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Meghívó
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja Velence város Lakosságát a

Adventi vásár Velencén
december 16-án, 10:00-18:00

Közösségi Ház udvarán

Városi Karácsonyi Ünnepségre

(Újtelep, Iskola utca 4.)

2012. december 20-án 17.00 órára
a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
tornatermébe
(Kis u. 1.)
Tisztelettel
várjuk a
Lakosságot!
Képviselő-testület

Kézmûvesek,
helyi termékesek
ajándéktárgyas árusok,
forralt bor, meleg tea,
helyi finomságok

A gyermekeket ingyenes
ajándékkészítés várja
14:00-15:30 óráig!

16:30-kor Kamarakórus: Karácsonyi énekek
Készülõdjünk együtt a karácsonyra!
Mindenkit szeretettel várunk!
Velencei-tó Turizmusáért TDM egyesület

MEGHÍVÓ
helyett

A képviselő-testületi üléseinkre szóló meghívót újságunkban rendszeresen olvashatják. 2013. januárjára vonatkozóan
Képviselő-testületünknek még nincs munkaterve, ezért csak arról tudok minden érdeklődőt tájékoztatni, hogy milyen javaslattal fogok élni. Kezdeményezni fogom, hogy 2013. január 14-én tárgyalja meg a Képviselő-testület a költségvetésünk tervezetét, majd a január 21-ei következő ülésünkön fogadja el. Ez a napirend – hagyományunk szerint – közmeghallgatással
kezdődik, majd azt követően fog dönteni a 2013. évi költségvetésünkről a Testület.
Minden érdeklődőt hívunk és várunk a testületi ülésünkre és közmeghallgatásunkra a tervezett időpontban!
Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Hírlevél
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
október 15. 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 munkáról szóló polgármesteri beszámoló után a 2012. évi előirányzat módosítást fogadta
el a Képviselő-testület. Az Óvodavezető kérésére a működési pénzmaradvány terhére sor került az óvodai előirányzat módosításra. A módosítást két körülmény indokolta:
Egyrészről a megnövekedett számú beszédhibás gyermek
miatt indokolttá vált plusz logopédiai foglalkozásokat beiktatni, másrészt az udvari játékok javítása is többlet kiadásként jelentkezett.
A közelmúltban lefolytatott ÁSZ vizsgálat kapcsán
a Képviselő-testület rendszeresen napirendjére tűzi az
Intézkedési tervben már teljesített feladatokról szóló jelentést. A Testület az ÁSZ Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
A vonatkozó jogszabály értelmében a polgármestereknek október 31. napjáig kellett a Járási Hivatalok kialakításához szükséges Megállapodást aláírni a Megyei Kormányhivatallal. A Megállapodás-tervezet szövegrészét
alapvetően Kormányrendelet határozza meg, de az egyedi
települési adatok nyilvánvalóan jelölésre kerültek. A Járási Hivatalok kialakítása kapcsán a velencei Önkormányzat 1 fő köztisztviselőt és két üres státuszt, valamint a
munkavégzés ellátásához szükséges tárgyi, dologi eszközöket biztosított. A Képviselő-testület a Megállapodás aláírására felhatalmazta a Polgármestert.
A „Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcsolódóan a korábbi testületi döntésekre figyelemmel aláírásra kerültek a
„Támogatási Szerződés”-t módosító dokumentumok. Ezek
birtokában az Önkormányzat elindította a közbeszerzési
eljárást a kivitelező kiválasztására. A projekt folytatása, ill.
lezárása folyamán szükséges – a Támogató Szerv által is
kötelezően előírt szakmai tevékenységek, marketing feladatok, projektmenedzseri, műszaki ellenőri, valamint a
könyvvizsgálói – biztosítása. Erre tekintettel a Képviselőtestület elfogadta a marketing feladatellátás, a projektme-
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nedzsmenti feladatellátás, a műszaki ellenőri feladatellátás, valamint a könyvvizsgálói feladatellátásra vonatkozó
ajánlattételi felhívásokat.
A Képviselő-testület elfogadta és megrendelte az Evezős pálya melletti területen történt feltöltési munkák talajvizsgálatára benyújtott 475.500,- Ft + ÁFA díjat.
A Gesztenye sor lakói kérelmére a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálta az utca közlekedési
rendje megváltoztatásának lehetőségeit. Az elfogadott testületi határozat értelmében a Gesztenyesor utcai forgalmi
rend megváltozik oly módon, hogy a Régiposta utcától az
Iskola utcáig a Gesztenyefa sor egyirányúsításra kerül.
A Velencei-tavi Fejlesztési Tanács pályázni kíván európai uniós forrásra, melynek célja, hogy Velencét is érintő
kerékpárút kiépítése megvalósulhasson. A velencei Önkormányzat részéről önerőt nem kíván, mert ennek az öszszes költségét a Velencei-tavi Fejlesztési Tanács felvállalta.
A kerékpárút által érintett terület Gárdony – Velence
határától indulna, majd a Béke utcát érintve a megépült
körforgalomba csatlakozna be.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta a kerékpárút
megvalósítását, illetve az azzal kapcsolatos polgármesteri
intézkedéseket. A bizottsági ülést követően megkezdődtek
a műszaki egyeztetések, melyeken a hatályos előírások
mellett az ésszerűségi és a települési szempontok kerültek
megvitatásra. A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadta, a területét érintő,
gárdonyi területről áthaladó kerékpárút kiépítéséhez hozzájárult.
A közérdekű kérdések/válaszok elhangzása után a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.
***
A zárt ülésen jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Serhók György képviselő, Szávai Jánosné
képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.
A zárt ülés megtartásának eredetileg két napirendje
volt. Az önkormányzati tulajdonú földhasználat kérdését
azonban a tények további tisztázásáig a Képviselő-testület
levette a napirendjéről.
A következő napirend a Velence Termál Kft. csődeljárásával kapcsolatos tájékoztató illetőleg feladat meghatározás volt.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Velence Termál
Kft. csődeljárásának megindításáról szóló tájékoztatást,
az Önkormányzat hitelezői követelését jóváhagyta. Ugyanakkor nem támogatta a csődeljárás egyezségi szakaszában az önkormányzati követelés csökkentését vagy
elengedését. Kezdeményezte, hogy a Velence Plus Kft.,
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mint szolgáltató által kötendő termálvíz szolgáltatási szerződés tervezetét előzetesen véleményezhesse a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület felkérte a Hivatalt, hogy a Velence
Termál Kft. csődeljárása következtében keletkező bevételkiesésre tekintettel tekintse át az éves költségvetés végrehajthatóságának feltételrendszerét és indokolt esetben
tegyen javaslatot a módosításra, illetve a feltárt forráshiány
kezelésére.
***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
október 24. napján rendkívüli testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Martinovszky József képviselő, Serhók
György képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland
Gyula képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes
főjegyző.
A rendkívüli ülés összehívását az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló
285/2012.(X.09.) Kormányrendeletben rögzített szabályok adták, valamint az önerő alap igény jóváhagyásának
és benyújtásának határidőhöz való kötöttsége indokolta.
Az önerő alap célja az, hogy a hitelezés miatt befagyott
európai uniós projekteket meg tudja a Kormány gyorsítani. A Kormányrendelet szabályozza, hogy az önerő
kérelemre, egyedi döntéssel adható. Szabály, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a projekt önerejének
eddig még el nem számolt részét, mely Velence Önkormányzata esetében összességében 310 millió forint. Kétféle támogatás van, az egyik vissza nem térítendő, a másik
visszatérítendő.
A regisztrációnak két lépése volt. Az első lépés egy előrejelzés volt, amelyet rögzíteni kellett. Ez megtörtént, a
MAG Zrt. visszaigazolta a regisztrációt előzetes igényként.
A véglegesítésre akkor lesz lehetőség, ha a Képviselő-testület a határozatával ezt az önerő alap igényt jóváhagyja
és benyújtja.
Az elfogadott határozat szerint a Képviselő-testület a
„Velencei-tó Kapuja” projekt befejezéséhez EU önerő alap
támogatási igényét benyújtja. Az Önkormányzat a projekt
befejezéséhez 122 millió forint vissza nem térítendő és 188
millió forint visszatérítendő támogatást igényel azzal, hogy
a támogatás visszafizetésére 2014. évtől számított 5 éves
időtartamon belül negyedévenként 10 millió forint törlesztést vállal.
A Képviselő-testület az október 15. napi ülésen döntött
a Járási Hivatalok kialakításához szükséges, a Kormányhivatallal kötendő megállapodásról, amelyben bizonyos
adatok szerepeltek. A személyi feltételeknél 3 fő státuszt
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kért a Kormányhivatal, ebből 1 fő betöltött és 2 fő üres státusz volt az eredeti előterjesztés, melyet a Képviselő-testület akkor el is fogadott. A testületi ülést követően
lezajlott egy megyei jegyzői értekezlet, ahol a még nyitott
kérdések (képesítési feltételek, illetmény) konkretizálásra
kerültek. Ezen adatok birtokában lehetővé vált, hogy Velence ne csak egy embert adjon a háromból, hanem kettőt.
Ennek értelmében Velence 2 fő betöltött és 1 fő üres státuszt biztosítana. Egyéb más tekintetben a már elfogadott
Megállapodás érvényben marad.
A Képviselő-testület a Megállapodás módosítását elfogadta.
***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
október 31. napján rendkívüli testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos
alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky
József képviselő, Serhók György képviselő, Szávai Jánosné
képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.
A rendkívüli ülés napirendje a folyószámlahitel átkonvertálása volt. Az Önkormányzat folyószámla hitellel rendelkezik. Az elmúlt időszakokban mindig a szerződéskötéstől számított egy évig állt rendelkezésre a folyószámlahitel, most a Kormány intézkedései nyomán a Bankok december 21-ig kötötték meg a folyószámla hitelszerződést. Erre tekintettel kérdésessé vált az, ha elindítják
időben a kérelmet, rendelkezésre áll-e majd a likvid hitel
január 1-jén és milyen módon. Ezért keresett a Hivatal az
áthidaló megoldást, amely alapján átkonvertálnák a folyószámlahitelt egy középtávú működési célú hitelre. Sürgősségre azért van szükség, mert vélhetőleg október vége
lesz az a határnap, ameddig a banki hiteligényhez csatlakozni lehet. Információk szerint komplett kérelemmel kell
rendelkezni, mert hozzá kell járulnia a Kormánynak ahhoz,
hogy ilyen hitelt felvehessen bármely önkormányzat.
Ugyanakkor a bank rendszere is bizonyos átfutási idővel
rendelkezik.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a folyamatos
likviditás biztosítása érdekében kezdeményezi az érvényben lévő 127 millió forint keretösszeg igénybevételére jogosító folyószámlahitel átkonvertálását 115 millió forint, 5
éves lejáratú célhitelre.
Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a számlavezető
Banktól kérjen ajánlatot, illetve a Kormányengedély beszerzéséhez szükséges lépéseket tegye meg.
Szelei Andrea
aljegyző
***
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
november 29-én 8.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tartott
a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky
József, Serhók György és Szávai Jánosné képviselők.
Az ülés napirendje: A „Velencei-tó Kapuja” szolgáltató
épület téliesítési munkái.
A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött az újratárgyalásról tekintettel arra, hogy a téliesítésre kidolgozott
teljes épülettakarási megoldás a bekért ajánlatok szerint
költségesnek bizonyult. A Hivatal szakértők bevonásával
új szempontok szerinti megoldásra kért javaslatot. A szakértői vélemény meghatározta azokat a teendőket, amely
a megépített szerkezet védelmét statikai szempontból
indokoltnak tartja, majd az így kitisztázott műszaki tartalomra kért be a Hivatal ajánlatot.
A Képviselő-testület elfogadta a javasolt műszaki
megoldást, illetve döntött arról, hogy a szükséges munkákat a MAVA-PLAN Kft. végezze el nettó 371.102,-Ft
munkadíjért.
***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
november 30-án 7.30 órai kezdettel ismételten rendkívüli
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában.
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Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Serhók György,
Dr. Sirák András, Dr. Sirák Andrásné, Szávai Jánosné és
Uj Roland Gyula képviselők.
Az érvényben lévő szabályok miatt, a döntés halasztást
nem tűrt, ezért a 2013. évi szemétszállítási díj megállapításáról az Önkormányzatnak még november hónapban
döntenie kell a vonatkozó szabályok szerint. Az előterjesztés tartalmazta az új konzorciumi feladatellátásba beintegrálódott tevékenysége megállapított szállítási díjat az
alapszolgáltatások szintjén. Ebbe foglaltatik: a szokásos
kommunális hulladékszállítási szolgáltatás 52 alkalom/év,
a szelektív hulladékszállítási 12 alkalom/év és a zöldhulladék elszállítása 8 alkalom/év. A Konzorcium döntése
határozza meg a szállítási díj számításának alapegységét
4,01 Ft/liter értéken. Erre is tekintettel, az Önkormányzat,
mint saját hatáskörben nem felülbírálható díjtételt, a 2013as évre vonatkozóan elfogadta.
A döntés értelmében: az állandólakosok hulladékszállítási díja bruttó 29.130,-Ft, az üdülőlakosoké (idényjelleggel használt) bruttó 22.409,-Ft/év. Ez a díjtétel egységes
valamennyi, Konzorciumban résztvevő önkormányzat
területén.
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012.(XI.30.)
önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2011.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról
szóló 7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1.§. A „R” 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Lakás, lakóház után fennálló adókötelezettség esetén alkalmazandó adó mértéke:
(1) Nem kiemelt övezetben
300,-Ft/m2/év
(2) Tóparti besorolás esetén
a nem kiemelt övezetben
480,- Ft/m2/év
(3) Kiemelt övezetben
630,- Ft/m2/év
(4) Tóparti besorolás esetén
a kiemelt övezetben
1000,-Ft/m2/év”
2.§ A „R” 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Hétvégi ház, üdülő után fennálló adókötelezettség esetén az alkalmazandó adó mértéke:
(1) a) I. övezetben
520,-Ft/m2/év

