváhagyásával megjelent a „Velenceitó Kapuja” kivitelezésére vonatkozó ajánlati felhívás.
Az Európai Uniós nyílt közbeszerzési eljárás tartalmának
lényege, – a jelenlegi állapotból kiindulva – a beruházás befejezése. Ehhez természetesen az előkészítés szakaszában
Önkormányzatunk szakértőkkel felmérette a műszaki állapotot, kidolgoztatta a várható bekerülési költséget.
A szakértők egyértelmű véleménye volt, és ez a pályázati
kiírásból is tükröződik, hogy az eredeti költségen befejezhető
a beruházás.
Mindezzel párhuzamosan zajlik a „Támogatási szerződés”
módosítása a határidő tekintetében 2013-ra és a tárgyalások a
vállalkozó által el nem számolt előleg fedezetére.
Nagyon bízunk abban, hogy az események felgyorsulnak,
hiszen egyértelmű kormányzati döntés van arra, hogy a
Magyar Állam érdeke az EU-s források gyors és hatékony
felhasználása. Erre pedig minden adott a „Velencei-tó Kapuja”-projektnél, késedelme pedig nem csak Velencének,
hanem az országnak is igen nagy kárt okoz jelenleg.

Aktuális rövid hírek
Vasúti beruházás
Sokan hitetlenkedve kérdezik, hogy az Önkormányzatunk
miért nem hatékonyabb a vasúti aluljárók átadásában és a
megállóhelyek üzemeltetésével kapcsolatban.
A Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya minden egyes
bejáráson, helyszíni szemlén részt vesz, és jegyzőkönyvbe
diktálja mindazokat az észrevételeket, amelyek teljesen megegyeznek az állampolgárok által feltett kérdésekkel. Így például: a felszíni vízelvezetés, a térfigyelő biztonsági rendszer,
padok, szemetesek, várótermek, wc-k működésének hiánya.
Sajnos, ennél hatékonyabban nem tudunk fellépni, hiszen
egyértelmű az is, Önkormányzatunk nem kívánja és nem is
teheti meg, hogy a vasúti épület üzemeltetését átvállalja, vagy
részt vállaljon belőle.Ugyanis a MÁV területén ezek a feladatok funkcionálisan is a MÁV kötelezettségei közé tartoznak.
A gyalogos aluljárók esetében aláírt szerződések vannak
arra, hogy minden feladatot a MÁV végeztet el (közüzemi
számlák, aluljáró takarítás), viszont a költségek 50 %-át kiszámlázza az Önkormányzatunknak, és mi azt kifizetjük, de
a felelősség a MÁV-é.
A gépjármű közúti aluljáró átadásának elhúzódásának
műszaki okai vannak tudomásunk szerint, az üzemeltetés
Önkormányzatunkat fogja terhelni.

Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Köztudott, hogy az Általános Iskola fenntartói jogát a
jogszabályi változások miatt az Önkormányzatunk – egyetértésben a dolgozókkal és a szülőkkel – a Baptista Szeretetszolgálatnak kívánja átadni. Megfelelő engedélyezési eljárások eredményeként megkaptuk és jogerős az átadást
szentesítő Kormányhivatali döntés.
A Baptista Szeretetszolgálat megkapta a működési engedélyt, így jelenleg folynak a dolgozók munkáltatói jogával kapcsolatos intézkedések és a zavartalan iskolakezdéshez
szükséges egyéb technikai lépések. Semmi nem akadályozza
a szeptember 1-jei zavartalan tanévkezdést.

Újtelepi Háziorvosi Rendelő
Képviselő-testületünk a közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdette, így július végén megkezdődött a volt ÉDÁSZépületben a régi mentőállomás helyén az Újtelepi Háziorvosi
Rendelő kialakítása. A 21 millió Ft-os beruházás eredményeként, igen rövid határidőn belül megvalósulhat az Újtelepi
Rendelő, ahova a Járóbeteg Szakorvosi Rendelő-intézetből
költözik át a háziorvos. Ezt követően, a jelenlegi Háziorvosi
Rendelő helyén napközben szakrendelések lesznek, a délutáni,
éjszakai, hétvégi és ünnepnapokon pedig az Orvosi Ügyelet
kap helyet október 1-jével. Ezt a döntést minden társult Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, így megvalósulhat,
hogy egy épületen belül a nap 24 órájában sürgős esetben orvost lehessen találni.

Temetői vizesblokk
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően, megkezdődött a temetői vizesblokk építése. A Katolikus Egyház rugalmas és segítőkész együttműködése lehetővé tette, hogy
a munkaterületet a kivitelező birtokba vegye, és megkezdje
az építkezést. Mindezt természetesen úgy, hogy ne zavarja a
temető működését.

Tópart utcai Háziorvosi Rendelő korszerűsítése
Jelentős előrelépésről döntött a Képviselő-testület akkor,
amikor az Orvosi Ügyelet átköltöztetését követő akadálymentesítésről és belső átalakításról döntött.
A beruházás kora ősszel kezdődhet, és eredményeként a
beteg emberek számára akadálytalanul megközelíthető lesz a
rendelő, és biztosítani tudjuk, hogy az orvos a második rendelőben akár négyszemközt is fogadhatja a betegeit.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012.(VII.31.)
önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés térítési díjáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
92.§. (1) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetésben részesülőknél a következő évi szabályozásig alkalmazandó étkezési térítési díj összegét 682.- Ft/nap-

ban állapítja meg, mely magába foglalja a nyersanyag-normát,
a rezsi költséget, az ÁFA-t és a házhoz szállítás összegét.
2. § (1) A rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
2/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet.
Velence, 2012. július 16.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester
címzetes főjegyző
A rendelet 2012. július 31. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012.(VII.31.) önkormányzati
rendelete az iskolai és óvodai élelmezési ( napi ) térítési díj alkalmazásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
92.§. (1) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az általános iskolában az élelmezési (ebéd) térítési
díjat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2012. évi költségvetési törvényben előirt érvényesíthető kedvezményen túl az önkormányzat további kedvezményt biztosít 123.- Ft/nap/gyermek erejéig.
2. § (1) Az óvoda élelmezési térítési díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2012. évi költségvetési törvényben előirt érvényesíthető kedvezményen túl az önkormányzat további kedvezményt biztosít 132.- Ft/nap/gyermek erejéig
3. § (1) A rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az iskolai és óvodai élelmezési (napi)
térítési díj alkalmazásáról szóló 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet.
Velence, 2012. július 16.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester
címzetes főjegyző
A rendelet 2012. július 31. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Az iskolai és óvodai élelmezési térítési díj
alkalmazásáról szóló 27/2012. (VII.31.) rendelet
1. melléklete
ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJA
Térítési díj
467.ÁFA
127.594.Térítési díj (amit a szülő fizet)
Tanulók
477.50 %-os kedvezmény
180.Önkormányzatot terhelő rész

