VELENCEI
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

M E G H Í VÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja Velence város
lakosságát
2012. október 23-án (kedden) 10.00 órakor
a Hősök parkjában tartandó

OKTÓBER 23-ai ÜNNEPSÉGRE
Program:
Himnusz
Az ünnepi műsort
a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola diákjai adják.
Ünnepi beszéd
Velence Díszpolgára Díj és
Velencéért Oklevél átadása
Koszorúzás
Szózat

HÍRADÓ

20. évfolyam 9. szám
2012.
OKTÓBER

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-Testülete
munkaterv szerint következő ülését
2012. november 19-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./ III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4./ 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
5./ Egyebek
***
A napirendeket követően, közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.
***
Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálata
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzata
az Egyházakkal közösen

HALOTTAK NAPI

MEGHÍVÓ

„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő közérdekű
témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2012. november 5-én (hétfőn) 18.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

megemlékezést tart
2012. október 26-án
(pénteken) 16.00 órakor
a katolikus temetőben a keresztnél, a ravatalozóval
szemben lévő, velencei ’56-os hősi halott tiszteletére
állított emlékhelynél, a Katona-temetőkben,
majd a Civilház (Fő u. 64.) falán lévő emléktáblánál.
Tisztelettel várjuk a Lakosságot:
Képviselő-testület
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Hírlevél
Velence Város Önkormányzata 2012. szeptember 17. napján tartotta munkaterv szerinti soron következő ülését a
Kastély házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A két ülés közötti polgármesteri beszámolót követően
egyhangúlag került elfogadásra a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a 2012. évi
pénzügyi terv I. félévének teljesítéséről szóló beszámoló.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
Az Október 23. napi ünnepség előkészítéséről Szávai
Jánosné képviselő adott szóbeli tájékoztatót. Az ünnepséggel kapcsolatos tudnivalókról e lapszámunkban olvashatnak.
Jogszabályi kötelezettség okán a Hivatal elkészítette az
Önkormányzat 2012 – 2016. évekre vonatkozó középtávú
vagyongazdálkodási tervét, valamint a 2012 – 2021.
évekre vonatkozó hosszú távú vagyongazdálkodási tervét,
melyet a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalt. A Képviselő-testület mind a középtávú, mind
pedig a hosszú távú vagyongazdálkodási tervet elfogadta.
Ez év májusában a Képviselő-testület elfogadta az Állami Számvevőszék vizsgálatára készített intézkedési tervet, valamint későbbi határozatával e terv részbeni végrehajtásáról szóló beszámolót. A terv tartalmaz olyan feladatokat, melyekről a Hivatalnak a Képviselő-testület
számára folyamatosan tájékoztatást kell adnia, ezért a rendes ülések keretében az ÁSZ intézkedési terv bizonyos elemei havonta a képviselők elé kerülnek, illetve időszakosan
áttekintésre kerül a teljes terv. Az előterjesztésbe foglalt
aktuális tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta.
A Képviselő-testület utólagos döntésével jóváhagyta a
Balatoni út 65. szám alatti Háziorvosi Rendelő üzembe helyezéséhez szükséges bútorbeszerzési megrendelést. Az
eszközbeszerzés költségére 500.000,- Ft+ÁFA összeget
tervezett elő, a működési többletbevétel terhére.
A korábbi testületi üléseken döntés született a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát is
magában foglaló Velence, Balatoni út 65. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő volt ÉDÁSZ épületének társasházzá
való nyilvánításáról, illetőleg a Nonprofit Kft., a mellette
lévő épület és parkoló tulajdoni, bérleti és használati jogait is rendezték.

2012. OKTÓBER
A testületi ülésen a Képviselő-testület a Velence, Balatoni út 65. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő, a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulással közös
tulajdonban lévő épület Társasház Alapító Okiratát jóváhagyta azzal a tartalommal, mely a parkolóhelyek használati megosztását a következőképpen alakítja:
- 6 db parkolóhely használat illeti meg a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi Társulást az emeleti tulajdonrészéhez kapcsolódóan, 6 db parkolóhely Velence
Város Önkormányzatát az épület földszinti helyiségeihez
kapcsolódóan, továbbá 6 db parkolóhely Velence Város
Önkormányzat tulajdonát képező kettőszintes épületrész
földszintjén kialakított Háziorvosi Rendelőt. Lényeges
tudnivaló, hogy a parkolóhelyek fentiek szerinti megosztásával a gyakorlatban semmi sem változik, ezt követően
is mindenki ott parkolhat, ahol hely van.
A Képviselő-testület korábban „Támogatási Szerződés”-t kötött az EFOTT Kft.-vel, a Velencén megrendezett
EFOTT fesztivál támogatásával kapcsolatban. A szerződés szerint az EFOTT Kft. abban az esetben kapja meg a
támogatást, ha a szerződében meghatározott feladatokat és
kötelezettségeket elvégzi, és ezekről szakmai beszámolót,
ill. tételes pénzügyi elszámolást készít. A támogatott elkészítette és megküldte a szakmai és pénzügyi beszámolót,
melyet a Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság a testületi ülés előzően megtárgyalt. A Képviselő-testület a támogatott teljesítését – a benyújtott „Pénzügyi elszámolás”
és „Szakmai beszámoló” dokumentációkat figyelembe
véve – megvizsgálta, és a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elfogadó véleménye alapján a vállalást teljesítettnek tekintette.
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ megkereste az Önkormányzatot, mint tulajdonost azzal, hogy a
velencei Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium
ellenőrzése során a Népegészségügyi Intézet hiányosságokat tárt fel. A legnagyobb problémát az épület falazatának és tetőszerkezetének beázása okozza. A költségbecslés szerint a felújítási munkálatok várható költsége
3.642.950 Ft+ÁFA lenne. A tájékoztatás szerint beruházásra a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ költségvetéséből forrást átcsoportosítani nem tud. A Képviselő-testület az ügyben úgy foglalt állást, hogy a szükséges
munkála- tokra maximum 1.000.000,- Ft fejlesztési hozzájárulást biztosít azzal, hogy a kifizetés a tényleges teljesítéshez igazodva történik.
Nyár végére elkészült és üzemkész állapotban van a
temetői illemhely. A létesítmény kialakítása előtti részletek egyeztetése során az Önkormányzat, a Római Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség és a
Hajnalpír Baptista Gyülekezet megállapodott abban, hogy
az illemhely üzemeltetője a gárdonyi INRI Bt. lesz, aki
máskülönben a temető és a ravatalozó üzemeltetését is
évek óta végzi. Az illemhely üzemeltetésére vonatkozó
szerződést a Képviselő-testület elfogadta, melynek egyik
legfontosabb tartalmi eleme, hogy az illemhely nyári
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nyitva tartása 07.00 órától 20.00 óráig, a téli nyitva tartása
07.00 órától 18.00 óráig. Rendkívüli esetben, pl. Mindenszentek hetében 07.00-20.00 óráig tart nyitva az illemhely.
(Nyári nyitva tartás: március 1-től szeptember 15-ig, a téli
nyitva tartás: szeptember 16-tól február 28-ig.) Az illemhely 2012. október 1. napjától igénybe vehető.
A Képviselő-testület 127 millió forint hitelkeret öszszegű folyószámla hitelszerződés megkötéséről döntött.
A Kaltob Bt. a Tóbíró-strandra vonatkozó vízi bicikli
kölcsönző tevékenység végzésére vonatkozó engedélyének meghosszabbítását kérte további három évre. 2009. év
elején az akkori Képviselő-testület felhatalmazása alapján,
az általa meghatározott feltételekkel a Tóbíró-közi strandra
vonatkozó 1 db vízi állás létesítésére és üzemeltetésére pályázat került kiírásra. Ezt követően kapott a vállalkozó
három éves időtartamra vízi állás létesítésére engedélyt,
majd pedig az üzemeltetéshez szükséges terület használatára vonatkozó szerződés került megkötésre.
A fentiek alapján az a javaslat született, hogy a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően, a vízi állás létesítésének
helyére vonatkozóan pályázati felhívás kerüljön kiírásra.
A Képviselő-testület a Tóbíró-strand partszakaszára elhelyezendő vízi álláshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást
biztosító pályázati anyagot elfogadta.
A Képviselő-testület támogatta a Gesztenyesor lakóinak kérelmét, így a „helyi értékvédelmi” rendeletében a
Gesztenyesor úti gesztenyefák védelmét szerepelteti.
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A lakók másik kérése a Gesztenyesor forgalomkorlátozása volt, mely tekintetben a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy a műszaki osztály
megnézi azokat a javaslatokat, amelyek a bizottsági ülésen
elhangzottak, majd újra visszakerül a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésére, utána pedig a Testület elé.
A Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Velenceitó Kapuja” projekt folytatására és befejezésére kivitelező
kiválasztása céljából kiírt pályázat ajánlati felhívását módosítja és kiegészíti. Az elfogadott módosítás szerint az
ajánlattételi határidő 2012. november 15. napjára módosul. Az ajánlati felhívás kiegészül „Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a kiegészítő tájékoztatások keretében
felmerült kérdésekre tekintettel, a módosító hirdetmény
TED-en (Európai Unió Hivatalos Lapja) való megjelenéstől számított 10. munkanapon 10.00 órakor. Találkozó a
Polgármesteri Hivatal előtt.” szöveggel.
A nyílt ülés napirendjeinek és a közérdekű kérdések lezárása után zárt ülés keretében folytatódott a munka.
A zárt ülésen döntés született a Velence Rózsája Díj,
a Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél odaítéléséről.
Szintén zárt ülésen döntött a Testület arról is, hogy a
Velence Termál Kft. bérleti díj módosítás kezdeményezését nem támogatja.
Szelei Andrea
aljegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Folytatódik
a Velencei-tó Kapuja projekt
Mint ahogy előző lapszámunkban is jeleztük, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró MAG Zrt., mint Közreműködő Szervezet és
Velence Város Önkormányzata 2012. augusztus 30-án
aláírta a Támogatási Szerződés módosítását, így a megállapodást aláíró szervezetek közös akarata, hogy az eredményes közbeszerzési eljárást követően, a megkezdett
projekt változatlan tartalommal és támogatási összeggel
befejeződjön.
Mindezzel párhuzamosan:
– történik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, ez idáig 8 vállalkozó vásárolta meg a pályázati
anyagot, melynek meghosszabbított határideje 2012.
november 15. Figyelemmel az ajánlatok értékelésének, majd a Támogató általi jóváhagyásának időigényére, optimális esetben 2013. év elején munkaterület
átadással lehet számolni jelen ismereteink szerint,