b) I. övezetben tóparti besorolás esetén 825,-Ft/m2/év
(2) II. övezetben
20,-Ft/m2/év
(3) a) Kiemelt övezetben
750,-Ft/m2/év
b) Kiemelt övezetben tóparti besorolás
esetén
1150,-Ft/m2/év”
3.§ A „R” 5.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„gépkocsi tároló, parkolóház, csónaktároló:
I.-II.-III. övezetben
100,-Ft/m2/év
Kiemelt övezetben
200,-Ft/m2/év
Kiemelt övezetben tóparti besorolás esetén 300,-Ft/m2/év”
4.§ A „R” 5.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„műhely, műterem, iroda, üzlethelyiség, raktár, gazdálkodó
szervezetek tevékenységéhez szükséges üzemi és kiszolgáló épületek, kereskedelmi szálláshely kiszolgáló épületei, egyéb épület:
I.-II.-III. övezetben
300,-Ft/m2/év
Kiemelt övezetben
600,-Ft/m2/év”
5.§ A „R” 5.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„kereskedelmi szálláshely céljára hasznosított épület az
alábbi övezeti besorolás szerint:
I. övezetben:
900,-Ft/m2/év
II.-III. övezetben
800,-Ft/m2/év
Kiemelt övezetben
1000,-Ft/m2/év
Kiemelt övezetben
tóparti besorolás esetén 1200,-Ft/m2/év”
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„A kedvezményre vonatkozó igénybejelentést tárgyév
március 31. napjáig lehet benyújtani, a határidő jogvesztő”
13.§ A „R” 8.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A kedvezmény jogosultságának megállapításához a közös
háztartásban élők összjövedelméből kiszámított 1 főre eső
átlagjövedelmet és a tárgyév január 1-i állapotot kell figyelembe venni.”