117.-

Az iskolai és óvodai élelmezési térítési díj
alkalmazásáról szóló 27/2012. (VII.31.) rendelet
2. melléklete
ÓVODA TÉRÍTÉSI DÍJA
Térítési díj
507.ÁFA
137.644.Részletezések: - tízórai 111.- + 30.- =141.- ebéd
300.- + 81.- =381.- uzsonna 96.- + 26.- =122.Térítési díj (amit a szülő fizet)
- egész napos gyermek (tízórai+ebéd+uzsonna) 517.- félnapos (tízórai+ebéd)
395.- egész napos 50 %-os kedvezményes
195.- félnapos 50 %-os kedvezmény
134.Önkormányzatot terhelő rész
127.-

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012.(VII.31.) önkormányzati
rendelete az állattartásról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az állattartásról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. § Az állattartásról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Velence, 2012. július 16.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester
címzetes főjegyző
A rendelet 2012. július 31. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 28/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelethez
Állattartó övezetek

A

B

1 1. övezet Velence Balatoni út és Cserje utca által a MÁV lakásokig bezárt terület. Tó utca, Tópart utca, Fő utca páratlan
oldal 1-23-ig, páros oldal 2-28-ig, és 122-172-ig, Kemping utca, Strand utca, Klein köz, Nádas köz, Tóbíró
köz, Enyedi utca, Enyedi köz.
2 2. övezet Nadapi út, Panoráma utca, Halastófolyás utca, Kertalja utca és Hegyalja utca által bezárt terület, valamint a
Jókai utca, Veréb utca, Meggyfa sor és Balatoni út által bezárt terület.
3 3. övezet Határ utca, Pacsirta utca, Vásártér utca, Bekötő út, Flóra utca, Jókai utca, Balatoni út által bezárt terület,
valamint a Tópart utca, Felszabadulás út, Ország út, Fő utca által bezárt terület.

2012. évi tervezett önkormányzati programok
Augusztus 17., 18. Északi strand rendezvénysátor
Velencei Zene és Tánc NapjaVIII. Nemzetközi Néptáncest
Augusztus 19.
Északi strand rendezvénysátor
Velence Város Születésnapi Vígassága
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap Tűzijáték és SMASH disco
Augusztus 20. 11.00 Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban Szent István napi Ünnepség
Szeptember 28.
Ifi ház
Idősek Világnapja
Szeptember 29.
Babák Rózsakertje park
Babák Rózsakertje ünnepség
Október 23.
Hősök parkja
Nemzeti ünnep
Temetőben és a katonasíroknál
Halottak napja
Október 26.
December
Zöldliget Iskola
Városi Karácsony

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2012. július 14-én:

Ferencz Péter Dávid – Nagy Eszter
2012. július 20-án:

Kuti József – Balogh Andrea
2012. július 21-én:

Mikola Péter – Fekete Mária
Árvay Gábor – Szerényi Zsuzsanna
2012. július 27-én:

Bencsik Péter László – Sári Éva Róza
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné
anyakönyvvezetők

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

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő
közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2012. szeptember 3-án (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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
Mamma Mia Pizzéria Agárd,
Bevásárló központ
Tópart ABC Halász u. 1.
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.
Mikkamakka Játéktár Családi
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva V. utca 43.
Huszti Kertészet Bekötõ u. 42.
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056

Játékokra 10%

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
Minden termékre 10%
1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%

5.000,– Ft felett 5%
5.000,– Ft felett 5%
Minden héten más akció!
5%
1.000,– Ft felett 10%
10%

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

Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 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
Helyben fogyasztásnál 10%
Velence Bence-hegyi Borkert és
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Minden vásárlásnál 3%,
Globál Festékáruház
(Akciós termékekre nem
Balatoni u. 65.
vonatkozik!)
5.000.- Ft felett 5%
Herbárium „az egészség őrzője”
kedvezmény
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
Minden termékre 10%
ERDEX Kft.
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Minden hónapban
Andi Kozmetika
más-más kedvezmény, a
Szabolcsi úti Pavilonsor
Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint!

Minden termékre 10%,
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
20% kedvezmény a játszóház árából, 5% kedvezmény a megvásárolt
játék árából

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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. július
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS
ESETSZÁM
Martonvásár
Kápolnásnyék
Kápolnásnyék-Pettend
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen

252
571
11
399
100
1336
217
58
54
2998

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:
ESETSZÁM
VÁROS
Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Biatorbágy
Budakeszi
Nagykovácsi
Dunakeszi
Göd Felsőgöd
Kistarcsa
Váckisújfalu
Üllő
Dunaújváros
Nagyvenyim
Szabadegyháza
Sárosd
Százhalombatta
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Vác
Dejtár
Súr
Salgótarján Baglyasalja
Járdánháza
Balajt
Sátoraljaújhely
Nagyhalász
Tiszakóród
Geszt
Kalocsa
Sárbogárd
Sárbogárd Sárszentmiklós
Cece
Nagyatád
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Bakonycsernye
Gánt
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Tác
Dég
Szabadbattyán
Veszprém
Ajka
Balatonendréd
Lulla
Csurgó
Győr
Nagycenk
Összesen:
Mindöszesen:

153
10
11
11
3
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
4
2
65
21
185
22
7
440
327
42
176
19
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
63
2
2
1
1
2
1
14
66
1
1
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1719
4717