– továbbra is folynak a tárgyalások a kivitelező által el
nem számolt szállítói előleg és az elmúlt egy évben
felmerült többletköltségek biztosítására,
– időközben aláírásra került a Támogató képviselőjével
a Részletfizetési Megállapodás, mely egyrészt rögzíti:
„hogy Velence Város Önkormányzata Kedvezményezett részéről nincs szó „jogosulatlan”, illetve „szabálytalan” előleg felhasználásáról, a vele szemben fennálló
követelés a Kedvezményezettnek nem felróható okból
következett be. A visszafizetendő előleg összegével
nem csökken a projekt megítélt támogatása, ezen
összegre a projekt megvalósításának folytatása során
támogatásként újból jogosult a Kedvezményezett”.
Mindezek a lépések egyértelműen abba az irányba hatnak, hogy a projekt mielőbb érzékelhetően is folytatódhasson és befejeződhessen.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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2012. szeptember 28.

Fotó: Kővári Éva

Köszönet a kedves, színvonalas műsorért a
Zöldliget Általános Iskola tanulóinak és a
Meseliget Óvoda óvodásainak, az őket felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, a termet
díszítő óvodapedagógusoknak, a Nyugdíjas
Klubok tagjainak, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola pedagógusainak és diákjainak, a Virágos Velence Városépítő Közhasznú
Egyesület tagjainak, a helyi Polgárőrség tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, valamint a tombolatárgyakat felajánlóknak: Andi
Cukrászda, Baba Mama Klub tagjai, Babaház,
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola,
Cserny Vilmos alpolgármester, Huber Kertészet, Humán Családsegítő munkatársai, Huszti
Virágkertészet, Jeges Károlyné és Jeges Virág,
Lidó Divat, Lila Akác Butik, Martinovszky
Károly - Kertészet, Sinkáné Mihály Zita,
Smaragd Óra- és Ékszerüzlet, Ország úti TotóLottó, Szabolcsi úti Schwarzkopf Fodrászat, Uj
Roland Gyula képviselő, Varázsceruza, Velence
Gyógyszertár, VHG Kft.

2012. OKTÓBER

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2012. szeptember 8-án:

Wölfinger Béla – Mészáros Renáta
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Velence, Tóbíró szabad strandon található
1 db vízi- és sporteszköz kölcsönzésére alkalmas
közcélú vízi állás létesítésére és üzemeltetésére

2012. szeptember 15-én:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ közzé.

Virág Attila – Nyikos Dóra

A Pályázati felhívás átvehető (pályáza-

2012. szeptember 21-én:

Szőke Barna Zsolt – Magyar Virág Eszter

tonként 20.000 Ft + Áfa összeg megfizetését
követően) Velence Város Polgármesteri Hivatalában
(2481 Velence, Tópart u. 26.) ügyfélfogadási időben
2012. október 2419 – 31. között.

2012. szeptember 29-én:

A pályázat leadásának határideje:

Buza Barnabás – Szalai Szilvia
2012. szeptember 22-én:

Zámbó Gergő – Koncz Annamária
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné
anyakönyvvezetők

2012. november 09. (péntek) 10.00 óra

Mindennapi bosszúságunk…
a kutyapiszok

2012. évi önkormányzati programok
Október 23.
Október 26.

Hősök parkja
Nemzeti ünnep
Temetőben és katonasíroknál
Halottak napja
December 20. Zöldliget Iskola Városi Karácsony

Tájékoztatás a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatról
Tájékoztatom az érintett hallgatókat, hogy Velence
Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
A csatlakozott önkormányzatoknak 2012. október 15.
napjáig kell kiírni a pályázatokat, melynek benyújtási
határideje 2012. november 15.
A „A” és „B” típusú pályázati kiírás és űrlap 2012.
október 15-től lesz beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban (2. sz. iroda), illetve letölthető a
www.velence.hu honlapról.

A téma ismert, hatályos rendelet van. Újságcikk is több
alkalommal íródott már e felemelő témában. Mégsem változik szinte semmi. Minden tisztelet annak a 3-4 kutyatulajdonosnak, aki zacskóval a kezében sétáltatja kedvencét,
és nem hagy a kutya után „aknákat”.
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet szerint azzal szemben, aki közterületről nem takarítja el a felügyelete/tulajdona alatt álló eb okozta szennyeződést,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető, a közterület-felügyelő pedig
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
De a cél nem a bírságolás, hanem a kutyapiszoktól
mentes utca, park, játszótér stb.
Kedves Kutyasétáltatók!
Tessék összeszedni a kutyapiszkot!
Közterület-felügyelet

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
igazgatási osztályán (2. sz. iroda), vagy a 22/589-412
telefonszámon nyújtunk ügyfeleinknek.
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
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Babák Rózsakertje
2003-tól ünnepli Velence Városa minden évben szeptember végén legfiatalabb polgárait.
A hagyományt megelőzte, hogy 2000. évben, akkor
még nagyközségi kategóriában induló Velence, a Virágos
Magyarországért Mozgalomban első helyezést ért el és
jogosultságot szerzett magyarországi képviseletére a
nemzetközi versenyen.
Ma is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nemzetközi megmérettetésen 2001-ben Ezüst díjasok lehettünk és
a társadalmi összefogásért külön díjazást kaptunk. Képviselő-testületünk akkor alapította a Rózsa Díjat, majd
döntött arról is, hogy minden évben Velence újszülött-

Velence Rózsája Díj átadása
2012. szeptember 29.
Az idei évben a „Velence Rózsája Díj” Bartos Gyuláné,
Bruck József és Jeges Károlyné részére került átadásra.
Bartos Gyuláné Jutka a Zöldliget Általános Iskola
pedagógusa, hosszú évek óra vesz részt minden, a település életében meghatározó rendezvényen. Ő a programokon résztvevő iskolai közösség szíve-lelke, a konkrét
feladatok elosztója és meghatározója, aktív végrehajtója.
Mindig vidám, energikus, pozitív kisugárzása hatással van
gyermekre, szülőre, kollégákra egyaránt. Bár helyrajzilag
már Kápolnásnyéken lakik, soha senki el nem vitathatja
velencei kötődését, elkötelezettségét. Ezért is ragaszkodott
ahhoz, hogy három kis unokájának a nevét megörökítsék
a velencei kisbabák között, és szüleik ültessenek rózsát a
Babák Rózsakertje ünnepségen. Az idei ünnepségen a negyedik unokája kapott emléktáblát és ültettek tiszteletére
rózsatövet. A következő tanévben nyugdíjba vonul, ezzel
a Díjjal aktív pedagógusmunkáját is elismertük.