6.§ A „R”5.§ (2) bekezdése hatályát veszíti.
14.§ A „R” 8.§ (5) és (6) bekezdése hatályát veszíti.
7.§. A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Mentes az építményadó alól, valamennyi adóköteles lakóház, lakás, hétvégi ház esetében 15 m2 alapterület,
amennyiben az adókötelezett és, vagy egyenes ági hozzátartozói az adótárgynak megfelelő lakcímre, tárgyév január
1-jei állapot szerint folyamatosan fennálló állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik. E kedvezményt a fenti körbe
tartozókra vonatkozóan személyenként kell megállapítani.
A mentesség a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után nem alkalmazható.”
8.§ A „R” 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A kedvezményre vonatkozó igénybejelentést tárgyév január 15. napjáig kell benyújtani, a határidő jogvesztő.”

15.§ A „R” 10.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke:
a.) lakó és üdülő és egyéb telek esetén
50,-Ft/m2/év
b.) tóparti besorolású telek esetén
100,-Ft/m2/év
16.§ A „R” kiegészül a 10/A§-al:
„10/A§ A településen bevezetésre kerül a „tóparti besorolású ingatlan” fogalma. A tóparti besorolású ingatlanokat
a „R” 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.”
17.§ A „R” 11.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Mentes a telekadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerint
lakóházzal, hétvégi házzal beépített telek esetén a lakóház, vagy hétvégi ház alapterületét is magába foglaló
1200 m2.”

9.§ A „R” 7.§ (4) bekezdése hatályát veszíti.
10.§ A „R” 8.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Az építményadóra kötelezett azon magánszemélyek, akik
az adóév első napján öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra jogosultak, és az adótárgyat
állandó lakcímbejelentéssel életvitel szerűen lakják, a lakóházra és a hozzá tartozó gépjármű tárolóra, csónaktárolóra az adótárgyat illető tulajdoni arányuknak megfelelően
az alábbi adókedvezményt igényelhetik.
a.) 80%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt,
akinek az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme a
60.000,-Ft-ot nem éri el.
b.) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt,
akinek az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme a
70.000,-Ft-ot nem éri el.
c.) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt,
akinek a havi nettó jövedelme a 80.000,-Ft-ot nem éri
el és az adó tárgyát képező ingatlanban egyedül rendelkezik lakcímbejelentéssel, valamint egyedül él egy
háztartásban.”
11.§ A „R” 8.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A kedvezmény feltételeinek fennállását bizonyító jövedelemigazolást a kedvezményt igénylő bejelentéshez mellékelni kell.”
12.§ A „R” 8.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

18.§ A „R”11.§. (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Magánszemély adóalany a rendelet 10.§ (1) bekezdés a)
pontja szerinti adótételből 10,-Ft/m2/év adókedvezményre
jogosult, feltéve, hogy a telek nem üzleti célt szolgál.”
19.§ A „R”11.§. (1) bekezdés c) és d) pontja hatályát veszíti.
20.§ A „R” 11.§ (2) bekezdése hatályát veszíti.
21.§ A „R” 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az adó mértéke minden megkezdett vendégéjszaka után
430,-Ft/fő/vendégéjszaka”
22.§ A „R” 12.§.(2) bekezdése hatályát veszíti.
23.§ A „R” 13.§ hatályát veszíti.
24.§ A „R” 14.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.”
25.§ A „R” 14.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében a napi adóátalány összege 5.000,Ft/nap.”
26.§ A „R” kiegészül a 14/A §-al:
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„14/A § Közműadó.
Az adó mértéke az adóalapul szolgáló vezetékhossz után
100,-Ft/m.”
27.§ A „R” 15.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 15.§ (2) bekezdésben foglalt adókedvezmény tekintetében aktív tagnak minősül az egyesület azon tagja, aki a
tárgyévet megelőző évben tényleges szolgálatot adott (vonulási vagy vezénylési napló alapján tűzoltónál legalább
20 óra, polgárőrnél legalább 30 óra) vagy vezetőségi tag és
e funkciójában tényleges tevékenykedik.”

2012. NOVEMBER-DECEMBER
28. § (1) A rendelet és a 3. melléklet 2013. január 1-jén
lép hatályba.
(2) A 4. számú melléklet 2014. január 1-jén lép
hatályba.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Velence, 2012. november 30.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012.(XII.03.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

hasznosítható ingatlannal,
b.) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,
c.) egyedül élő esetében jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át.
4. § A Rendelet 14. § hatályát veszíti.

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
12. § (1) Átmeneti segély állapítható meg – alkalmanként
vagy havi rendszerességgel – annak a vagyontalan kérelmezőnek:
a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, továbbá
b.) annak az egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő
személynek, akinek jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.
2. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
12. §. (5) Az egy jogosult részére naptári évenként megállapítható átmeneti segélyek együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének
125%-át.
3. § A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
13. § (5) Szociális kölcsön abban az esetben nyújtható, ha
a.) a kérelmező nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti, haszonélvezeti jogával, vagy egyéb

5. § A Rendelet 15. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
15. § (1)
a.) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy
b.) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
6. § A Rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a
személy, akinek:
a.) – családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 200%-át,
– egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő
kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 20%-át, továbbá kérelmező nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti
vagyonnal.
b.) – családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
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meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 150%-át,
– egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%át, továbbá kérelmező nem rendelkezik az Szt. 4. §
(1) bekezdés b.) pontja szerinti vagyonnal.
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7. § A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet 2012. december 03. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.(XII.03.)
önkormányzati rendelete
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
22/2012. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a
143. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a
tiltott, közösségellenes elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 22/2012. (VII.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
FIGYELÜNK egymásra.
FIGYELÜNK egymásra?
FIGYELJÜNK még jobban egymásra!
Észrevesszük, ha a szomszéd új autót vásárol. Észrevesszük,
ha idegenek lebzselnek a házunk környékén. Észreveszünk
szinte mindent, ami eltér a megszokottól.
De észrevesszük azt, hogy az idős, egyedülálló szomszéd
napok óta nem látható? Észrevesszük, hogy a postaládáját
nem üríti ki, nem megy boltba, esetleg nem veszi fel a telefont? Ezek mind olyan jelek, amelyek egy felelősségteljes hivatalt, szomszédot, postást stb. cselekvésre késztet.
Kérünk mindenkit, ha olyan körülményt észlel szomszédjában, lakókörnyezetében, ami alapján vélelmezhető, hogy
baj történt és segítség kell, az alábbi szervek valamelyike felé
jelezze a problémát:
Rendőrkapitányság Gárdony:
22/355-003 vagy 22/472-062
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
22/470-288, human01@freemail.hu
Polgármesteri Hivatal:
22/589-400, 22/589-402, hivatal@velence.hu
Polgárőrség: 06-30/9270-422
A téli hónapokban még inkább szükséges az egymásra figyelés, egy időben tett jelzés életet menthet!
Igazgatási csoport

„Helyszíni bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyú, a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövetője személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének körülményei során kellő visszatartó
hatás várható.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

A rendelet 2012. december 03. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

MEGHÍVÓ

„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő közérdekű
témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2013. február 4-én (hétfőn) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

TAGFELVÉTEL
a Velencei Polgárőrségbe!
A Velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet.
Elsősorban olyan 18-50 év közötti, elhivatott személyek
jelentkezését várjuk, akiknek időbeosztása, egészségügyi
állapota az ügyeleti feladatellátást is megengedi.
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a Polgárőrség
Alapszabályának elfogadása.
Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
Ható János elnök 30/927-0422
vagy: Polgármesteri Hivatal Velence,
Tópart utca 26. 22/589-415 hivatal@velence.hu
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2012. O k t ó b e r 23 .