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről
Tüdőgyógyászati szakrendelésünket szeretnénk újraindítani.
Dr. Lupkovics Gergely tüdőgyógyász szakorvos, a működési
engedély birtokában megkezdi rendelését. A szerződéskötés folyamatban van. A szakrendelés valószínűleg szerdán lesz elérhető. Pontos tájékoztatást a hónap második felétől Recepciónk ad.
Dr. Jachymczyk György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és
stoma-gondozás szakrendelése augusztus elején újra indul. Előjegyzés a Recepción kérhető.
Az érsebészeti szakrendelést júniustól Dr. Turcsán Erik főorvos vezeti. A szakrendelésre előjegyzés, beutaló birtokában a
Recepción kérhető.
Nőgyógyászati szakrendelésünkön, Dr. Med. Habil. Hagymásy
László főorvos, és Dr. Nagy László főorvos mellett, hétfőnként
Dr. Kállay Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos rendel.
A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, az Önkormányzati Társulás döntése alapján 2012. október 1től a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velenceitavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
átveszi. A háziorvosi ügyeleti szolgálat, terveink szerint a Rendelőintézet épületében, a Mentőszolgálat és a Gyógyszertár közvetlen közelében, a megszokott orvos-, nővér- és gépkocsivezető létszámmal fog működni.
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 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 gasztro-enterológiai szakrendelésen, a máj- epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik:
Tunikolt Éva gyógymasszőr minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhető. 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. Teljestest masszázs: 60 perces 3500,- 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

09.00-12.00

09.00-12.00

Dr. Gajdán László

Dr. Kalmár József

16.00-20.00

09.00-12.00

(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
Dr. Lupkovics Gergely

Tüdőgyógyászat

16.00-20.00

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

30/823-9492

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

09.00-17.00

15.00-19.00

09.00-14.00

13.00-17.00

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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HELYI MINÕSÍTÉSI RENDSZER 2012

Minõsítésre kerültek
a helyi szolgáltatások
Az értékelésnél szempont volt a vendégfogadás
minősége, a hely környezetének minősége, a szolgáltatások száma és azok minősége. Plusz pont járt az idegen
nyelv ismeretért vagy az akadálymentes megközelíthetőségért is. Emellett nagy hangsúlyt kapott a vendégszeretet, a kiszolgálás vagy akár a mosolygósság is.

A Velencei-tavon a Nadap hajón nyújtotta át Velence
Város polgármestere a szállásadók, vendéglátóhelyek és
egyéb vállalkozások kép viselőinek a 2012. évi helyi
minősítési díjakat, azaz a „minősítettséget” igazoló bizonyítványt és a jelképet, a márványtáblán elhelyezett
rózsákat.
A jelképeket egy szál gyönyörű sárga rózsával együtt
nyújtotta át polgármester asszony a vállalkozások képviselőinek.

A minősítésre való jelentkezés önkéntes!
A minősített szolgáltatások ill. vállalkozások ingyenesen felkerülnek Velence város hivatalos honlapjára,
(www.velence.hu) és a Velencei-tó Turizmusáért TDM
Egyesület, a helyi turisztikai egyesület:
www.velenceturizmus.hu honlapjára is.
Ezúton is kérjük a vállalkozókat, hogy ellenőrizzék
adataikat a honlapokon és jelezzék észrevételeiket azok
helyességére vonatkozóan!
Arday Ágnes
TDM menedzser
Idén a szálláshely kategóriában 26 pályázat érkezett,
17 vendéglátóhely és 22 egyéb szolgáltató vállalták a
megmérettetést. A rózsás minősítés 2002-től folyamatosan működik, először csak a szálláshely kategóriában
hirdették meg, de a további években megnőtt az érdeklődés és mára már a vendéglátóhelyek
mellett egyéb, a turizmushoz is
kapcsolható szolgáltatók is
részt vesznek a programban,
pl. butik, fodrászat, kozmetika, élelmiszer boltok, gyógyszertár, ajándékbolt stb.
A Minősítő Bizottság a
helyi turisztikai egyesület
(TDM) dolgozói már a második évben végzik ezt a feladatot.
Idén júliusban járták be a 65 pályázó egységeit.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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GRATULÁLUNK!
Az átadási ünnepségen megjelent minősített vállalkozások képviselői:

Walzer Panzió
és Étterem

Lido Divat

Turanitz Apartman

Lila Akác Butik

István Panzió
és Étterem

Babaház

Magánszállásadó

Margaréta Panzió

Fekete Bárány
Söröző, Fagyizó

Huszti Kertészet

Marien-Park

Drótszamár
Park&Camping

Csőrike Családi
Napközi

Éva Szépségszalon

Dancsó Pincészet

Orbán Kisvendéglő

Erzsi-Lak

Magánszállásadó

Velence
Resort&Spa

Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub

Fotók: Somhegyi Béla

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt gondozott, szépen rendben tartott, virágosított a közterület.
Egész nyáron sokan gyönyörködtek a színes, virágos,
szeretettel gondozott utcai „kiskertekben”, de nagyon
szépek az ápolt, gyeppel, egy-egy örökzölddel beültetettek is. Egyre több ingatlantulajdonos gondolja úgy, hogy
kertje nem ér véget a kerítéssel. Ez látható az alábbi felsorolásból is. Az is megfigyelhető, hogy ahol néhány
Cserje u. 38., 40., 45., 50/f., 51/a.,
51/b., 51/d., 51/h.
Orgona u. 4., 14., 15., 16., 17., 30.,
37.
Balatoni út 19. 72., 84.
Ady E. u. 29.,
30., 45/b., 46/b.
Csokonai u.
Egy-két ingatlan
kivételével
végig szép, rendben tartott.
Szabolcsi út 21., 57., 59., 63., 69., 71.,

lelekes virág-barát ápolja az utcai előkertjét, ott az utca
többi lakója is nagyobb gondot fordít a rendezett környezetre. Jó példa erre például a Csokonai utca.
Reméljük, min több ingatlantulajdonos igyekszik majd
jó példával kedvet csinálni utcája többi lakosának a szép,
gondozott közterülethez.
Évek óta visszatérő probléma, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek, gondozottak,
de házszám-tábla hiányában nem beazonosíthatóak,
így nem tudjuk az újságunkban közzétenni.
Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

73., 77., 79, 83., 83/a., 83/b.
Felszabadulás út 1., 5., 7., 9., 17.,
Nass vendéglő
Bárczi G. u. 1., 3., 5., 7.
Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola. Diák és Gyermekotthon
Hunyadi u. 1., 8., 10.
Radnóti u. 2., 4., 7., 8., 9., 12., 14.
Jázmin u. 2., 3., 4.
Pannónia u. 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12.
Tulipán u. 5.,6.,7., 13., 14., 15., 17.,
18., 22., 25., 26., 28., 33., 35/ab.