2012. OKTÓBER
jeinek egy-egy rózsatövet ajándékoz, a gyermek nevét egy
kis táblán megörökítve és felhelyezve a pergolára ünnepi
hagyományt teremt.
Ez a mára 9 éves hagyomány beépült a település életébe
és az egyik legszebb, legemberibb családi ünneppé vált.
Mindig gazdagodik és bővül a hagyomány, és ez a nap a
gyermekek mellett az ifjú családokról, a boldog nagyszülőkről szól. Az első fényképek, amelyeket a pergola
alatt fényképezünk, évente egyre több boldog szülőt és
gyermeket örökít meg.
2012-ben 74 rózsatövet ültettek a szülők gyermekeiknek és immár 635 pompázó rózsatő jelzi, hogy hány
ifjú velenceivel gyarapodott városunk.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
Bruck József a Polgármesteri Hivatal közterület-karbantartó dolgozójaként az év minden napján szolgálatban áll,
és minden erejével azon van, hogy városunk közterületei,
útjai, járdaszakaszai naponta szépek és rendezettek
legyenek, ne legyenek forgalmi akadályok, az önkormányzati rendezvények helyszínein, a virágosítás napján
minden zökkenőmentes legyen.
Jeges Károlyné Viola utcai lakos a virágosításban, az
önkormányzati rendezvényeken való részvételével, a
temető őszi takarításában, a Babák Rózsakertje ünnepségen, valamint az Idősek Világnapja ünnepség előkészületeiben hosszú évek óta tartó odaadó munkájával vesz
részt.
További eredményes munkájukhoz jó egészséget kívánva,
gratulálunk!
A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

Köszönet a színpadi műsorért a Zöldliget
Általános Iskola diákjainak és a Meseliget
Óvoda óvodásainak, az őket felkészítő
pedagógusoknak, a szervezésért Máté G.
Péter úrnak, Benkő Istvánné képviselő aszszonynak, Jeges Károlynénak, a Mikkamakka Játéktárnak, a Smash Produkció
Kft-nek, az I. és II. sz. Nyugdíjas Klubok
tagjainak a süteményekért, a helyi Tűzoltó
Egyesület és a Polgárőrség tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak.

„Babák r ózsakertje”
ü n n e p s é g 2012. szeptember 29.

Fotó: Kővári Éva
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város
állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások
élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó
lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a 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 kártya igénylés 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.

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.
Minden vásárlásból 10%
Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska,
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor (kivéve: akciós!)
Ápoló kúrából 20%
Nõi, férfi, gyermekfodrászat
Dauerbõl 20%
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 Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
Erika Csemege Szabolcsi út 1.
5.000,– Ft felett 5%
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47.
Minden héten más akció!
„Iker” ABC Fecske u. 12.
5%
Richter Kõfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 1.000,– Ft felett 10%
Csatornatisztítás, duguláselhárítás 10%
Bethlen Gábor u. 3.
Cementre 5%
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42.
Borkóstolásra 20%
Dancsó Pince Boróka u. 3.
Két csomag után 1 cs.
Pelenka Futár
popsi törlõ ajándékba!
Csokonai u. 54.
Minden termékre 10%
Édes Velence Cukrászda
kedvezmény
Fõ u. 68.
Készpénzes
Walzer Étterem
ételfogyasztásra 10%
Nadapi u. 30.
Kerékpárjavításra 15%
Zilaj Bringa Vásártér u. 46.
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be- Tervezési díj 10%
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46.
Minden termékre 10%,
Calla Virág, Ajándék Béke u.
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
Smaragd Óra és Ékszerüzlet
5% kedvezmény
Tó u. 2.
20% kedvezmény a játMikkamakka Játéktár Családi
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt szóház árából, 5% kedvezmény a megvásárolt
Tópart út 52.
játék árából

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

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

Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10.

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Globál Festékáruház
Balatoni u. 65.

Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft. (Kertészet)
Úttörõ u. 36.
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

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%

100% árengedmény minden
termékre, minden 100.
velencei kártyatulajdonos
vevõ részére
Minden termékre 10%
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%
Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
5.000.- Ft felett 5%
kedvezmény
Minden termékre 10%

Minden hónapban más-más
kedvezmény, a Velencei
Híradóban megjelenõ
hirdetés szerint!

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma
2012. szeptember
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
TELEPÜLÉS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

298
659
334
76
1559
143
79
53
3194

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:
TELEPÜLÉS

ESETSZÁM

Budapest
Szentendre
Budakalász
Érd
Budaörs
Gödöllõ
Erdõkertes
Vecsés
Kisapostag
Szabadegyháza
Ercsi
Iváncsa
Besnyõ
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Mályi
Miskolc
Nagyhalász
Geszt
Szeged
Sárbogárd Sárszentmiklós
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Mór
Zámoly
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Soponya
Aba
Dég
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Polgárdi
Hajmáskér
Pápa Tapolcafõ
Siófok
Ságvár
Összesen:
Mindöszesen:

149
2
3
9
7
2
1
1
1
3
2
6
8
1
1
51
51
4
118
32
7
535
451
55
209
6
1
1
1
1
1
1
2
86
1
2
1
3
2
2
1
13
62
11
10
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1938
5132
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Tájékoztató a Velencei
Szakorvosi Rendelőintézet működéséről
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetését, a Velencei Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján 2012. október
elsején a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., a korábbi működtető
Angelika Családorvosi Közkereseti Társaságtól átvette. A háziorvosi ügyeleti
szolgálat a Rendelőintézet épületében, a főbejárattal szemben, a korábbi háziorvosi rendelés helyén működik. Az átadás-átvételi folyamat október elsején lezajlott. Az EKG készülékek és a defibbrillátorok átvétele, műszaki felülvizsgálat és
hitelesítés után, friss zöldkártyák birtokában október másodikán megtörtént. Az
ügyeletes gépkocsi műszaki felülvizsgálatra és javításra szorul, melyre
vonatkozóan a korábbi üzemeltető Angelika KKT intézkedik. A gépkocsi átvétele
ezt követően történhet meg. Jelenleg az ügyeleti szolgálatot a Rendelőintézet
saját gépkocsijával biztosítja.
Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól másnap reggel 07:00-ig,
munkaszüneti napokon 0:00-24:00 között folyamatosan elérhető.
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat telefonszáma:

22/375-045.
Tüdőgyógyászati szakrendelésünket újraindítottuk. Dr. Lupkovics Gergely
tüdőgyógyász szakorvos, a működési engedély birtokában rendel. A tüdőgyógyászati szakrendelés keddenként 16:00 – 20:00 óra között elérhető. Dr.
Jachymczyk György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és stoma-gondozás szakrendelése augusztus elején újra indult. Érsebészeti szakrendelésünket júniustól
Dr. Turcsán Erik főorvos vezeti. Nőgyógyászati szakrendelésünkön, Dr. Med.
Habil. Hagymásy László főorvos, és Dr. Nagy László főorvos mellett, hétfőnként
Dr. Kállay Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos rendel. Speciális mammográfiás ultrahang-szakrendelésünk, melyet elsősorban, de nem kizárólag 20-35
éves hölgyek számára indítottunk, változatlanul, csütörtökönként 8:00 – 10:00
óra között vehető igénybe minden korosztály számára. A vizsgálatokat minden
érvényes egészségbiztosítással rendelkező magyar állampolgár, társadalombiztosítási alapon igénybe veheti. A vizsgálatokat dr. Székely Miklós főorvos úr
végzi, aki ennek a szakterületnek több évtizedes gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakembere. A vizsgálatokhoz beutaló szükséges.
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. Az infúziós kezelések citosztatikus kúrában részesülő betegek kiegészítő kezeléseként
is pozitív hatásúak. A kezelésekre Kondor Éva vezető asszisztensnőnél, vagy a
Recepción lehet jelentkezni.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik: Tunikolt Éva
gyógymasszőr a 30/8234942 telefonszámon történő bejelentkezés 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.
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

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

Dr. Szemenyei Tamás

Dr. Németh Attila

Dr. Gajdán László

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

09.00-12.00

(Hepatológia)

09.00-12.00

BELGYÓGYÁSZAT
Általános
belgyógyászat

16.00-20.00

Dr. Székely Iván

Gasztroenterológia

14.00-18.00

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

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00
Dr. Németh Csilla
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET
Dr. Kerkuska László

Általános sebészet

08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00

17.00-20.00
sebészet, proktológia
sztóma-gondozás

Dr. Juhász Lajos

Progtológia

07.00-11.00
Dr. Kerkuska László

Gyermeksebészet
Érsebészet

Dr. Jachymczyk
György

15.00-19.00
Dr. Turcsán Erik

15.00-17.00
Dr. Imre László

Kézsebészet

16.00-18.00
Dr. Nagy László

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Kállai Miklós

Dr. Nagy László

16.00-20.00

13.00-18.00

08.00-13.00

Dr. Orosz Gábor

Dr. Hagymási László

09.00-14.00

15.00-18.00

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő-és
gyemekkardiológia

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

Gyermek tüdőgyógyászat
Fejlődésneuorólia
FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