Fotó: Somhegyi Béla

Köszönet a színvonalas műsorért a Zöldliget Általános Iskola
diákjainak és az őket felkészítő pedagógusoknak, a koszorúzásban
résztvevőknek, a Hősök parkja virágosításáért Huber Viktornak,
a szervezésért Szávai Jánosné képviselő asszonynak.
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DÍSZPOLGÁRI CÍM
2012. október 23.
Velence Város Önkormányzata 2011. augusztusában a
helyi kitüntetések, díjak adományozásáról rendeletet alkotott, melyben a korábban meglévő díjak mellett lehetővé
tette a „Díszpolgári Cím” adományozását. A „Díszpolgári
Cím”-et olyan országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező velencei kötődésű személy kaphatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon és külföldön általános elismerésre ad alapot. Évente egy személy
tüntethető ki a „Díszpolgári Cím”-mel”.
A „Díszpolgári Cím”-et első alkalommal és így elsőként,
Velence Város Önkormányzata 2012. szeptember 17-i
határozatával Tóth Dávid úrnak adományozta.
Tóth Dávid a 2012-es londoni Olimpián a magyar kajak
négyes tagjaként, 1000 m-es távon Ezüst érmet szerzett!
Tóth Dávid Velencén nőtt fel, itt járt általános iskolába, és
a hétvégeken ma is rendszeresen Velencére jár haza. A
VVSI-ben 8 évesen kezdett kajakozni, majd 2005-től az
MTK versenyzője, aki 20 évet dolgozott ezért az eredményért.
A „Díszpolgári Cím” adományozásával gratulálunk sportsikeréhez!
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Elsőként Kiss Tibor úrnak, a Velencei Sport Egyesület elnökének. Kiss Tibor 10 éve részese, majd vezetője Egyesületünknek. Vezetése alatt, a labdarúgócsapat minden
évben figyelemreméltó eredményeket ért el. Két alkalommal „Fejér megye legsportszerűbb klubja” elismerést
kapott. Gratulálunk!
Kiss Tibor úr jelenleg külföldön tartózkodik, ezért nem
tudja most átvenni az Oklevelet, de köszöni a megtiszteltetést! (Az átadásra 2012. október 30-án került sor a Velence-Diósgyőr labdarúgó mérkőzés előtt.)
Második „Velencéért Oklevél” díjazottunk: Sári Kálmán
úr, aki több évtizede alkotó részese tevékenységével Velence életének. Akár intézményeink karbantartásáról, akár
ünnepeinkről vagy rendezvényeinkről van szó, a háttérben
bármikor számíthatunk munkájára.
Köszönjük, és gratulálunk!
A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

VELENCÉÉRT OKLEVÉL
2012. október 23.
Velence Város Önkormányzata 2011. augusztusában alkotott rendeletével lehetővé tette a „Velencéért Oklevél”
adományozását. A „Velencéért Oklevél” olyan, Velence
városában tevékenykedő személyek és szervezetek
kaphatják, akik a helyi közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek. Évente maximum
két „Velencéért Oklevél” adományozható.
Velence Város Képviselő-testülete a 2012. szeptember 17-i
határozatával két személynek ítélte oda a „Velencéért
Oklevelet”:
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Új orvosi rendelők

Az új, korszerű háziorvosi rendelő a mentőállomás korábbi épületében kapott helyet. Ünnepélyes használatba
vételével egy időben kerültek átadásra hivatalosan az október eleje óta már működő, új központi orvosi ügyeleti helyiségek is, melyek önerőből, Velence város költségvetéséből, mintegy 25 millió forint ráfordítással készültek el.
A velencei szakorvosi rendelőintézet földszintjén kialakított három vizsgáló, orvosi és gépkocsivezetői pihenőhelyiségek, az ügyeleti gépkocsik számára kialakított parkolók a gyors és hatékony ügyeleti ellátást teszik lehetővé.
Máté G. Péter

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2012. november 16-án:

Erdei Zoltán – Galambos Erzsébet
2012. november 17-én:

Agócs Péter – Balla Szilvia
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné,
Egri Andorné
anyakönyvvezetők

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatal
2012.
december 27. (csütörtök) – december 31. (hétfő)
közötti időszakban zárva tart.
Halotti anyakönyvezés ügyében az alábbiak
szerint tartunk
telefonos (06-30-587-3210) ügyeletet:
2012. december 28. (péntek) 8-12 óráig.
Első ügyfélfogadási nap: 2013. január 2. (szerda)

Minden Tisztelt
Ügyfelünknek
Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Halottak napi megemlékezés
Velence Város Önkormányzata az
egyházakkal közösen Halottak napi
megemlékezést tartott 2012. október
26-án. Megemlékeztünk halottainkról
a katolikus temetőben lévő keresztnél.
Elhelyeztük virágainkat és mécsest gyújtottunk a velencei 56-os
hősi halott tiszteletére. Koszorút helyeztünk el az I. és a II. világháború
áldozatainak emlékhelyénél.
Hálás szívvel gondoltunk az ismert és ismeretlen hős katonákra.
Nyugodjanak békében.

Fotók: Éber Péter

Felkérés javaslattételre
Velence Önkormányzata – mint ismeretes – 1992-ben
VELENCÉÉRT EMLÉKÉRMET alapított azzal a
szándékkal, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyt/szervezetet méltó elismerésben részesíthesse.
2013. évben is Március 15. megünneplése alkalmával
szándékozik az Önkormányzat Emlékérmet adományozni az Állampolgárok javaslattétele, majd a Képviselőtestület döntése alapján az arra érdemesnek talált személynek/közösségnek.
Az Emlékérem adományozásával tisztelegni szeretnénk

azon kiemelkedő személyiségek előtt, akikre büszkén felnézhetünk, és akik példát mutattak számunkra és a jövő
nemzedék számára, akik a mindenkori kötelességeiknél
többet tettek a közösségért.
Felkérjük tehát a lakosságot, hogy a Velencéért
Emlékérem odaítélésére tegyenek javaslatot!
A javaslatban röviden értékelni kell a személy vagy
szervezet közéleti szerepét, a közösség életében kifejtett
kiemelkedő tevékenységét és a Polgármesteri Hivatalban
kérjük leadni 2013. február 15-ig.
Köszönettel:
Képviselő-testület

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 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. október
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
TELEPÜLÉS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

332
765
428
96
1855
220
71
53
3820

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

ESETSZÁM

Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Diósd
Budakeszi
Szigetszentmiklós
Nagyvenyim
Mezőfalva
Perkáta
Szabadegyháza
Hantos
Százhalombatta
Ercsi
Iváncsa
Kulcs
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Tápiószentmárton
Debrecen
Mezőhegyes
Sárbogárd Sárszentmiklós
Simontornya
Pécs
Székesfehérvár
Bodajk
Bakonycsernye
Mór
Csákvár
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Sárszentágota
Enying
Úrhida
Sárszentmihály
Polgárdi
Balatonaliga B.világos
Veszprém
Siófok
Libickozma
Összesen:
Mindöszesen:

70
3
2
9
2
1
1
1
1
1
7
1
3
3
2
2
93
43
1
158
35
23
497
417
75
179
1
3
1
2
1
1
69
3
1
1
1
22
73
7
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1828
5648
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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. A Gárdonyi Kistérségi Társulással létrejött megállapodás alapján az ügyeletes gépkocsit a Velencei-tavi Járóbeteg Kft. megjavíttatta, így az ügyeleti ellátás decembertől ismét a korábban használt gépkocsival történik. A háziorvosi ügyeleti szolgálat finanszírozása több mint öt éven
keresztül mélyen az országos átlag alatt történt. Az Önkormányzati Ügyeleti Társulás novemberi döntése alapján az orvosi ügyeleti óradíjak több száz forintos
emelésére lesz lehetőségünk decembertől. A járási-rendszer beindításához köthetően, reményeink szerint néhány hónapon belül lehetőség lesz az ügyeleti finanszírozás további korrekciójára is.
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 szakrendelésünk Dr. Lupkovics Gergely tüdőgyógyász
szakorvos vezetésével keddenként 16:00 – 20:00 óra között, Dr. Jachymczyk
György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és stoma-gondozás szakrendelése
csütörtökönként 17:00 – 20:00 óra között elérhető. 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. Dr. Harsányi
Edit főorvosnő szerdai pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelése, a szakorvosi óraszámok jogszabályváltozás okozta átcsoportosítása miatt
decembertől átmenetileg szünetel. Dr. Székely Iván főorvos csütörtöki gasztroenterológiai szakrendelése decembertől szintén szünetel.
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. 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

16.00-20.00
(Hepatológia)