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület
kertészeti tanácsai
Az öntözés, a növények táplálása egész évben sok törődést, gondoskodást kíván. A nyári forróság beálltával sokasodnak a tennivalók. A levelek párologtatásának mértéke, a növény vízszükséglete a fajtól, a fajtától, a növény
fejlettségétől és a hőmérséklettől is függ – másképpen öntözzük a leandert vagy a kaktuszokat.
Nyári melegben nő a párologtatás, ezért a vízveszteséget rendszeresen pótolni kell. Arra, hogy mikor és hogyan
öntözzünk, nincs általános szabály! Óvakodjunk a túlöntözéstől! A kissé kiszáradt növény nedvesség hatására új
erőre kap, míg túlöntözött-kirothasztott társa a kukában
végzi. Ne pótoljuk automatikusan a vizet, amikor azt látjuk, hogy a föld felszíne már száraz. A nagyobb méretű
edényekben lévő növények – a nagyobb földtömeg hatására is – könnyebben átvészelik a forróságot.
Lehetőleg azonos napszakban öntözzünk. Ajánlatos
az este, mert akkor jobban hasznosítja a növény a vizet, de
a kora reggeli órák is alkalmasak. Ha lehet, a legmelegebb
napszakban, a tűző napon ne öntözzünk.
Gyakori, szinte mindennapi öntözésre a kis cserépben,
a keskeny, sekély balkonládában álló növények szorulnak.
A túlzottan erős napsugárzásnak kitett cserepeket ideigle-

Templom köz 4., 6.,
István Étterem és
Panzió.
Természetesen több
rendezett, szép ingatlan van, következő számban folytatjuk a
felsorolást.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a szép, virágos Velence és kívánunk sok
örömöt és jó egészséget a nyár végi kerti
munkákhoz!
Benkő Istvánné szervező
Virágos Velence Városszépítő Egyesület
elnöke

nesen helyezzük árnyékosabb helyre. Az erkélyre, az ablakba kitett virágok kezelése „macerásabb”! Ilyen helyzetben hagyatkozzunk előző évi tapasztalatunkra. A napégett, csúnya virágokat rendszeresen szedjük le.
Ne csodálkozzunk, ha a forróság hatására a különböző
érzékelőkkel felszerelt automata öntözőrendszer használatánál is előfordul, hogy növényeink egyike-másika
károsodik. Jó esetben erőteljesebb visszavágással orvosolhatjuk a bajt, előfordulhat viszont, hogy a hiányt pótolnunk kell.
Augusztus a betakarítás és az újrakezdés hónapja is.
Ekkor a háziasszonyok folytatják a lekvárok befőzését, a
szilva-aszalást, paradicsom, lecsó, savanyúság télre való
eltevését. Itt az ideje a szamóca telepítésének is.
Akinek szőlői vannak, folyamatosan nézegeti, milyen
termést takaríthat be a szüret idején. Akik szabadságukat
nem hazánkban töltik, hazatérve megpróbálják mediterrán területről beszerzett növényeiket „honosítani”, meggyökereztetni. Az esetek jó részében sikeres a próbálkozás,
de nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy nálunk még
nem a mediterrán éghajlat az uralkodó.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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.
„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879
www.mikkamakka.hu, www.varazskucko.hu
Kastély – Velence, Tópart út 52.

Kedves Kismamák, Anyukák,
Babák, és Totyogók!
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.)!
Elérhetőség: Málics - Talabér Veronika 20/570-5876
vtalaber@vipmail.hu

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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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
Közösségi gondozó: Farkas Tímea
Elérhetőség: 06-30-815-2318
Közösségi gondozó: Csernus Marietta
Elérhetősége: 06-30-815-2345
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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Tanévnyitó ünnepély:
Javító- és osztályozóvizsga:

2012. augusztus 31. péntek 17.00 – Liget iskolarész

2012. augusztus 27. hétfő 8.00 óra – Liget iskolarész

Tankönyvek vásárlása:
2012. augusztus 30. csütörtök 14.00-18.00
Liget iskolarész tornaterme
2012. augusztus 31. péntek 8.00-15.00
Liget iskolarész tornaterme
Kérünk mindenkit, hogy a vásárláshoz a kedvezményre jogosító igazolás (igazolások) másolatát legyen kedves magával hozni!

Bemutatkozik
a Velencei-tavi Sportegyesület

Irány a víz!

Az egyesület ötlete 2011 nyarán merült
fel. Teljes mértékben magán kezdeményezésre jött létre azért, hogy letegye az alapjait a
Tó környékén a medencés vizes sportoknak. Uszodát Velencén sikerült találni, a Velence Resort and Spa szállodában. A
szálloda vezetőségével hamar meglett a közös hang, ugyanis
a szálloda is kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségre nevelését és a sport felé irányítását. A működéshez szükséges alapokat 2012 tavaszának végére sikerült lefektetni.
Jelenleg három edző dolgozik az egyesületben, Hauer
Judit, Varga Attila és Csengődi Zoltán.
Judit neve ismerősen csenghet az úszósportban jártas
embereknek: édesapja 70-es évek végén létrehozta a soproni úszósport fellegvárát, majd Széchy Tamás jobb kezeként több mint egy évtizedig nevelte olimpiai bajnokainkat
és tevékenyen részt vett a Magyar Úszószövetség munkájában. A Széchy Tamás Sportiskola vezetőjeként a mai napig
is az úszósport megszállott követője. Judit kisgyerek korától
kezdve versenyszerűen úszott. Szakmai tapasztalatban bővelkedik a család. Judit a vízhez szoktatástól a versenyfelkészítésig foglalkozik a gyerekekkel.
Varga Attila neve ismerős a velencei iskolásoknak és
szülőknek: Attila a Zöldliget Általános Iskola testnevelője.
Attila a vízhez szoktatásban és az alap úszástechnikák elsajátításában segíti a gyerekeket.
Csengődi Zoltán egyesületi elnök a szervezési és
irányítási teendők mellet a vízhez szoktatás és a vízilabda
edzői teendőket látja el. Tizenöt évet töltött el uszodában
vízilabdázással, gyerekekkel eddig Budapesten foglalkozott
nevelőegyesületénél. Az egyesület összes szakembere a
Testnevelési Egyetemen végezte edzői tanulmányait.
Az oktatásokat és edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartjuk. Az edzők az első alkalommal minden új gyermek eddigi tudását felmérik és a szülővel konzultálva
eldöntik, melyik a számára legmegfelelőbb csoport. Három
lehetőség közül választhat: vízhez szoktató- , alap úszástechnikai- és úszócsoportot.