14.00-17.00
Dr. Simon Gábor

16.00-19.00
Dr. Horváth Zoltán

Dr. Keresztesi Márk

Dr. Koszti Csaba

15.30-18.30

15.30-18.30

09.30-12.30

Dr. Láng Judit

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00

14.00-20.00

SZEMÉSZET
BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00

07.30-13.30

Dr. Lencsés Tamás

NEUROLÓGIA

Dr. Rónai László

08.30-12.30

09.00-13.00
Dr. Horváth Szabolcs Dr. Horváth Szabolcs

ORTOPÉDIA
UROLÓGIA

Dr. Hernádi Mária

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

07.00-12.00

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

06.30-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

06.30-08.30

12.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

Dr. Tura Tímea

Dr. Kövy Katalin

Dr. Székely Miklós

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

15.00-19.00

08.00-10.00

08.00-14.00

RÖNTGENDIAGNOSZTIKA
ULTRAHANG

07.00-13.00

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Miniska János

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS
SZEMÉSZET
GYÓGYMASSZÁZS

10.00-12.00
Dr. Czikaljó Gyula

Dr. Czikajló Gyula

Dr. Miniska István

08.00-10.00

18.00-20.00

14.00-16.00
Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00
30/823-4942

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

Tunikolt Éva

09.00-17.00

15.00-19.00

09.00-14.00

13.00-17.00

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET OKTÓBER 1-TŐL
Naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig. Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.
22/375-045

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
NEM BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK
Ortopédia
Gyermeksebészet
Bőrgyógyászat
Belgyógyászat
Kardiológia
Neurológia
Fül-orr-gégegyógyászat
Nőgyógyászat
Diabetológia
Reumatológia
Szemészet
Urológia
Gasztroenterológia
Érsebészet
Sebészet
Pszichiátria
Hepatológia
Kézsebészet
Csecsemő és gyermek Tüdőgyógyászat
kardiológia
Ultrahang és röntgendiagnosztika
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Fejlődésneurológia
Pulmonológiai allergológia és immunológia
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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Köszöntjük a Babákat!
Szeptember 29-én, szombaton ismét köszöntöttük a
Babákat Velencén, a Babák Rózsakertjében. Ez alkalommal az óvodások táncos műsorral kedveskedtek a város
legkisebb lakóinak.
Hetek óta izgalommal gyakorolták a táncot, várták a
színpadra lépés pillanatát. Volt, aki már rutinos fellépőként
mozgott a színpadon, viszont sokuknak ez volt az első
igazi szereplésük, ilyen nagy közönség előtt.
MŰSORT ADTAK:
Csipet-csapat csoport: „Zöld erdőben…” című tánccal,
Katica csoport: „Kroki, a kis krokodil” című tánccal.
Ezúton is sok szeretettel köszöntjük városunk legkisebb
lakóit, és izgalommal várjuk őket pár év múlva az óvodában.
Krepsz Mónika és Fedorné Baracsi Judit
óvodapedagógusok
Katica Csoport

Beszoktatás
Alig múltak el az „ovis leszek” délutánok, máris megnyitottuk az Óvoda kapuját új ovisaink előtt.
A kisgyermekek számára egy új időszak kezdete lesz
ez, hiszen sokuk először szakad el az otthoni szoros családi
köteléktől s lesz egy merőben más közösség tagja.
Az előzetes (nyári) szülői értekezleten megbeszéltük a
szülőkkel a beszoktatás rendjét, folyamatát, s közösen beosztottuk, ki mikor jön. Volt, aki nem is kérte a fokozatos
beszoktatást, ő már az első óvodai napon megérkezett. Volt
olyan, aki már a második nap ránk bízta gyermekét. Legtöbbjük a harmadik napon gondolta úgy, hogy itt az ideje
elengedni gyermeke kezét.

A beszoktatás alkalmával a gyermekek és szüleik is
bepillantást nyerhettek a csoportunk mindennapi tevékenységeibe, életünkbe a bemutató foglalkozásainkon
keresztül.
A beszoktatás időszaka zökkenőmentesen, együttműködéssel zajlott. Ez azt is jelenti, hogy a reggeli búcsúzkodásnál kisebb sírások még előfordulnak, de napközben
a „Pillangó csoport” már inkább csak a játék heve miatt
hangos.
A „Pillangó csoport” 25 tagja ma már együtt tevékenykedik és ismerkedik az óvodai élettel.
Jó munkát és sok szép napot kívánok a „Pillangó csoportunknak”!
Cselkó Béláné
óvodapedagógus
Pillangó csoport
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Idősek napja
A szeptembert a „Szivárvány csoportban” a nyári szünet
utáni viszontlátás öröme hatotta át. A viszontlátásé és
a készülődésé is, mivel a gyerekek nagy lelkesedéssel készültek az „Idősek napi” szereplésre. Számukra már
nem csak az ajándékvárás a fontos – érzik és tudják, hogy
adni jó!
Örömmel készítették a Néniknek és a Bácsiknak szánt
ajándékot, próbálták a táncot, hogy meglepetésük minél
szebb legyen. A fellépés napján nagy izgalommal várakoztak a színpad előtt, hogy a bevonulás után mosolyogva,
felszabadultan mutassák meg a meglepetést, amellyel
készültek.
Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép napnak!
Nem csak adtunk, kaptunk is: tapsot, mosolyt és az érzést,
hogy örömet szerezhettünk másoknak!
Pirosné Kovács Viktória és Bartos Zoltánné
óvodapedagógusok
Szivárvány csoport

„Sünik” a jégpályán
A Meseliget Óvoda középső és nagycsoportos óvodásainak újra lehetősége nyílt arra, hogy a székesfehérvári jégkorongpályán korcsolyaoktatásban vegyenek részt. A „Süni csoport” óvodásai nagy izgalommal várták azt a napot, amikor korcsolyázni mennek.
Néhányan már a tavalyi évben is jártak korcsolyázni, de a csoport többsége most húzott először korcsolyát a lábára.
A csetlő-botló próbálkozások után, többen ügyesen megálltak már a jégen. A bátortalanabbak a palánkot fogva próbálkoztak az első lépésekkel.
A korcsolya foglalkozás után az öltözőben elfogyasztottuk a tízórainkat és fáradtan, ám de vidám arccal ültünk fel a
buszra és indultunk vissza az Óvodába.
Vácziné Kardos Edina és Gránitz Judit
óvodapedagógusok
Süni csoport
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Elsősök az iskolában
Szeptember 3-tól a nyáron is nyüzsgő Zöld Iskolarész 157
kisdiáktól lett hangos. Most már csak az első és a második
évfolyam tanulói járnak ide, mégis teljesen betöltik az
egész épületet, sőt, szinte ki is nőtték már. Változás nekik,
hogy már „nagy gyerekként” iskolába járnak, s tanulnak.
Az iskola ritmusát hamar felvéve, a tanító néniknek is nyílt
szívvel és kedves mosollyal elmondva izgulják át mindennapjaikat. Új, ligetes és zöld udvaron tölthetik a szüneteiket és sok minden újdonságot tanulhatnak az órákon
és a foglalkozásokon.