09.00-12.00

BELGYÓGYÁSZAT
Általános
belgyógyászat

Szünetel

Gasztroenterológia
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

Szünetel

Dr. Hagymási László

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

Szünetel

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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Nyílt nap az Óvodában
November folyamán a szülők bepillantást nyerhettek Óvodánk mindennapjaiba, gyermekeik óvodai életébe. Örömmel vettük a szülők
érdeklődését, hiszen az Óvoda nevelőtestületének célja az volt, hogy
jobban megismerjék az Óvoda életét, az óvónők munkáját.
Az első alkalomra november 14-én került sor, amikor a Katica csoportosok szülei tapasztalhatták meg, hogy milyen rend szerint telnek
napjaink. A gyerekek kezdetben megilletődöttek voltak, hiszen nem
készültünk velük külön erre a napra, mert a mindennapjainkat szerettük
volna láttatni. A kezdeményezések azonban felkeltették érdeklődésüket
és egyre oldottabban vettek részt bennük.
A megszokott módon tornával kezdtük a délelőttöt, mely során a
gyerekek minden izomcsoportja játékos formában lett megmozgatva.
Következett a tízórai, így láthatták a szülők azt is, hogy a naposok milyen ügyesen tudnak dolgozni.
Tízórai után a szülők megtapasztalhatták, hogy milyen módon
keltjük fel a gyerekek érdeklődését a mesék, versek iránt. A meséket
mindig a „Meseerdőben” hallgatjuk, mesegyertya hívja fel a gyerekek
figyelmét arra, hogy valami különleges következik.
Ezután azt mutattuk be, miként jelenik meg a matematika, a
környezeti nevelés az óvodai mindennapokban, miként kapcsolódnak
össze ezek a témakörök más területekkel, például a vizuális neveléssel.
Mindez természetesen játékos formában történt, hiszen az óvodás
gyermek lételeme a játék, és a játékban, a játék által fejleszthető
leginkább.
A gyerekek és szülők visszajelzései alapján ez a lehetőség sikeres
volt, ezért tavasszal megismételjük.
Krepsz Mónika
Katica csoport

Nyílt napok a Meseliget Óvodában
November hónapban nyílt napokat tartottunk az Óvodánkban. A szülők számára lehetőséget biztosítottunk,
hogy közvetlenül betekintsenek az Óvoda mindennapi
életébe, láthassák gyermekeiket, amikor tőlük távol vannak, és mi óvodapedagógusok foglalkozunk velük. A szülők nagyon nyitottak voltak a kezdeményezésre, szép

számban eljöttek a csoportok nyílt napjaira. A Piros Alma
középső csoportban nagyon jó hangulatban zajlott a program. A gyerekek örültek, hogy megmutathatják a szüleiknek, hogy milyen ügyesek a különböző tevékenységekben.
A szülők láthatták, hogyan tudnak gyermekeik, öltözködni,
asztalt teríteni, mesét hallgatni, verset mondani, számolni,
körjátékot és sorjátékot játszani, rajzolni. A szülők megismerhették, hogy az Óvodában milyen játékos módon történik az ismeretek átadása a gyermekek fejlesztése.
Betekintést nyerhettek a mindennapi gondozási tevékenységek végrehajtásába, szervezésébe. Látták gyermekeiket,
hogy hogyan játszanak, miként történik az egymás közötti
kommunikáció. Megismerhették az Óvoda fő célját, a
komplex személyiségfejlesztést, amely az egymásra épülő
feladatok, tevékenységek által segíti a gyerekeket, hogy az
óvodáskor végére zökkenőmentesen kezdhessék meg az
iskolai tanulmányaikat.
Bóra Csilla
óvodapedagógus
Piros Alma csoport
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„Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld…”
H. Rohr
Karácsonyváró, adventi vásárral
egybekötött, adventi barkács délutánt tartottunk a Meseliget Óvoda
mindkét telephelyén november 2728-án.
Kedves díszek készültek karácsonyra a csoportokban, és a vásár
alatt pedig szebbnél szebb, vagy
mókás ajándékokat vásárolhattak,
de még édesség (mézeskalács, maffin) is volt a kínálatban
az óvó nénik és a szülők keze nyomán.
Barkács délutánunk zárásaként a Baptista Szeretetszolgálat ajándékaként Bolyki Balázs zeneszerző és énekes (és
segítői) koncertjén vehettek részt mindkét településrészen
az érdeklődők. A művész úr csodálatos hangjával, kedves
humorával varázsolta el óvodásainkat, szüleiket és
vendégeinket. Köszönjük a meghitt és vidám pillanatokat!
A Meseliget Óvoda gyermekei, dolgozói nevében is
kívánok minden Kedves Velencei Lakosnak
boldog, békés, áldott Karácsonyi ünnepeket!
„Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”
Pálfalvi Nándor: Karácsony
Serhókné Varjas Edit
óvodavezető
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Angolul

Angliáról
Iskolánkban idén is megrendeztük az angol nyelvi-versenyt, melynek témája Anglia volt. Minden csapatnak
készülnie kellett egy plakáttal, valamint egy angol süteménnyel, s emellett nem ártott utánanézni híres embereknek és nevezetességeknek az adott országból. Egy osztályból több csapat is jelentkezhetett, bebiztosítva
osztályának a dobogós helyeket.
Elfoglaltuk helyeinket, a lapokat kiosztották, s Zoé néni
elmondta a teendőinket. Elkezdődött a verseny. Változatos feladatokat kaptunk. A verseny alatt egyáltalán nem
szorongtam, s ebből is látszik, hogy a hangulat is remek
volt, ezt pedig a legvégén a süteménykóstolás koronázta
meg.
Az én csapatom ugyan nem ért el jó helyezést, de úgy
gondolom, ettől függetlenül megérte elmenni.
Oláh Vanda
8.a
Nemrég az osztályommal két napos
kiránduláson voltunk Ópusztaszeren.
Nekem elsősorban az íjászok bemutatója tetszett, amikor fából
faragott katonákra lőttek célba. Nagyon izgalmas volt.
A közelben belülről is megnézhettünk néhány jurtát, amit úgy rendeztek be, mint régen az ősmagyarok. Megtanultuk azt is, hogy a
sátorban a lányok a baloldalon ülnek, a fiúk pedig a jobb oldalon és
középen gyújtják meg a tüzet. A nők és a férfiak a használati tárgyaikat és fegyvereiket is elkülönítve tárolták a saját oldalukon.
Megnéztük még a tanyasi iskolát, az is nagyon tetszett nekem. Részt
vehettünk ott egy tanórán. A tanár nagyon szigorú volt. Elmesélte
nekünk, hogyan büntették a gyerekeket régen, ha nem tanulták meg
a leckét, vagy rosszul viselkedtek. Bemutatta, ahogyan a fiúknak a körmére, a lányoknak a tenyerére csaptak egy nádpálcával. Ezt a büntetési módot úgy hívják, hogy körmös és tenyeres. Volt még olyan büntetés is, amikor fel kellett tenni
magas tartásba a kezeket, vagy a sarokba kellett kukoricán térdelni, ez is nagyon fájdalmas lehetett.
Volt napközi is, egy nagy diófa alatt az udvaron meg kellett tanulni gólyalábazni a gyerekeknek. Ezt is kipróbálhattuk, akinek nem jutott gólyaláb felmászhatott a diófára. Annyian voltunk, hogy majdnem lelöktük egymást róla, de jól
szórakoztunk. Én nagyon jól éreztem magam a kiránduláson.
Veliczky Márton 3.b

Élményeim Ópusztaszeren
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Rám-szakadék
Student Survivor
Október 19-én egy különleges „magyar-angol” tanulmányi kiránduláson vettünk részt. A túrának 47 fővel, 3-7.
osztályos tanulókkal, vágtunk neki. Pénteken reggel
vonattal érkeztünk a Déli-pályaudvarra, ahol egy külön
autóbusz várt bennünket. A buszon angol nyelvű „idegenvezetést” hallottak a tanulók anyanyelvi tanárainktól, Miss
Rachel-től és Mr Reid-től, majd ezzel kapcsolatosan feladatlapokat oldottak meg. 11 óra körül érkeztünk Visegrádra, a Királyi Palotába. A Palota felfedezése után
fagyizással készültünk az „embert próbáló” túrára.
Egy óra körül érkeztünk meg Dömösre, a Rám-szakadékhoz, ahol egy izgalmas teljesítménytúrán vettünk részt,
mely megtanított bennünket a természetben való túlélés
mellett az erdő legfontosabb írott és íratlan szabályaira. A
túra elején megtanultuk, hogyan lehet álcázni magunkat az
erdőben természetes anyagokkal. Megtanultuk azt is, hogy
néha még teljesítőképességünk határán túl is képesek vagyunk menni és képesek vagyunk túlélni!
Mindenki túlélte!!! A jutalom pedig bobozás volt! Azt
gondolom, hogy nem is koronázhattuk volna meg jobban
a napot.
Köszönöm a gyerekek kitartását és lelkesedését, hozzáállásukat és anyanyelvi tanáraink közreműködését. Remélem, a következő „két tannyelvű kiránduláson” is ilyen jól
érezzük majd magunkat!
Tóthné Benkő Mónika
tanár