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

Érdemes gyakran odaklikkelni!
Az életkori sajátosságok minden korosztály foglalkozásain figyelmet kapnak. Az oktatások és edzések során
nagyon fontos, hogy a monotóniát rendszeresen megtörjük,
minél több játékos elem kerüljön bele. A gyerekekkel csak
úgy lehet a sportot és az úszósportot megszerettetni, ha
ebben örömüket lelik.
Az úszás élettani hatásairól rengeteget lehetne beszélni,
éppen ezért a teljesség igénye nélkül csak néhány:
A mai ülő életmódot ellensúlyozni kell a gyerekeknél.
Az iskolapadban és a számítógép előtt sajnos a testtartás
romlik, a gerincferdülés igen nagy számban előfordul már
kisiskolás korban is. A harmonikus izomzat és a tökéletes
testtartás kialakulásában nagy szerepe van az úszósportnak.
A keringési rendszer fejlesztése egy hosszú távú befektetés
az ember életében. A gyerekkorban elkezdett rendszeres
úszás meghálálja magát felnőtt korban: a keringésben olyan
pozitív elváltozásokat okoz, amelyeket később már nem
lehet kialakítani. Tanároktól hallom rendszeresen: egy osztálykiránduláson tízből tízszer meg lehet azt mondani a
túra/kirándulás végén, melyik gyerek úszik rendszeresen.
Ezen kívül szinte nincs még egy olyan sportág, amely a
test minden izmát megmozgatja azzal együtt, hogy a szárazföldi sportokhoz képest az ízületek terhelése minimális.
A Velence Úszó és Vízilabda Sportegyesület mottója:
„IRÁNY A VÍZ”. Ez mindent elmond hosszú távú terveiről:
minél több gyerek ismerje meg az úszás és a vízilabda
örömét, és minél többen válasszák ezt a sportot hosszútávon.
Azonban ha ez nem nyeri el tetszését és más sportágat választ
magának, akkor is egy célt biztosan elért az Egyesület: a
gyermek SPORTOL!
Az egyesület mottója a helyi gyerekeket helyezi előtérbe,
de természetesen kis számban előfordulnak a szálloda
vendégei közül is úszótanoncok.
Jelentkezés lehetséges telefonon vagy emailen, vagy
személyesen az edzések időpontjában kedden és pénteken 5
és 7 óra között a szálloda wellness részlegén.
Csengődi Zoltán, egyesületi elnök
Velencei-tavi Sportegyesület - IRÁNY A VÍZ
telefon: 30/49 89 372
e-mail: zcsengodi@hotmail.com,velencesport@hotmail.com
www.facebook.com/VelenceSportegyesulet
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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.
Ugyanakkor gyűjtjük a régi iratokat, okmányokat,
leveleket, bizonyítványokat és a régi, Velence múltjával
kapcsolatos tárgyakat is. Reméljük, hogy mindebből a
sokszínű, érdekes, fontos dokumentumból a közeljövőben egy kiállítást is rendezhetünk, bemutatva az egyesület többéves munkáját.
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.
Örömmel számolunk be minden kedves velencei
lakosnak és nyaralónak tevékenységünk egyik fontos
eredményéről: honlapunkról.
A www.helytortenet.eoldal.hu egyre bővülő tartalommal nagyon sok érdekes, izgalmas információt tartalmaz.
Képgalériánkban külön könyvtárakban mutatjuk be a
régi képeslapokat, iskolai, bérmálási vagy konfirmációs
csoportképeket. A régi családi fotókon talán ismerősöket,
családtagokat fedezhetünk fel.
Az Egyesület nagy gondot fordít Velence hagyományainak, régi szokásainak összegyűjtésére. Ilyen izgalmas cikkeket olvashatnak például a honlapon: Az emberi
élet fordulói Velencén, Népi táplálkozás Velencén vagy
Tóth Lászlóné Zsuzsa néni visszaemlékezései.
Szeretettel hívjuk honlapunk böngészői közé, reméljük,
sok érdekes, felemelő vagy megható élménnyel lesz közben gazdagabb.
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
A nyári vakáció utolsó napjai még előttünk állnak, használják ki aktívan! A víz nyújtotta kényeztetés adott, és az
időjárás sem befolyásoló tényező, hiszen, ha napozni nem
is, fürödni mindenképpen lehet élménymedencéinkben,
vagy részt venni programjainkon. Aktuális programkínálatunkról a www.velencespa.com honlapon, vagy facebook
oldalunkon találhatnak naprakész információkat.
A fürdőbelépők árairól pontos információt honlapunkon találhatnak, illetve az 589-971 telefonszámon nyújtunk felvilágosítást. Velencei lakcímkártyával érkező
vendégeink továbbra is kedvezménnyel vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.
Tájékoztatunk továbbá minden kedves vendéget,
hogy a fürdő szeptember 3-tól 5-ig időszakos karbantartási munkák miatt zárva tart, nyitás szeptember
6-án!
Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az esetleges változások miatt a wellness bejáratnál kifüggesztett
és a honlapunkon feltüntetett információ lesz az irányadó!
Augusztus 17-én, pénteken, Mókus és a Fabula Rasa
koncertre várunk minden kedves érdeklődőt. A program
jó idő esetén kültéren, rossz időben a szálloda halljában
kerül megrendezésre. Az együttes eklektikus zenei világát
a környező népek folklórjának izgalmas ritmikái és témái
ihletik, melyeket rendkívül mély érzelmi fűtöttség és
sokszínűség jellemez. Versmegzenésítéseiket, népdalfeldolgozásaikat ugyanez motiválja. Mindezt komolyzenei,
jazz és népzenei élményeik hatják át és az őket körülvevő világ hatására modern elektronikus zenei elemekkel
ötvözik. A koncertre belépőjegyet a szálloda recepcióján
lehet vásárolni, összege 1 500.- Ft.
Szeretettel várunk minden kedves fürödni, kikapcsolódni vágyó vendéget!
www.velencespa.com Spa telefon: 22/589-971
Szalczgruber Mariann
kulturális és marketing manager
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MEGFONTOLÁSOK
NYÁRRA, ILLETVE
A SZABADSÁGOK IDEJÉRE
Nyár vége felé járva jó átgondolni, hogy az időt, amit
kaptunk, jól használjuk-e fel. Amikor a diákjaimat szünetre szoktam bocsátani, számos szempontot szoktam adni
nekik, váljék ez mindannyiunk javára.
A filozófia többféle időről beszél. Mindenképpen állapítsuk meg, hogy nincsen kis idő. Van az az idő, ami rendelkezésünkre áll, s ez az idő könyörtelenül múlik. A
fiataloké talán lassabban, az idősebbeké talán gyorsabban.
Az órák, a percek lassan múlnak, de az évtizedek, az évek
repülnek. Nincs kis idő. Van az az idő, ami múlik, de a
múló idő telik. Ez játék a szavakkal, de ha belegondolunk,
tudnunk kell azt, hogy az ember személyisége ebben teljesedhet, gazdagodhat. Rajtunk áll elmúlatjuk-e, vagy
értelmesen töltjük el. Nem kell elütnünk az időt, múlik
az magától. Ezt a múló időt kell felhasználnunk, amit
ajándékba kaptunk, hogy teljesebbé váljunk.
Hogyan tegyük ezt?
Biztos vannak barátaink, ismerőseink, régen látott
rokonaink, akikkel az újra felelevenített kapcsolat a jövő
lehet számunkra. Egy-egy beszélgetéssel töltött este egy
jó pohár bor mellett, friss gondolatokat ébreszthet. Biztos
van mindenki könyvespolcán olyan könyv, amely évek óta
elolvasásra vár. Akad biztosan olyan múzeum, vagy kiállítás – akár szűkebb környezetünkben is –, amely arra vár,
hogy meglátogassuk. Váltsuk a megérdemelt időt a tartalmas pihenés, lelki kikapcsolódás, egymás gazdagításának
helyévé.
Evangéliumi gondolat: Krisztus is elvonult tanítványaival egy külön helyre, hogy imádkozzanak, közelebb
kerüljenek a titkok – az élet titkának, az Isten titkának –
megismeréséhez. Legyen ez egy ajánlat, ha úgy tetszik felhívás, a szentnek a megismerésére. Egy szentmise, istentisztelet csordultig töltheti az embernek a lelkét. Sokat
beszélünk arról, hogy rohanó világunkban nincs ideje
megállni az embernek, nyüzsgés, határidők, váltott
műszak, sorolhatnánk tovább. A lelki békénket csak az
Istennel való találkozás adhatja meg, töltheti fel a maga
egyszerűségében, személyességében. Ne átalljuk ismeretlen helyen sem felkeresni azt a templomot, katedrálist,
amelynek harangja, minden külön meghívó nélkül, minket hív imára.
Nyári szünetünk, szabadság, rohanó idő, végtelenség,
örökkévalóság… Ne engedjük kifolyni kezünkből az
időnk perc-homokszemeit. Rakjunk rendet az életünkben,
hogy utolérhessük lelkünket.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok kedves mindanynyiuknak Istentől megáldott, boldog és szép nyarat.
Kiss Csaba
plébános