Szent Mihály napi vásár

Régen Szent Mihály nappal kezdődött az ún. „kisfarsang” ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig (november 25-ig) tartott. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A Szent György napkor legelőre hajtott,
félszilaj állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt.
A Liget Iskolarész harmadik és negyedik évfolyamos tanulói vásári forgatagot rendeztek e napon az udvaron a
maguk által, terményekből készült kis ajándékokból. Előtte
napokon keresztül gesztenyét, terményeket, leveleket gyűjtöttek, hogy portékáikat jó kis fabatkákért kínálhassák. Ám
akadt, aki finom falatokkal vendégelte az érdeklődők seregét. Természetesen népi játékok is emlékeztették az idelátogatókat e régi hagyományra.
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OLIMPIKON
a suliból a suliban
Nyáron az Olimpián végigizgulva a magyar férfi
kajak négyes útját, s döntőjét az ezüst éremmel, s
együtt örülve, büszkén szívünkbe zárva a négy fiatalembert még nem gondoltuk, hogy közülük egy,
TÓTH DÁVID iskolánk vendége lesz.
1991. és 1999. között ő is itt tanult még. Ahogy
mondta, Fehér Györgyné Marika nénitől írni-olvasni, fiától, Fehér Zsolttól pedig – aki első edzője
volt a VVSI-nél – kajakozni. Tizenhárom év után,
elfogadva meghívásunkat ismét iskolánk falai között örülhetett neki háromszáz kisdiák, látva azt,
hogy kitartó és szorgalmas munkával milyen remekművet vihet véghez az ember.
Dávid meglepődve figyelte, s a mostani diákok is
kuncogva nézegették a régi felvételeket, amikor még
kissrácként járt hozzánk. Aztán ismét átélve a londoni olimpia eme döntőjét, óriási vastaps köszöntötte őt újra. Látszott, hogy a szíve is beleremegett.
Megmutatta nekünk olimpiai ezüst érmét, s igazgatónk a Zöldliget érem átadásával köszönte meg érdemeit. Dávid sokat mesélt a felkészülésről, az
eredmény átélésének hangulatáról. Tanulóink minden kérdésére válaszolt, majd sokáig osztott dedikált kis papírokat, amiket gyermekeink büszkén
tettek el a jövőnek.
Nagy Edit
pedagógus
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Zöldülő álmok
Forró és száraz nyarat tudhatunk a hátunk mögött, a
Zöld Iskola mégis harsogó zöld udvarral várta a gyerekeket szeptemberben!
Kútfúrással és öntözőrendszer telepítésével kezdődött
a munka július első napjaiban. Sokszor embert próbáló hőségben, a szikkadt, kemény talaj ellenállását megtörve, kitartó és jókedvű munkával haladtunk lépésről lépésre.
Majd gépi tereprendezésre került sor, hogy a durva egyenetlenségeket kijavítva nekiláthasson a gereblyékkel felszerelkezett csapat a füvesítés előkészítésének. Aztán
fűmagot szórtunk, hengereltünk, öntöztünk, hogy a kopár
udvaron előbújhasson a „zöldülő élet.” A július végi felhőszakadás kissé tréfát űzött velünk és egy kis plusz munkát is adott, de nem tudta megtörni a lelkesedést. A
füvesítés mellett cserjék ültetésére is sor került, valamint
egy nagyobb, összefüggő homokos játéktér kialakítására
is, amit azóta lelkesen birtokba vettek a gyerekek. A focipálya újjávarázsolva, labdafogó hálóval és színesre festett
kapukkal várta a fáradhatatlan kis focistákat.
Sok segítséget kaptunk mind anyagi, mind fizikai értelemben szülőktől és jószívű ismerősöktől egyaránt. Köszönjük az Iskola és a gyerekek nevében Zacskó Balázs tervező,
szervező, lebonyolító munkáját, az iskolai Zöldliget Alapítvány anyagi hozzájárulását, és mindazok segítségét, akik ötleteikkel, két kezükkel vagy adományaikkal segítették, hogy
ez a nagyszabású kertszépítés megvalósuljon!
A nyáron megvalósult tervek folytatásaként hamarosan
megkezdjük a fák ültetését. A tervek szerint 23 fát ültetnénk el zömében őshonos magyar fafajtákból válogatva.
Az ültetendő fákat örökbe lehet fogadni, az örökbefogadó
család vagy családok nevét kis táblán föltüntetjük a telepítés évszámával, a fa magyar és latin nevével is ellátva.
Az örökbefogadási akció részleteiről és a faültetés időpontjáról – amelyre szeretettel hívunk és várunk minden
lelkes segítőt – tájékozódni lehet a Zöld Iskola aulájában
kitett plakáton, az Iskola honlapján, valamint a következő
elérhetőségen: Kesselyák Kinga tel: 30/815-1120 vagy:
kinga.kesselyak@gmail.com
Továbbá örömmel fogadunk még virághagymákat is,
ezeket a gyerekekkel közösen ültetjük el az udvaron kialakított ágyásokba. A virághagymákat a Zöld Iskola aulájában erre a célra kihelyezett dobozba várjuk! A
Zöldliget Alapítvány számlájára „kertépítés” megjegyzéssel eddig 550.000.- Ft érkezett, s továbbra is szívesen veszszük az anyagi támogatást. Az eddig befektetett összeg:
968.000.- Ft.
Kesselyák Kinga
pedagógus
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Teker a suli – Zöldkerék-túra
Észre sem vesszük, de a mozgás olyan szabadságot, jókedvet és pihenést, s ezzel együtt
komolyabb teljesítményt nyújt az embernek, ami a hétköznapokban sok örömöt szerez.
Ezért is van az, hogy az aktívan mozgó gyermekek többet mosolyognak. Évek óta
iskolánkban tavasszal könnyed, játékos túrára hívjuk diákjainkat és családjaikat.
Egy évvel ezelőtt, hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg a „Zöldkerék-túrát”.
Az idei ősz egyik – sajnos borús – szombatjára vártuk a gyermekekből és felnőttekből álló
csapatokat. Akik bátrabbak voltak, s nem riasztotta el őket a reggeli eső sem, azok útra is
keltek, s megtették a 14,7 km-es távot. Érdekes módon több kisebb gyermek volt most, aki
családját is bevonva kerekezett az Iskola szervezésében. Úgy gondoljuk, jövőre ismételünk,
s reméljük, akkor szerencsésebbek leszünk az időjárás tekintetében is. A visszajelzéseket
hallva mindenki jól érezte magát a szeptember 15-én, szombaton lezajlott kerekezés közben.
Jövőre újra kerekezünk!
Diák Önkormányzat (DÖK)

Szelektív hulladékgyűjtés
Évek óta hagyományosan arra neveljük diákjainkat,
hogy a háztartásban felhalmozott hulladékokat szelektíven
gyűjtsük, újrahasznosítás miatt, s hogy ezzel óvjuk környezetünket. Az idei ősszel már túl vagyunk egy elektronikai hulladékgyűjtésen, ahol temérdek mennyiségű régi,
rossz vagy éppen csak használaton kívüli elektromos eszközt szállítottak el.
Lezajlott már az őszi nagy papírgyűjtési akciónk is,
ennek során Iskolánk 13800 kg hulladékot gyűjtött össze.
Az ebből befolyt összeg az osztályok kasszáját segíti és az
iskolai Diákönkormányzatét.
Hálásan köszönjük tanulóinknak, a szülőknek, és természetesen a település segítőkész lakóinak a közreműködését.
Legközelebb tavasszal szervezünk ilyen gyűjtést.
DÖK

Aranyos súlylökők
Székesfehérváron rendezték meg a Megyei Atlétikai Bajnokságot szeptember 24-én. Az Atlétikai Centrumban
iskolánk súlylökő csapata I. helyezést ért el 9,49 m-es
átlaggal. A csapat tagjai: Halász Dávid (7.b), Haraszti
Tamás, Molnár Ákos, Nagy Levente (8.a), Vass Levente
(7.b) tanulók voltak.
Felkészítő és kísérő testnevelőjük: Varga Attila.
Velük együtt örülünk eredményüknek és büszkék vagyunk
rájuk!
További képek és információk
a www.zoldligetsuli.hu weboldalon.
Érdemes gyakran odaklikkelni!

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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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
Képességfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő
torna
17.00 - 18.00

Kedd

Szerda

Aprócska néptánc
iskolásoknak
(6-10 éves)
16.30 - 18.00

Regélő Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Csütörtök
Képességfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő
torna
17.00 - 18.00

Péntek

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Hastánc
19.00-20.00

5. TEREM

Hétfő
Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Kedd

Szerda
Zumba
17.00-18.00

Csütörtök
Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Péntek

Kedd

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

Csütörtök

Péntek

KLUB SZOBA

Hétfő
Aprócska gyermeknéptánc
18.00-18.45

Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

A Civilház programjai
A Civilház elérhetősége: Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954
Hétfő
Tipe-topa Gyermek
Táncház
16.00 - 17.00

Kedd
Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

Szerda
Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Csütörtök
Gyógy torna
18.00 - 19.00

Péntek

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:
Összközműves:

(irányár minimum)

Sorsz. Hrsz. szám m2
1.
1623/22
1.983
2.
26/9
1.471
3.
1202
817
4.
1610
954

cím
bruttó Ft/m2
Zárt u.
30.254,Csemete u. 15.000,Szél u.
13.700,Árok u.
25.158,-

Összesen Ft
59.933.682,22.000.000,11.200.000,24.000.000,-

Vásártér utcai lakótelkek (Összközműves):
(irányár minimum)
Sorsz. Hrsz. szám m2
bruttó Ft/m2 Összesen Ft
1.
1578/8
630
9.206,5.800.000,2.
1578/9
630
9.206,5.800.000,3.
1578/11
630
9.523.6.000.000,4.
1578/12
630
9.523,6.000.000,-

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
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának szeptemberi üléseiről
A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. szeptember
19-i rendkívüli ülésén a Tanács a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás és Velence Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2181/A hrsz-ú Irodaház társasházzá nyilvánító Alapító Okiratát fogadta el, mert így
nyílt lehetőség a jelenlegi osztatlan közös tulajdon megszüntetésére. Ezzel egyidejűleg az épület előtti parkolóhelyek használatának rendezése is megtörtént, a 64 parkolóhelyből 6-ot Velence Városa, 6-ot pedig a Kistérség
jogosult használni.
A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. szeptember
28-i soros ülésén dr. Sági János rendőrkapitány úr tartott
beszámolót az elmúlt turisztikai szezonról, elmondva,
hogy tárgyi súlyát tekintve komoly bűncselekmény nem
történt, jellemzően besurranások, betöréses lopások, gépjárműfeltörések elkövetése a jellemző. A tavalyihoz képest
a közbiztonsági helyzet összességében javult, de ezt az idei
statisztika még nem fogja tükrözni, mert 2012-től a statisztika alapja a rendőrségi robotzsaru rendszer, melyben
nem csak az öt tó környéki település, hanem a rendőrkapitányság területének 14 településének adatai szerepelnek,
így a 2011. év statisztikája nem összehasonlítható a 2012.
évivel. Az 5 település esetében az előző évihez képest
csökkent a lopások száma (154-ről 126-ra), a gépjárműfeltörések száma stagnált, a garázdaságok száma 8-ról 3-ra
csökkent.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkáját a nyári szezonban a készenléti rendőrség segítette 25 fővel. A Rendőrkapitány úr tájékoztatást adott még arról is, hogy a
közlekedési balesetek száma csökkent, de ezen belül a sérülésekkel járó balesetek száma nőtt.
Dr. Gartner József igazgató úr a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságának működéséről tájékoztatta a
polgármestereket.
Ezután a Társulási Tanács elfogadta a VKTKT 2012.
évi költségvetésének I. félévi teljesítését, mely szerint a
Társulás egészét tekintve a bevételek 54 %-os, a kiadások
51 %-os aránnyal teljesültek.
Döntés született a 2012. évi szúnyoggyérítés elszámolásáról is, melynek teljes költségigénye bruttó 2.094.360,Ft volt, melyből 1.309.430.- Ft terheli a társult önkormányzatokat, a többi kiadást a Magyar Turizmus Zrt.
fedezi.