Legkedvesebb emlékeim
Mindig nagy öröm, ha az ember olyan helyre szervezi az
osztálykirándulást, ahol életének egy szép időszakát élte. Így
vagyok én Szeged városával. Itt kezdtük el közös életünket
a férjemmel, itt születtek a gyerekeim, szakmai szempontból
sokat tanultam az itt töltött évek alatt, igazi barátokra találtam ebben a csodás városban és itt találkoztam először Istennel. Ezért is gondolok jó szívvel erre a városra.
Szeretném megköszönni Csaba atyának az anyagi támogatását, amivel lehetővé tette, hogy a Szegedi Dómot is megnézhették a velencei 3.b és 3.c-sek
Papp Sándorné
pedagógus
AZ OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
Először elmentünk Kiskőrösre, megnéztük Petői Sándor
szülőházát. Nagyon szép volt. Láttam azt a ládát, ahová fölmászott a tyúk. Utána elindultunk Ópusztaszerre, ott néztük
meg a Feszti körképet, ott láttunk dárdát, kulacsot és kardot.
A tanyasi iskolában az tetszett a legjobban, mert sokszor én
voltam az „áldozat” és Jóska bácsinak neveztek. A lovas
műsor sajnos elmaradt a sár miatt, de néztünk helyette jurtát. Nem messze onnan egy játszótéren jót játszottam. Csináltak rólunk egy képet. Visszamentünk a buszhoz. Utazás

közben láttunk egy szivárványt. A maradék ennivalót megettük vacsorára. Másnap reggel összepakoltuk a cuccokat.
A Munkácsy Mihály Múzeum szép volt.
Grozev Erik 3. c.
IRÁNY ÓPUSZTASZER!
Először elmentünk Petőfi szülőházába. Megmutatták azt
az ágyat, ahol Petőfi született. Aztán elmentünk megnézni a
Feszti körképet. Aztán elindultunk az ópusztaszeri malomba.
Aztán benéztünk egy cukrászdába, ott lehetett nyalókát és
mézeskalácsot venni. Megnéztünk pár régi házat, egy szegényt és egy gazdagot. Aztán eljött az éjszaka, jó volt a szállás. Fölültünk a buszra és ellátogattunk a Móra Ferenc
Múzeumba és elindultunk lábbusszal az étteremig és meg
nem álltunk hazáig és hazaértem és ezt mind elmeséltem
anyának.
Kiss Virág 3. c.
A SZEGEDI ÁRVÍZ
Voltunk Ópusztaszeren. A Gátőrházban volt tiszai árvíz
bemutatója. Történt 1879-ben, az egyik hajnali órában. Az
egész várost elöntötte a víz. Egy évvel később fogadalmat
tettek, hogy újra felépítik Szegedet. Majdnem egész Európa
segített felépíteni Szegedet. Amelyik ország segített, annak
a fővárosáról nevezték el a nagykörutat.
Csomós Márk 3. c.
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A természet

halak és bogarak is. A bácsi mutatott
többféle talajt is, például réti talajt, és
elmesélte, hogy az milyen.”

és mi!

Gaál Liliána 1.a
„A múzeumban, nagyon tetszett a
mókus, a vaddisznó, a nyuszi és a
harkály a fényes halak (Naphal). A
tölgyfát, aminek makk a termése
nagyon szeretem. Az ásványok is
szépek voltak, én is szeretem egy-egy
darabját begyűjteni és otthon még
sokáig nézegetni. Nagyon szívesen figyelem a lepkéket és a növényeket. Jó
volt a játszótéren játszani, és a szabadban tízóraizni. Tetszett még a
horgász dolgoknál a sok kiskacsa is.
Szívesen végigmennék még egyszer
a tanösvényen. A kisebb és a nagyobb kilátóra is jó volt
felmenni, klassz volt onnan a Velencei-tavat nézni. A fülesbagoly és a föld anyagok is érdekesek voltak. A gombákra
nagyon figyeltem, mert a családdal is szoktunk gombát
szedni! A madarakban nagyon szívesen gyönyörködöm. A
híd különösen tetszett!”

Elsősök gondolatai az osztálykirándulásról
Bánfalvi Bendegúz 1.a.
„Az arborétumban, mikor az erdőben voltunk, átfutott
előttünk egy szarvas! Mert ott még nem nyírtak ki minden
állatot.:-) Még vaddisznó is volt! A bácsi mindent szépen,
tisztán elmondott, hogy megértsük! Voltak csapatok és én
voltam a csapatkapitány.
Legjobban a bogarászok tetszettek, meg a növénykeresők. A növénykeresőknek keresni kellett egy levelet,
ami nagyobb, mint a tenyerük.
A bogarászoknak pedig sok érdekes bogarat kellett
gyűjteniük egy kis teleszkópos dobozkába.
A bodobácsot nem volt szabad egy helyre tenni a hangyával, mert a hangya hamar megöli.”

Nagy Mátrai Botond 1.a
„Nagyon szép volt a táj és hallottuk a madarak csicsergését, ahogy énekeltek. Sajnos túl sok volt a pók, de az jó
volt, hogy a begyűjtős versenyen másodikak lettünk, és a
nagyon király játszótéren lehettem a barátaimmal.
Remélem máskor is jövünk még ide.”

Domak Zolo 1.a.
„Legjobban a nyomkeresés és bogárgyűjtés tetszett, és
persze a nagyon szép táj. Szeretnék még egyszer elmenni
oda.”
Kilbertus Bence 1.a
„Nagyon tetszett a csapatjáték, mert én gyűjthettem a
bogarakat, tetszettek az üvegek is, amikbe rakhattuk a bogarakat. Nagyon tetszett a lábnyomkeresés: láttunk patalábnyomot, karmos lábnyomot, madár lábnyomokat és még
sok mást, amiket – ha jól emlékszem – lerajzoltunk, és az
erdész megmondta, milyen állat hagyta. A madárlesésben
az tetszett, hogy kaptunk távcsöveket, a nyomkereséshez
pedig nagyítókat. Nagyon tetszett az is, hogy láttunk
nagyon sokféle követ, rengeteg fafajtát és bokrot, és
gyűjtöttük sok-sok bogyót. Ezzel kapcsolatban azt is megtanultuk, hogy ne együnk meg mindent, amit találunk.”
Németh Mária 1.a
„Néztünk állatokat múzeumban is, volt vaddisznó, őzike,
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Rendhagyó, zenés ismeretszerző tanóra
Kákics koncert november 20-án a Zöldliget iskola
mindkét iskolarészében
Meghatározni sem lehet, hogy milyen tanóra anyagához
fűződött az az előadás, melyet a KÁKICS zenekar tartott 1.
és 6. évfolyam közötti tanulóinknak. A zene az ének-zene
oktatást segítette, hiszen élőben megszólaltatott hangszerek
hangjait hallhatták. A hon- és népismeret órák anyagához,
a magyar órákhoz is kapcsolódott a produkció, hiszen melyik tájegységen melyik hangszert miből, hogyan készítették és milyen alkalomból hogyan
szólaltatták meg – tudhatták meg
a gyermekek ezen az ötven perces
koncerten.
Kellemes élmény volt ez minden résztvevő számára, s nagyon
örülünk neki, hogy ezzel is segíthetjük diákjaink ismeretének fejlődését. Az élményről meséljenek az alábbi rajzok.
Kedves Patrik: A zenés előadás
Kedden érdekes előadást tartott egy társulat. Három mesét
adtak elő és sok különböző hangszert mutattak be, például
megszólaltatták a dudát, a tekerőlantot, a nagybőgőt és a
furulyát. Nekem nagyon tetszett.