Baptista Imaház

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom
kedd:
péntek - szombat:
vasárnap és ünnepnap:
Újtelep, Kalazanci Szent József Templom
hétfő:
szombat:
vasárnap:

08.00 óra
19.00 óra
11.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
08.00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 09.00 óra
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista Imaház (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:
a plébánia hivatalában: Fõ u. 70. Telefon: 22/472-149
Református Egyházközség:
parókiáján (a templom udvarában):
Templom köz 1. Telefon: 22/472-372
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Velencei-tó
helyi szolgáltatói kérdőív
Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Velencei-tó és környékének fejlesztésére és az idegenforgalom bővítésre jelentős források bevonására lesz szükség a következő években. Közös fejlesztési beavatkozások azonosítását tűztük ki célul annak érdekében, hogy a
tó települései hatékonyan dolgozhassanak a külső források bevonása és a belső erőforrások mozgósítása érdekében.
Kérjük, a jelen – 8 pontból álló –, kérdőív anonim kitöltésével tegye lehetővé, hogy megismerhessük az Ön
véleményét is a szükséges közös fejlesztések tartalmával kapcsolatban!
1. Milyen tevékenységet végez (több tevékenység esetén, mi a fő tevékenysége)?
�
�
�
�

szállásadás
vendéglátás
kereskedelem
egyéb szolgáltatás
A megfelelő válasz aláhúzandó!
2. Melyik településen(eken) végzi Ön a tevékenységét?
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Gárdony
Velence
Pázmánd
Vereb
Nadap
Sukoró
Pákozd
Kápolnásnyék
Zichyújfalu
Egyéb:….
A megfelelő válasz aláhúzandó!
3. Mióta végzi tevékenységét?
�
�
�
�
�

Több mint 20 éve
Több mint 10 éve
Több mint 5 éve
Több mint 2 éve
Kevesebb, mint 2 éve
A megfelelő válasz aláhúzandó!
4. Becslése szerint a vevői között mekkora arányt (%) képviselnek a
�
�
�

helyi lakosok
…..%
helyi nyaraló tulajdonosok;
…..%
ide látogató turisták?
…..%
A megfelelő érték a pontozott vonalra beírandó!

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

18 VELENCEI HÍRADÓ
5.

2012. AUGUSZTUS

Pontozza fontosságuk szerint a Velencei tavi térség egészét érintő alábbi fejlesztéseket!
(5-legfontosabb, 1 legkevésbé fontos)

Pontszám
1-5 Lehetséges fejlesztések
Tóparti partfalak felújítása, átépítése, védelme;
Hajó és csónakkikötők felújítása;
Tóparti felszíni vízelvezetés infrastruktúrájának fejlesztése;
Strandok felújítása, fejlesztése;
A térségi települések fejlesztéseinek összehangolása, egy közös fejlesztési koncepció kialakítása révén;
Élményt nyújtó közlekedési módok fejlesztése a Velencei-tó települései között. (pl.: vízitaxi szolgáltatás
elindítása, tó körüli kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása, kerékpárút fejlesztés stb.);
Tókörnyéki műemlékek felújítása, állagmegóvása;
A Velencei-tó környéki egységes turisztikai rendszer kialakítása, összehangoló és népszerűsítő turisztikai
térség menedzsment (TDM) tevékenységének erősítése, Velencei-tó kedvezménykártya bevezetése;
Velencei-tavi turisztikai látogatóközpont/információs központ kialakítása, az ide érkező vendégek magas
színvonalú tájékoztatása és a környékbeli kínálat bemutatása, értékesítés ösztönzése érdekében.
A pontszámot a táblázat első oszlopába kérjük beírni!
6.