A Velencei Központi Háziorvosi Ügyelet ellátási feladatai 2012.október 01-től a fenntartó önkormányzatok
kezdeményezésére az eddigi ellátótól, az Angelika
Családorvosi KKT-tól átkerültek a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ feladatkörébe.
Döntés született arról, hogy az ügyeleti feladatot ellátó,
a VKTKT tulajdonában lévő személygépkocsi működtetési jogát 2012.09.30. napjával az Angelika Családorvosi
KKT-tól visszaveszi a Tanács és 2012. 10.01-től átadja
ugyanezen feladatok ellátására a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ részére.
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
elnök

Galambos Zsuzsanna
irodavezető

VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65. telefon: 22/589-572
www. velencei-to.hu irodavezeto@velencei-to.hu

MEGHÍVÓ
A velencei Bod László Kápolna Galéria
szeretettel várja az érdeklődőket
2012. október 21-én, vasárnap 16 órára

Éber Péter
70. születésnapja alkalmából rendezendő
festményeit és egyéb alkotásait bemutató
első önálló kiállítására.
A tárlatot megnyitja:
Horváth Péter festőművész
Zongorán közreműködik:
Szporny László
Velence, Fő utca 160/A
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VELENCE – ALKOTÓPART
Sok éves álom valósulhatott meg ezen a nyáron a Nemzetközi Velencei-tavi Symposionon. Nagyméretű plasztikák sorakoztak a
tóban és a Rekreációs Oktatási Központ kertjében. Bár rövid ideig álltak a művek a vízben a siker egyértelmű volt, körbeúszták,
beleúsztak, játszottak körülöttük a nyaralók és az itt lakók. Csónakokról, sárkányrepülőről vagy a partról nézve pozitív jövőképet
varázsolt a Velencei-tavat szerető emberek lelkébe, sokat lehetett beszélgetni az alkotásokról mindenkivel, aki csak erre járt.
Brüsszelből és Törökországból jöttek a külföldi művészek, s emellett Pécs, Kaposvár, Szombathely, Budapest, Képzőművészeti
Egyetem, és Eger egyetemeinek művészeti karairól érkeztek a hallgatók. Mestereikkel és kiváló kollégákkal dolgoztak azon
a programon, aminek közös témája a víz, kutatási területe a környezet és a művészet kapcsolata, a kreativitás, a rekreáció
az együttműködés és a környezettudatosságra való figyelem.
A munka alapanyaga a tó szigetéről hordott hulladék fa és a nád. A nagy plasztikák alkotói festők, grafikusok, fotósok, videó
művészek voltak, alig volt közöttük szobrász. A tóban elhelyezett installációkon kívül számtalan festmény, elektrogafika és videó
is készült.
Munkájukkal lehetőséget teremtenek a Velencei-tó iránt
elkötelezett szakemberek és a tájat magukénak érzők számára
az együttgondolkodásra, hogy a képzőművészet, az intermédia
a design és az építészet képviselőinek megoldási javaslataival
vonzóbbá és ismertebbé tehetnék ezt a térséget, megszépíthetnék az emberek mindennapi életét, természetesen nem csak a
nyári időszakban.
Kívánjuk, hogy a Velencei-tó környéki településekből is
legyenek tanítványok, az itt bemutatott eredményeket pedig
használják fel a régiófejlesztésekben.
Támogatók:
Hotel Juventus, Rekreációs Oktatási Központ igazgatója Görgicze
Zoltán, NKA, Velencéért Közalapítvány, Csóbor Pincészet
Péter Ágnes Munkácsy Díjas szobrászművész, a Symposion kurátora

Gyetkó Krisztina

Nagyváradi Csaba

Erőss Ildikó

Péter Ágnes

Nagy Gábor György

Módra Bettina
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Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
tájékoztatása a tűz elleni védekezésről
• A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) alapján
az erdő és a parlagtűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos,
a kezelő, illetve a használó feladata.
• A 28/2011.(IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 569. § (1) bekezdés alapján a szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy
lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt
ne jelenthessen. A (2) bekezdés szerint a szabadban a tüzet
és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani. A (3) bekezdés alapján szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
• Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 570. § (1) bekezdése szerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet
vagy robbanást okozhat.
• A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm.
rendelet 27. § (2) bekezdése szerint hulladék nyílt téri,
vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt
téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi
kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. A (3) bekezdésben foglaltak szerint lábon álló növényzet, tartó és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.
• Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105-ös vagy a
112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell
a tűzoltóságnak.
• Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzvédelmi szabályokba ütköző növényi vegetációt érintő tűzesetekkel kapcsolatban fokozott figyelemmel és szigorúsággal jár el.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
MEGHÍVÓ
A velencei Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt
és kedves barátait
a 2012. október 20 - án, szombaton 17 órakor kezdődő
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA

Fábián Janka írónővel.
A belépés díjtalan!
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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:
Fábián Janka : A német lány
Maria Dahvana Headley : Királyok királynője
Shilpi Somaya Gowda : Az eltitkolt lány
Gerald Durrell : A véznaujjú maki meg én
Sándor Anikó : Pillangó a vállamon : a Buenos Aires-i kaland
Szergej Lukjanyenko : Őrök világa
Baráth Katalin : A borostyán hárfa
Leo Kessler : Glenn Miller-hadművelet
Joanne Fluke : Zöldcitromos pite és gyilkosság
Kurt Vonnegut : Éj anyánk
Agatha Christie : After the funeral
Jacques Le Goff : Középkori hősök és csodák
Czauner Péter : Az elfuserált kert megmentése
Henri Perruchot : Gauguin élete
Deepak Chopra : A boldogság receptje
Kőrösi Blanka : Textilzöldségek és textilgyümölcsök
Góg Laura : Tolnay Klári szerepei színpadon és filmen
Szepes Mária : Pöttyös Panni kedvenc meséi
Emma Thompson : Nyúl Péter további kalandjai
Vig Balázs : A rettegő fogorvos
Nathalie Charles : Első pizsamapartim (Pöttyös könyvek)
Michael Ford : Rázós kalandok az ókori olimpián
Tájékoztató az október 23-hoz és november 1-hez
kapcsolódó könyvtári nyitva tartásról:
2012. október 23-án zárva
2012. október 27-én szombati nyitva tartás
10-15 óráig
2012. november 1-én zárva
2012. november 3-án zárva
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

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

22

VELENCEI HÍRADÓ

2012. OKTÓBER

Nyugdíjas klubok hír ei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
A kellemesen meleg szeptemberi napokon a termékbemutatók mellett, szabadtéri programokat is tudtunk
szervezni. Városkörnyéki kirándulásunkon felkerestük a
kápolnásnyéki – tavasszal felújított – „Vörösmarty Mihály
Emlékmúzeumot”, és az agárdi „Gárdonyi Géza Emlékházat”. Az emlékhelyen nagy költőnk, nagy írónk
életútját, munkásságát felölelő, mindennapjait körülvevő
használati tárgyakat, berendezéseket bemutató állandó
kiállítást néztük meg. A „Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumban” a költő legszebb verseit egy-egy neves
művész előadásában láthattuk, hallhattuk videó-felvételről. Agárdon a tárlatvezető színes, alapos ismertetőjében a
költő életére jellemző egy-egy érdekes epizódot is elmondott. Az „Emlékház” után a szomszédságában az Egri Vár
mintájára felépített „Rönkvárban” is körülnézhettünk.
A kirándulást Pákozdon az „Ingókő” Étteremben fejeztük be, ahol udvarias, figyelmes kiszolgálásban volt
részünk, az ebéd is bőséges, ízletes volt. Szép időben, a
délutáni órákban, élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Segítőkész sofőrünk Vén László volt.
A II. félévi névnapokat is a Közösségi Ház udvarán tartottuk. A jeles napon birkapörkölt készült, a húst Martinovszky József klubtagunknak köszönhetjük. A főszakács
most is Kvak János volt, aki a két kitűnő segítségével, feleségével Erzsikével és Horváth Lajossal főzte meg
klubtársainknak a finom vacsorát. Az asztalra pogácsa,
süti, üdítő, egy-egy palack jófajta bor is került. Vidám,
jókedvű délutánt tölthettünk ismét együtt, a közös éneklés, a háttérzene, a „Tánckörünk” fellépése csak fokozta a
jó hangulatot. Megköszönöm mindenkinek, akik munkájukkal segítették a névnapi ünnepségünk