Borbély Anna: A koncert
Ellátogatott hozzánk egy együttes. Sok olyan népdalt énekeltek, amit ismertem. Nemcsak népdalokat, hanem meséket is előadtak. Legjobban egy kecskés mese tetszett.

Ásványkiállítás

Minden évben kiállítást és előadást tartanak iskolánkban az ásványokról. Iskolánk legkisebbjeinek is nagy élmény volt.
Ők az alábbi rajzokat készítették erről az élményről.
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Élményeink
A 3.a osztály tagjai is igen sok programban vehettek részt
november hónapban. Ezekről az élményekről írtak, rajzoltak:
A KASZKADŐRNÉL
Egy csütörtöki napon elmentünk egy kaszkadőrhöz.
Amikor megérkeztünk, pajzsokat foghattunk a kezünkbe.
Mindenki meglepődött, hogy gumiból van. Sisakot próbálhattunk a fejünkre. A filmforgatásokon használt fegyvereket és láncinget láttunk. Legutoljára különböző nyilakról
mesélt a kaszkadőr, hogy melyiket mire használták.
Ádám Vencel 3.a
KIRÁNDULÁS
A kaszkadőr tárt karokkal várt minket. Olyan sok mindent mutatott, hogy alig tudok visszaemlékezni. No, még
emlékszem valamire! Ó, az a római pajzs! A kaszkadőr mutatott nekünk kardot, íjat, nyilat. Sőt, még felvehettük az
igazi sodronyinget is! A végén osztályképet készítettünk.
Szegedi-Csinády Balázs 3.a
MÁRTON NAP
Az aulában kezdtük a Márton-napot péntek délután.
Kaptunk egy útmutatót, amin rajta volt, hogy hova induljunk és hány percünk van rá. Készítettünk szalvétatartót,
megoldottunk rejtvényt, betűkeresőt és kijött, hogy hol
született Márton püspök. Verset tanultunk, játszottunk,
ludat ragasztottunk borsból, rizsből. A végén visszamentünk az aulába, együtt énekeltük, amit tanultunk.
Azért tetszett ez a nap, mert nagyon sok volt a játék és
jól szórakoztunk.
Mészáros Dominik 3.a

MÁRTON NAPI AKADÁLYVERSENY
Először választottak egy csapatkapitányt. Utána kaptunk
egy versenylapot. Rajta voltak sorban az állomások. Először a betűkeresés, aztán a liba ragasztása, harmadszorra a
puzzle kirakózás következett. Az egyik állomáson libatepertős falatkákat, libazsíros kenyeret és kukoricalepényt
falatoztunk. A tornaszobában körjátékot játszottunk, a tornateremben egy izgalmas akadálypályán mentünk keresztül. Később eljátszottuk azt a jelenetet, amikor Márton
elrejtőzött a libák közé. A délután végén egy jót énekeltünk. Az egész nap a libákról és Márton püspökről szólt.
Nyárs Lili 3. c

A KÁKICS EGYÜTTES ELŐADÁSA
Először nagy volt a beszéd a tornateremben. Elkezdték a
zenét. Utána indult a mesemondás. Aztán az egyik zenész
furulyázott. A másik mesében volt egy pásztor. A medve az
erdőből jött ki. A faluban nem volt víz. Jókat tapsoltunk
és énekeltünk. Nagyon tetszett az előadás!
Molnár Zoltán 3. c

MÁRTON NAP
Márton Szombathelyen született, pap volt. Azt mondták, hogy püspökké akarják választani. Megtudta, ezért
bújt el a libák közé, de azok elárulták a gágogással.
Az iskolában megemlékeztünk róla. Sok játékos feladat volt. Mindegyik nagyon tetszett. Kézműveskedtünk,
dalt tanultunk, játszottunk.Nagyon jól éreztem magam.
Szávai Flóra 3.a
EGY JÓ DÉLUTÁN
Mindenki izgatottan várta ezt a napot. Amikor elkezdődött a bemutató, akkor lett csak érdekesebb! Foghattunk
pajzsot, kardot, de ezek gumiból és műanyagból készültek. Vehettünk fel igazi vasból készült sodronyinget és sisakot. Nagyon érdekes kirándulás volt.
Görgicze Karolina 3.a

Ádám Vencel: Fegyverek

Mészáros Dominik: Képregény

Halász Judit koncert
APA FIGYELJ RÁM
helye: Liget iskola
(Velence, Kis u. 1.)
tornacsarnok
ideje: 2012. dec.18.
(kedd) 16 óra
belépő: 1000.-Ft/fő
(3 év alatt ingyenes)
Érdeklődni:
napközben 589-200,
16 óra után 20/5231467-es telefonszámon.
További képek és információk
a www.zoldligetsuli.hu weboldalon.
Érdemes gyakran odaklikkelni!
Összeállította: Nagy Edit pedagógus

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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TURIZMUS
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
A TDM hírei
Adventi vásárt rendez Velencén, 2012. december 16-án
(vasárnap) 10:00-18:00 óráig a Közösségi Ház udvarán
(Újtelep, Iskola u. 4) a Velencei-tó Turizmusáért TDM
Egyesület (velencei helyi turisztikai szervezet) .
A nemrég felújított Közösségi Ház nívós helyszínt nyújt a
résztvevőknek, árusoknak és a vásár látogatóinak egyaránt.
Helyi termékeket, különböző színvonalas népi iparművész,
kézműves és egyéb ajándéktárgyakat kínálnak az árusok az
Adventi vásárra kilátogató vendégeknek.
Hagyományteremtő szándékkal szervezzük a vásárt és azt
tervezzük, hogy jövőre több alkalommal, rendszeresen, különböző vásárokat rendezünk ezen a helyszínen a lakosság és a
tóhoz érkező turisták számára.
Szeretettel várjuk Önöket, biztosan találnak még kedves
ajándékokat kicsiknek-nagyoknak a karácsonyfa alá! Jöjjenek
el egy forró teára vagy borra, hallgassanak karácsonyi énekeket
a helyi Kamarakórus előadásában! Hangolódjunk rá, készüljünk együtt a Karácsonyra!
TDM projekt-hírek
Egyesületünk októbertől folytatja népszerű nyelvtanfolyamait. Angol nyelvből kettő és német nyelvből egy haladó szintű csoportot tudtunk indítani a KDOP-2.2. 1/A-2009-0009 sz.
projektünk keretében.
A folyamatban lévő projektünk végéig az eddig elkészült 4
kiadványunkat még egy helyi turista térkép és két tematikus
prospektus (kultúra és víz-wellness-spa) követi 2013. év
tavaszáig.
Velencei-tó Térségi TDM
Az év folyamán hírt adtunk kedves Olvasóink számára arról,
hogy a gárdonyi és velencei helyi turisztikai szervezetek közös
szervezetet – Velencei-tó Térségi Nonprofit Kft. – alapítottak
a Velencei-tó további turisztikai fejlesztése érdekében és
közösen pályáztunk fejlesztési forrásokra. November 21-én, az
Agárdon megrendezett Turisztikai Szakmai Napon projekt
nyitó rendezvény keretében mutatta be a Kft. ügyvezetője,
Somossy Eszter a térségi TDM programját amelyben ökoparkok megépítése, Velencei-tó turisztikai kártya bevezetése,
közös turisztikai kiadványok, közös turisztikai kampány, közös
vásári megjelenések stb. szerepelnek.
Nagy érdeklődés kísérte a Fertő-tó ausztriai településeinek
összefogásáért felelős helyi TDM szervezet (Neusiedler See
Tourismus GmbH) ügyvezetőjének, Dietmar Keller úrnak
előadását, aki „jó gyakorlat”-ként bemutatta, hogy hogyan
működik egy hasonló adottságokkal rendelkező térségben a
helyi összefogás. Hasznos volt megismerni a náluk már régóta
sikeresen működő Neusiedler-See turisztikai kártya elemeit is!
Nagy Magyar Turizmus Nap Bécsben
Október 4-én osztrák és magyar turisztikai szakemberek