Van-e olyan fejlesztés az Ön véleménye szerint, amely a Velencei-tó fejlődése érdekében fontos lenne és nem
szerepel a fenti felsorolásban? Ha igen, kérem itt írja le:

………………………………………………………………………………………….....................................…….......
…………………………………………………………………………….....................................……...........................
7.

Véleménye szerint, milyen – első sorban nem anyagi hozzájárulást igénylő – tevékenységgel tudják a helyi
vállalkozók és civil szervezetek elősegíteni a Velencei-tó és térségének fejlődését, az idegenforgalom
erősödését?

…………………………………………….....................................……………………………………………………...
…………………………………………………………………………….....................................……...........................
8.

Ön mivel tud hozzájárulni a Velencei-tó és térségének fejlődéséhez?

……………………………………….....................................…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….....................................……...........................

A kitöltött kérdőívet kérem a következő címre juttassa vissza 2012. szeptember 3-ig:
Galambos Zsuzsanna irodavezető, 2481, Velence, Balatoni u. 65.
Válaszait köszönjük!
Pro Régió Ügynökség
a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás
megbízásából
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Látogatószám-rekord: az idén 86 ezren
EFOTT-oztak!
Izgalmas és élménydús öt napot zártak az EFOTT szervezői, akik ezúton is köszönetet
mondanak a vendéglátó városnak, a rendezvény szponzorainak, és annak a 86.000
fiatalnak, akik remek vakációvá varázsolták július első hetét.

Kiürült a Velencei Vízi Vár, eltűnt a színes sátortenger az Északi Strandról. Nem sok minden emlékeztet az öt napos
bulira, az életre szóló élmények azonban tovább élnek a fesztiválozók emlékeiben. 86 ezren szórakoztak a több mint
300 előadó koncertjére, csobbantak a hűsítő habokban, vettek részt szórakoztató, vagy éppen adrenalin növelő nappali programokon, és kötöttek új barátságokat, szerelmeket.
A 2012-es EFOTT más volt, mint az eddigiek. Először is, soha nem volt ilyen erős a zenei felhozatal. Másodszor, az
idei programok között színházi előadásokat is találhattak a kultúra-rajongók, amelyek óriási sikerrel és rendszerint
vastapssal zárultak. S harmadszor, idén a Velencei-tónak köszönhetően a strandfocin és röplabdán kívül olyan különlegességekre is sor került, mint például a Magyar EgyetemiFőiskolai Sportszövetség által megszervezett látványos
sárkányhajó verseny, vagy a kviddics-kupa.
EFOTT szervezők

Fotók: Gáspár Dániel és EFOTT
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Aktuális helyi információk
A Közösségi Ház órarendje
4. TEREM

A Közösségi Ház elérhetősége: Iskola utca 4. Nagy Szilvia 30/537-4865

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Péntek

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

5. TEREM

Kedd

Hétfő

Csütörtök

Szerda

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Péntek

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

KLUB SZOBA

Hétfő

Kedd

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

Csütörtök

Péntek

Szeptemberben újra indul:
Aprócska gyermeknéptánc, Zumba (Bakti Patríciával), Mozgásfejlesztő torna, Regélő hagyományőrzők, Hastánc

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

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

Összesen Ft

5.800.000,5.800.000,6.000.000,6.000.000,-
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Érdemes pályázni!
Sikeres projektek a Tó körül
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
területén 109 nyertes pályázat született az elmúlt három
évben, ezek a fejlesztések már 75%-ban megvalósultak. A
nyertes pályázatok közös célja a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában-ban megfogalmazott jövőkép elérése, miszerint a Velencei-tó környéki települések egyik kitörési pontja az egyedi természeti és turisztikai értékekkel
rendelkező terület idegenforgalmának fejlesztése, az új
és a meglévő szolgáltatások bővítése,
azok színvonalának
növelése, új attrakciók és innovatív beruházások megvalósítása.
A célok közös elérésére 2012-ben még
3 pályázati körben lesz lehetőség, újabb pályázatokat
beadni, a Velencei-tó LEADER HACS rendelkezésére
álló fejlesztési forrásokra. Civil szerveztek, vállalkozások,
Önkormányzatok indíthatnak el új projekteket annak
érdekében, hogy a Velencei-tó térsége a kijelölt fejlődési
úton tovább haladhasson, és a szolgáltatások száma bővüljön.
Elsősorban a gazdaságfejlesztés a prioritás, az eddigi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy az előzetes elgondolásunk, hogy a Velencei-tó turizmusához kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés, mikrovállalkozások elindítása, stabilizálása létkérdés.
Több nyertes pályázat már megvalósult, sőt többen már
a pénzüket is megkapták, ez az utófinanszírozás miatt
fontos. Az eddigi források 60%-a gazdaságfejlesztési projektekben hasznosult, így nem csak új munkahely jöhetett
létre, hanem a nehéz gazdasági helyzetben munkahelyek
megmaradhattak.

Új LEADER pályázat novemberben
A Velencei-tó kilenc településén az év végén újra
lehet beadni pályázatokat LEADER jogcímben, ehhez
a www.velenceitoleader.eu honlapon lévő projektadatlapot kell kitöltve most benyújtani, hogy az igények
alapján megkezdődhessen a tervezés, a sikeres pályáztatás érdekében.
Kérjük látogasson el honlapunkra ahol bővebben
olvashat a pályázás folyamatáról, nyertes projektekről,
programokról.
Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő
Közhasznú Egyesület
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Vigyázat, besurranó tolvajok!
A nyári hónapokban minden évben megfigyelhető,
hogy megnő a besurranásos lopások száma. Illetékességi
területünkön is – ha csak kisebb mértékben is, de – ezen
bűncselekmények száma növekedett.
A nyári hónapokban sokkal több időt töltünk kint a szabadban, akár pihenéssel, vagy kerti munka végzésével, szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó
levegőn. Mindannyian szeretnénk nyári szabadságunkat is
nyugodtan, tartalmasan eltölteni, hogy kipihenjük magunkat és feltöltődjünk. Akár elutazunk üdülni, vagy otthonunkban töltjük szabadidőnket, érdemes végiggondolni a
lehetőségeket, és előre megtervezni a nyári programjainkat, hogy a szabadságunk valóban a pihenésnek, a regenerálódásnak, és ne a bosszúságnak, és kárrendezésnek az
ideje legyen. A nyári hónapokban sajnos fokozottan
megnő az áldozattá válás lehetősége.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a
kaput, és a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük 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.
• Az idegenekkel legyünk óvatosak, bizalmatlanok.
Lehet, hogy kevesebb lesz az ismerősünk, de nagyobb
eséllyel maradnak meg az értékeink.
• 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, üdülőnk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! A szúnyogháló nem véd a tolvaj ellen,
elég lehet egy pillanat, 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.
• Hasonlóan tegyünk nyaralás alkalmával is. Ne csak
éjszaka legyenek zárt állapotban az ajtók, illetve ablakok,
hanem napközben, délutáni pihenés alkalmával is.
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
továbbra is kérjük Öntől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal a Rendőrséghez!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