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai miden pénteken
nagy örömmel jönnek a „Civilházba” – Nyugdíjas Klubban – beszélgetésre a Klub programjait megbeszélni, vannak ötletek, amelyet a tagság végre is hajt, amely
megvalósításába minden tag besegít.
Klubunk valamennyi tagja részt vett az „Idősek Világnapja” rendezvényen, de ezt megelőzően néhányan segítettek is a vacsorához szükséges terítésnél is. Köszönettel
tartozunk mindazoknak, akik ezt a szép napot még szebbé
tették számunkra. Tisztelet és köszönet illeti a Polgármester asszonyt és a Képviselő-testületet, akik lehetőséget
adtak ahhoz, hogy a városunkban élő több száz nyugdíjassal találkozhassunk, beszélgethessünk. Fáradtságos
munkáját köszönjük Balogh Erikának és a Polgármesteri

megtartását! Köszönet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Ható Jánosnak, örökös segítőnknek, Nagy
Szilvikének, szorgos klubtársainknak, akik sütöttek, főztek,
tálaltak, terítettek, rendet teremtettek.
Szeptember 28-án az Önkormányzat meghívására az
„Idősek Világnapja” rendezvényen vettünk részt, ahol bennünket, városunk szépkorú lakosait ünnepeltek. A Polgármester asszony üdvözlő, köszöntő szavai után, az
iskolások, óvodások kedves műsorának tapsolhattunk, akik
még maguk készítette ajándékkal is kedveskedtek. Hallhattunk szép verseket is Bencsik Éva előadásában, és szép
sikerrel mutatkozott be a Váradi Ildikó vezette „Velenceitavi Rózsa Tánckör” is. A műsor után elfogyasztottuk a
már hagyományosan finom vacsorát. Köszönjük a Polgármester asszonynak és a Képviselő-testületnek, valamint
a Hivatal dolgozóinak a szép estét, amellyel évről-évre
megajándékoznak bennünket.
Másnap, 29-én a „Babák Rózsakertje” ünnepségre is
kilátogattunk. Néhány tagunk süteménnyel is kedveskedett
a piciknek, és ismét tapsolhattunk az iskolások, óvodások
műsorának, gyönyörködve az egyre gyarapodó „rózsaligetben”. A Klubtagjaink nevében sok szeretettel gratulálok a „Velence Rózsája Díj” idei kitüntetettjeinek.
Sajnos a szép napokat szomorúság is kíséri, ismét búcsút vettünk egyik alapító tagunktól. Hosszantartó
betegség után elhunyt Déri Sándorné Irénke. Emlékét
szeretettel megőrizzük!
Klubéletünk a szerdánkénti klubnapokkal folytatódik,
majd legközelebbi programunk pannonhalmi kirándulás
lesz. Bízunk benne, hogy a szép idő még addig kitart!
Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó pihenést,
kellemes napokat és nagyon jó egészséget kívánok!
Lukács Sándorné
klubvezető
Hivatal dolgozóinak. A vacsoráról annyit: nagyon finom
volt, köszönjük az István Étterem dolgozóinak!
Az iskolások és az óvodások műsora nagyon tetszett a
klubtagjainknak, biztos vagyok abban, hogy nem egyedül
voltam, aki megkönnyezte az előadásukat. Át kell gondolni, mennyi munka volt ezt a sok kis gyermeket betanítani úgy, hogy ne jöjjenek zavarba, hisz ők még oly picik.
Hálás köszönet érte a pedagógusoknak! Bizony nem kis
munka volt. Köszönjük! A szülőket is köszönet illet,
büszkék lehetnek a kis gyermekeikre. A zene is jó volt,
természetesen főleg azoknak, akiknek nem fájós a lábuk
és táncolni is tudtak!
Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget
kívánok!
Vén Lászlóné
klubvezető
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„Adventi ablak”
A Velencei Helytörténeti Egyesület
új hagyományt szeretne teremteni
Velencén.
A nyári hónapokban nagy sikerrel
működő virágosítási akcióban egyre többen vesznek részt,
munkájuk nyomán virágba borulnak Velence utcái. Téli
sétáinkon azt látjuk, hogy évről-évre szaporodnak a fényfüzérek, a díszítések a házakon, az ablakokban és a fákon.
Ezek a fények szemet gyönyörködtetőek, segítenek a
közelgő ünnepre hangolódni.
A karácsonyi ünnepekre való készülődés fontos állomása az adventi gyertyagyujtás. Azt szeretnénk, ha sok
velencei házat díszítene „Adventi ablak”. A ház az utcáról
is jól látható ablakát öltöztetné mindenki saját elképzelése, ízlése, ötlete szerint ünnepi díszbe.
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Találkozzunk Advent első vasárnapján, december 2án, gyújtsuk meg együtt az első adventi gyertyát, igyunk
meg együtt egy pohár forraltbort vagy forró teát,
csodáljuk meg a feldíszített ablakokat. Az Ófaluban
Gránitz Gáspárék (Kemping utca 91.) Újtelepen a
Közösségi Házban a nyugdíjasok és a hagyományőrzők,
a Bence-hegyen Éber Péterék (Ezerjó utca 6/a.)
Velencefürdőn pedig Lomb Jánosék (II. utca 40.) várják
a környékbelieket egy kis szabadtéri beszélgetésre egy
pohár forró teával, forralt borral, hogy együtt csodáljuk
meg a környéken feldíszített adventi ablakokat.
Reméljük sok szép, feldíszített ablak, ház, kert várja
majd az érdeklődőket már ebben az évben is Velence
utcáiban, amiknek az egész adventi időszakban számos
csodálója akad.
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület elnöke

Kedves
Virágszerető
Velenceiek!
Tavasz óta figyeltük, csodáltuk a
szépen rendbentartott, virágos, ápolt
utcai „kiskerteket”, amiket sok, környezetére igényes ingatlantulajdonos szeretettel és odafigyeléssel gondozott. Így
ősszel, újra arra biztatjuk a kedves virágbarátokat, hogy a lombhullás idején is
gondoljanak a rendezett, ápolt környezetre. Tudjuk, hogy sok munka van az
avar összeszedésével, de ha a téli hó a
gondozatlan útra esik, még balesetveszélyes is lehet.
Ha a kiürült virágládákba, dézsákba
fenyőgallyakat és néhány szines, bogyós
ágat szúrunk, télen is emlékeztet majd
valami a nyár virágaira.
Szép, őszi heteket kívánunk minden
kedves kertbarátnak.
Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő
Egyesület elnöke
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Kedves Gyerekek,
Anyukák, Apukák,
Nagymamák
és Nagypapák!
A Mikkamakka Játéktár nyitva tartása:
hétfő: 10.00-11.00
Dinamóka – játékos angol kicsiknek
kedd: 9.00-12.00 Velencei Baba-mama Klub
csütörtök: 9.00-11.00 Rece-fice zenebölcsi
További szolgáltatásaink:
Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve
kitelepüléssel akár az otthonokban is.
Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges
rendezvényeken. Játékkölcsönzés, vásárlás.
Ovis leszek klub
Októbertől újra indul a Mikkamakkában az Ovis
leszek Klub, ahová jelentkezhettek az alábbi
elérhetőségeken:
„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
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 Mária
A Kastélyklubban működő (Velence, Tópart u. 52.)
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19.00-20.00 óra
(érd.: 06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19.00 óra
Meditáció: kéthetente vasárnap 17.00-19.00 óra
Hastánc: péntek 18.00-19.30 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján:
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján:
Sánta Gábor 06-70/776-8813
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: kedd 18.00-20.00 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.