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

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás
Előjegyzés
Fénymásolás
Internet használat
Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetőség
KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Spiró György : Kerengő
George R.R. Martin : Sárkányok tánca
Paula McLain : A párizsi feleség
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna : A Radnayak : egy erdélyi
bárócsalád regénye
John Updike : Apám könnyei és más elbeszélések
Michelle Moran : Madame Tussaud : a francia forradalom regénye
Fábián Janka : Lotti öröksége
Lőrincz L. László : Báthory Orsi történetei
Elisabeth Adler : Vidéki menedék
Steve Berry : Vérbosszú Párizsban
John Grisham : Prókátorok
M.C. Scott : A római kém
Susan Mallery : Citrom és osztriga
Békés Pál : Összegyűjtött bélyegek
Diane Haeger : A rivális
Temesi Ferenc : Bartók
Wendy Northcutt : Darwin-díjasok
Scherter Judit : Nők, délutáni fényben : klimaxkönyv
Ungváry Krisztián : Budapest a diktatúrák árnyékában
Magyar György : A védő : 14 meghökkentő bűnügyi történet
René Stauffer : A Roger Federer story
Bóc István : A kriminális hetedik bé
Diana Amft : A kíváncsi pókocska
Vidra Gabriella : A fekete kő titka (A Tudás könyvei, 1-2.)
Ulysses Moore : A sötétség útvesztője
Nathalie Somers : Lányok regénye
Geronimo Stilton : Az első szamuráj
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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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai
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Közérdekű telefonszámok

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.

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:
hétfőn és szerdán 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, szerdán 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 + 27% 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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.
Telefon: 22/474-383
Gajdos András:
Gajdos Andrásné:

06-20/466-0546
06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

Velencei körzeti megbízott:
STEFÁN LAJOS r. zászlós Telefon: 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

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

Fotó: Somhegyi Béla
VELENCEI FOTÓTÁR

FIZETETT HIRDETÉSEK
HASTÁNC OKTATÁS kezdőknek

HASTÁNC OKTATÁS

Dinamikus fiatalok részére, szeptember 7-től,
a Velencei Közösségi Házban
minden pénteken 18-19.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várok!

a Velencei Közösségi Házban szeptember 7-től
minden pénteken 19-20 óráig a fiatalos felnőtt
korosztály számára a biztos, szép mozdulatokért.

Szilvi

Minden érdeklődőt sok szeretettel várok!
Szilvi

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

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

Kulcsrakész lakásfelújítás
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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

06 20 95 28 778

Hozza magával ezt a hirdetést, 1000 Ft
árengedményt kap a dauer árából!
2012. 09. 30-ig érvényes az akció!

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Németh János
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Fűnyírást, damilozást, ásást,
FUVAROZÁST VÁLLALUNK!
Minden nemű építőanyag házhoz
szállítását, billencs autókkal

korrekt áron!

kaszálást, fakivágást és egyéb
kerti munkákat egész évben
vállalok: 06 30/637-0525
Heiden Andrea

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!
Tűzifa megrendelhető korlátlan
mennyiségben!

ANDY Kozmetika

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

06/20-355-9625

Nyitva tartás:

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

Hőgye Zoltán
CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT VELENCÉN

FOGÁSZATI KIS- ÉS PANORÁMARÖNTGEN
VELENCÉN
(a szakorvosi rendelőnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő: átmenetileg csak szerdán előjegyzésre

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

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

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

Akció:nagykezelésnél a szempillafestés ingyen

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

Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

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

SZÜRETI BÁL!

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.

Oros Andrea
kozmetikus

Huszárok, lisztdobálás,
felvonulás, élőzene...

Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19

Érdeklődjön a helyszínen vagy telefonon!

(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

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

Olasz és angol
divat a
magyarországi Velencén
Nyári vásár - AKCIÓK
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

ÚJ SZÉKHELLYEL
22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN

Folytatódik
a nagyarányú homlokzati hőszigetelő akció!
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

Velence, Kis utca 10. (bejárat az Akácfa utca felől)
Telefon: 06-30/298-5948 Martinovszky és Társa

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

SZÜCS MÁRIA

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

Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás
Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020

Álló szolárium

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

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

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
CSERÉP- ÉS TÉGLAKÁLYHÁK
építése, javítása, átrakása
KÉMÉNYEK rakása, javítása
KÚPCSEREPEK kenése, cseréje

20-499-3974

Zsadányi Tamás

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

szeptember elején indítja őszi nyelvtanfolyamait
(nyilvántartási sz.: 00159-2012) Gárdonyban, a
Nemzedékek Házában, de kérésre más helyszínen is.
Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést
is vállalunk, mindezt interneten is.
Nyelvek és szintek:
angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol:
kezdő- és középhaladó szint
orosz:
kezdő szint
Időpontok: hétfő-szerda és kedd-csütörtök: 16.30-18.00,
igény szerint délelőtt és hétvégén is.
Honlap: www.velenceitonyelv.atw.hu
E-mail: velencenyelv@gmail.com Telefon: 06 30/398-8515

2012. 06. 30-án, szombaton éjszaka
Velence, Bethlen utca 9. számból eltűnt a
képen látható 18 éves keverék cica. A cica
beteg és kezelés alatt áll. Neve: Dörmi.
Aki látta, vagy tud róla, kérem hívja
a 06 30/931-2630-as telefonszámot.
Köszönöm! Benke Gizella

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

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

Csőtörés javítás,
hibaelhárítás
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
Velencén, a Lidó mögötti pavilonsoron egy

25 m 2 -es ÜZLET KIADÓ
szeptember 1-től.

Telefon: 06 30/438-1780
Kiss Istvánné

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
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