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 kedden 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00
Dr. Lendvai Anita jogász,
minden hónap harmadik hétfőjén 8.30-10.30
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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Kedves Fiatalok!
A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel: „legyen meg aminek lennie kell, essünk túl
ezen is” gondolatokkal... Az új tanévhez, az élethez kell
egy egy jó adag belső tűz, virtus: „Csak azért is én megmutatom!”
Tudjátok, a tanév egy hatalmas verseny! A kérdés:
képes vagy legyőzni önmagad újból és újból a leckék, a
tanulás hatalmas viadalában? Ha „tápos” vagy, akkor biztos, hogy feladod, és kapsz ezer okot, amiért nem éri meg
tanulni, készülni, eredményesen vizsgázni. De ha jóféle
magyar emberből vagy, akkor nem adod fel, hanem a jó
harcot jó végre viszed, és eredményesen leteszed azokat a
fránya vizsgáidat!
Szinte mindegy, hogy mit kérnek a tanárok, a lényeg,
hogy te légy a győztes!! Ha ma az iskolában rászoksz a
kudarc keserű ízére, akkor egy életen keresztül az fog
téged hosszan kísérni, nyomodban lihegni nyálasan, mert
te őt gyáván magadhoz fogadtad, otthont adtál az életedben
neki. De ha ma kemény munkával győzöl az iskolapadban,
holnap az életben is győztes leszel!! Ha a tanulásból,
munkából fakadó sikert magadhoz édesgeted kemény, kitartó küzdelemmel, akkor az mint hűséges oroszlán mindig
veled marad. Tudnod kell, hogy ehhez soha egyetlen egy
csatát sem szabad feladni, elveszteni!! Nem arra születtél,
hogy lábtörlő légy!
Kezdődik a tanév, szeretettel bátorítlak! Nézz magadba,
téged Isten teremtett, nem vagy selejt, képes vagy győzni,
hát akkor gyertek, szedjük szét azt az iskolát!!
Szeretettel:
Csaba testvér
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István Templom:
kedd:
péntek - szombat:
vasárnap és ünnepnap:

08.00 óra
19.00 óra
11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő:
18.00 óra
szombat:
18.00 óra
vasárnap:
08.00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 9.00 óra
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
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. Tel.: 22/472-149
Református Egyházközség
parókiáján (templom udvarában):
Templom köz 1. Tel.: 22/472-372

Fotó: Éber Péter VELENCEI FOTÓTÁR
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Jelentés a Tárnok - Székesfehérvár
vonalszakasz átépítéséről

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

22/589-515

VELENCEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI
ÜGYELETI SZOLGÁLAT
22/375-045
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet épületében
(Balatoni ú. 65.)
naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig,
munkaszüneti napokon: 0.00-24.00 között folyamatosan.
HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT Tópart utca 34.
dr. Sirák András szakorvos
22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter
22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
szerda:13.00 -17.00 óra között
I. sz. Családorvosi rendelő Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén
22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között
FOGÁSZAT:
Feketéné dr. Demeter Szilvia
20/970-4826
Balatoni u. 65.
Csak rendelési időben hívható
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00-17.00, szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
dr. Szegedi József Fő u. 2.
30/836-5895
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 iskolafogászat)
GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Balatoni u. 65.
Dr. Oszvald Éva
22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00, rendelés: 13.00 -16.00
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00, rendelés: 10.00 -12.00
péntek: 9.00 -12.00

Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:
A vonalszakasz teljesen átépült, a műszaki átadás 2012.
július 27-én megvalósult.
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket
átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt. részére. Velencefürdő
megállóhelyen elkészült az új gyalogos aluljáró, megnyitása megtörtént. A liftek június 13-a óta üzemelnek.
Elkészült a „Gitáros emlékhelynél” található gyalogos
aluljáró, a gyalogos forgalom számára megnyitottuk, ezzel
együtt a közelben található szintbeli átjárót megszüntettük. Velence megállóhely új gyalogos aluljárója is elkészült, a gyalogos forgalom számára ugyancsak használható. Kápolnásnyéken a Vörösmarty utcai aluljáró építése
szintén elkészült.
Velence új közúti aluljáró műszaki átadása júliusban
megtörtént, elkezdődött a hatósági forgalomba helyezése. Jelenleg a szakhatósági hozzájárulások beérkezésére
várunk, ezt követően várhatóan október végére megnyitható az aluljáró.
A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. decemberi menetrendváltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65. 22/589-524
hétfő-péntek: 08.00-20.00 óráig szombat: 08.00-14.00 óráig
hétvégi ügyeleti rendszerben.
Az aktuális kedvezményekről tájékozódhatnak
a helyszínen, illetve a www.patikakupon.hu honlapon!
HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/472-074

FIGYELEMFELHÍVÁS
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
telefonszáma október 1-től: 22/375-045
Az év hátralévő három hónapjában az ünnepnap
áthelyezések miatt:
október 27. november 10. december 1.
és december 15. - szombat MUNKANAP lesz.
Ezeken a szombati munkanapokon az ügyeleti
szolgálat ellátási területünkön 17.00 órától
kezdődik!
Dr Ferencz Péter
ügyvezető igazgató
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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 támogatás 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 Zoltánné
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 engedélyezés
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna
589-414 pénzügyi osztályvezetõ
Molnár Ferencné
589-410 költségvetéssel kapcsol. ügyek
Karaniczné Fodor Éva
589-415 könyvelés
Csikmérõ Enricóné
589-411 könyvelés
Egri Andorné
589-411 könyvelés, társulati ügyintézés
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
ADÓ OSZTÁLY
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 munkaidõben, 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 u. 2.
fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Magán állatorvos:
Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos
22/472-310
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége
22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András
06-30/9540-731
MOHOSZ Velencei-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 kapcsolatban:
22/579-185
Közvilágítással kapcsolatban:
22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
HERKE Bt.
06-20/939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-15.00, péntek: 8.00-13.00
Fax: 06-84/501-299
Ügyintézés: 06-40/240-240
E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
Ügyfélfogadás:
kedden 08.00 – 12.00 óráig, szerdán 14.00 – 18.00 óráig
MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat 06-40/49-49-49
(helyi tarifával hívható kék szám)

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

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
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Szerkesztõségi közlemény

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK

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

Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. Tel.: 22/474-383
Gajdos András:
06-20/466-0546
Gajdos Andrásné:
06-20/557-2575
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

FIZETETT HIRDETÉSEK

Csuday István

Csuday István

CIPŐJAVÍTÓ ÉS KULCSMÁSOLÓ

Masszázs a Rendelőintézetben, Velence, Balatoni út.

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

Bejelentkezés: 06/30 823 49 42
Részmasszázs
Teljes test
20 perces
1500 Ft 60 perces 3500 Ft
30 perces
2000 Ft
VÁROM KEDVES VENDÉGEMET!

Tunikolt Éva gyógymasszőr
Árak:

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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FUVAROZÁST VÁLLALUNK!
Mindennemű építőanyag házhoz
szállítását, billencs autókkal

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

és minden, amire Önnek
szüksége lehet!

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

Kőműves munkák, lakásfelújítások,
házak hőszigetelése, térkövezés,
kerítés építés,
terméskő burkolatok
készítése

Gépi földmunka (bobcat)
akár hétvégén is!
Tűzifa megrendelhető korlátlan
mennyiségben!

06/20-355-9625
Hőgye Zoltán

Mindenszenteki
koszorú- és virágvásár

Teleki László
Telefon: 06(20) 229-2474

ANDY Kozmetika

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

hétfő és csütörtök: délután
kedd, péntek:
délelőtt
Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés
Parafinos kézápolás

Oros Andrea
kozmetikus

MINIMÁLIS MENNYISÉG
KISZÁLLÍTÁSÁT IS VÁLLALJUK

Velence, Árok u. 1 (Tündi virág)

Kínálatunkból:
- cserepes krizantémok több méretben

- koszorúk kicsitől a nagyig
- szálas krizantém (nagyvirágú)
- mécsesek
- zöldség-gyümölcs kapható

Telefon: 22-470-304
Fésű Ferenc

Kiss Marianna gyógymasszőr
Bejelentkezés: 30/700-9303

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY

Fûnyírást, damilozást, ásást,
kaszálást, fakivágást és egyéb

kerti munkákat egész évben
vállalok: 06-30-637-0525

• Házhozszállítás
Ingyenes
kipróbálás
az Ön
utcájában!

• Garancia
• Szervíz

Heiden Andrea

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Új női, férfi, gyermekfehérneműk,
zoknik, harisnyák nagy választékban.

Nem használt termékek!

Velencén, a Lidó mögötti pavilonsoron egy

25 m2-es üzlet kiadó

Telefon: 06 30/438-1780
Kiss Istvánné

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

Gyepszőnyegezés
Sövénynyírás

06-30-2638-147
Egri Andor

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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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IRÁNY
IRÁNY
IR
NY
A
A
VÍZ!
V
Z!
VÍZ!

JELENTKEZÉS:
CSENGŐDI ZOLTÁN
(+36 30 498 9372)
zcsengodi@hotmail.com
VARGA ATTILA
(+36 20 233 6575)

ÚSZÁSOKTATÁS A KEZDETEKTŐL, VIZILABDA
4 -14 ÉVES KORIG VÁRUNK FIÚKAT ÉS LÁNYOKAT
– ÚSZÓTANFOLYAM VÍZHEZ SZOKTATÁSTÓL
– ÚSZÓEDZÉS
– VIZILABDA EDZÉS

MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!
www.facebook.com/VelenceSportegyesulet

Velencén enni
olcsón és ﬁnomat

2 féle menűből már 580 Ft-tól!
Akár hétvégén is kiszállítva

Liget-Kemping

Rendezvénytermünk bérelhető!
enni@velencenenni.hu
www.velencenenni.hu
22/470-752, 20/3700-407
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