részvételével Bécsben, Magyarország Nagykövetségén két
magyarországi régió, Balaton és Közép-dunántúl mutatkozhatott be aktuális ajánlataival az osztrák sajtó és turisztikai szakma képviselőinek.
A Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság marketing igazgatója, Stumpf Ágnes tartotta meg a régió prezentációját, amelyben a Velencei-tó térségét kiemelten mutatta be.
A Velencei-tavat a Térségi TDM (velencei és gárdonyi helyi
TDM), a Velence Resort & Spa, a Hotel Nautis és az Agárdi
pálinkafőzde képviselte.
A Velencei-tó mint „Geheimtipp”, azaz egy „titkos tipp” nagy
érdeklődést keltett a több mint 200 szakmai látogató körében.
A tó megújult értékeit, színvonalas szálláshelyeit és programkínálatát élénk érdeklődés kísérte.
A TDM-ek (azaz a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek) száma országszerte egyre nő, a 2009-es első lépések
óta mára már több mint 80 bejegyzett szervezet (egyesület
vagy nonprofit kft.) működik! Lassan a kifejezéshez is hozzászoknak a szakmabeliek mellett az egyszeri újságolvasók is,
bár a kifejezés tartalmát újra és újra magyarázni szükséges.
Lényeg, hogy a TDM = kapcsolat a fogadó terület és a
turista/vendég/látogató között! Ezért kérünk mindenkit, aki
a Velencei-tavi turizmusban szolgáltatóként, programgazdaként, turizmusban érdekelt vállalkozóként szívesen együttműködne velünk, szerepelne kiadványainkban, honlapunkon,
hírlevelünkben, jelentkezzen nálunk!
Arday Ágnes TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37. Telefon/Telefax:22-470-302
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu
www.velenceturizmus.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velence-i tó környéke az új sportparadicsom?
Az úszás és a vízilabda után vívó szakosztály is indul
Velencén néhány hónapja elindult valami a sportéletben. Miközben országszerte egyre-másra zárnak be a sportszervezetek, Velencén éppen ennek ellenkezője történik. Úgy tűnik, a
Velencei-tavi Sportegyesület nem törődik a gazdasági válsággal: az úszás és a vízilabda mellett most egy új sportág, a vívás
oktatását is elindítja. Az egyesület már most is több mint 100
kis sporttaggal büszkélkedhet, de a vezetők arra számítanak,
hogy újabb és újabb gyerekek csatlakoznak majd hozzájuk.
A Velencei-tavi Sportegyesület ars poeticája: megszerettetni és életformává tenni a gyerekek körében a sportot, hogy
a kicsik egészséges felnőtté válhassanak. Mindezt úgy, hogy
a gyerekek ne csupán kedvvel mozogjanak, hanem technikailag is helyesen, szépen végezzék a mozdulatokat.
MÁR NAGYON HIÁNYZOTT
Ennek jegyében kezdte meg működését néhány hónappal
ezelőtt az egyesület, amelyben máris több mint száz kisgyerek
sportol. Mint Csengődi Zoltán, az egyesület elnöke mondja, ez
még fővárosi viszonylatban is nagy szám. – Mindez persze
nem csupán az egyesület vagy az edzők sikere, hanem azoknak a szülőknek, családoknak a hozzáállásáról is sokat elárul,
akik szívükön viselik a gyermekeik egészségét, és elhozzák
őket hozzánk, az uszodába. Azokat a srácoknak is dicséret illeti, akik nálunk edzenek. A Velence Resort and Spa szállodának és a helyi iskolaigazgatóknak pedig külön köszönet jár
az együttműködésükért.
Úgy tűnik, égető hiányt pótol a Velencei-tavi Sportegyesület. Nem egy szülő kimondta az elmúlt hónapokban, hogy
„ez már nagyon hiányzott ide!”. Többen utaltak arra is, hogy
míg más egyesületben hosszú hónapok vagy évek kellettek az
előrehaladáshoz, itt egy-két hónap alatt szép eredmények mutatkoztak. Ahogyan pedig egy apuka nemrég nevetve megjegyezte: a gyerekét mostanában alig lehet „kirobbantani” a
vízből edzés után…
– Ha jól dolgozunk, akkor a mozgás tíz, húsz, harminc évre
előre meghatározhatja a gyerekek életét: megalapozhatjuk
az egészségüket. Erre később már sokkal kevesebb az esély
– mondja Csengődi Zoltán. – Az úszás vagy a vízilabda ráadásul olyan sport, amit felnőttként is sokáig lehet űzni. És
ilyen a vívás is, ami most indul nálunk.
AMIBEN JÓK VAGYUNK
Az úszáshoz és a vízilabdához hasonlóan a vívás is olyan
sport, amelyben a magyarok hagyományosan remekül teljesítenek. Ehhez a kitűnő és elegáns sporthoz rendkívüli ritmusérzék, jó kondíció, robbanékonyság, a gyors döntéshozatal
képessége, összpontosítás, hagyománytisztelet és kitartás szükséges: csupa olyasmi, ami a páston kívül is nagyon hasznos.
Az új vívó tanfolyam sikerére és népszerűségére garancia
az edző, Busz Zoltán személye is. A környékbeliek közül talán
már sokan ismerik őt mint sportolót és mint a helyi középiskola tanárát is. Vajon azt is tudják Busz Zoltánról, hogy világbajnoki 11. helyezést ért el? Csaknem 12 évig vívott profi
szinten olyan nevekkel együtt, mint Szetey András, Noseda
Tibor, Gedővári Imre vagy Gémesi György.
Hogy miért vállalta el az edzői munkát, arról már a vívómester beszélt lapunknak: – Sportemberként nagy örömmel
figyeltem, hogyan kezdte meg a működését az új egyesület
Velencén. Elmentem megnézni az edzéseket, és amellett, hogy
azt láttam, nagyon nagy szeretettel foglalkoznak a gyerekekkel, úgy tapasztaltam, profi szakmai munka is zajlik. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen csapathoz én is szívesen adom a
nevemet, a tudásomat.
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának novemberi üléséről
A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. november 16-i
soros ülésén megbízta Pintérné dr. Szekerczés Annát a társulási megállapodás felülvizsgálatával, valamint az új Ötv. előírásainak megfelelő átdolgozásával.
A Társulási Tanács elfogadta a VKTKT közoktatási intézményeinek állami fenntartásba kerüléséhez kötődő feladatokról szóló tájékoztatót.
A Tanács kezdeményezte a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. felé, hogy a felnőtt
orvosi rendelő kialakításához szükséges földterületre biztosítson térítésmentes földhasználati jogot a Társasház részére.
A Tanács elfogadta a VKTKT és költségvetési szerveinek
3/4 éves költségvetési beszámolóját, és törvényi előírásoknak
megfelelően módosította a Chernel István Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium és AMI, valamint a VEPSZ alapító
okiratát.
A Társulási Tanács elfogadta a Pro-Régió Ügynökség által
készített a Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő tanulmányt. A tanulmány elkészítéséhez 800.000.- Ft pályázati támogatást nyert a társulás.
Döntés született arról, hogy a Tanács tulajdonában lévő
Mitsubishi Outlander ügyeleti gépkocsi tulajdonjogát átadja a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft-nek. A gépkocsit a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátásához fogja használni az új tulajdonos.
A Tanács elfogadta a VKTKT 2013. évi belső ellenőrzési
tervét.
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
Nochtáné Sulyok Mariann
elnök
mb. irodavezető
VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65. Telefon: 22/589-572
irodavezeto@velencei-to.hu
Így talált egymásra a vívás és úszóegyesület Velencén.
KEZDÉS: JANUÁRBAN
A vívó tanfolyam 2013 januárjában indul, de jelentkezni már
most érdemes. Az egyesület és a vívó szakember szeretettel
vár minden 10 év feletti gyermeket, akik a bemutató órákon
már az idén kipróbálhatják magukat az új sportágban.
Csengődi Zoltán

Ingyenes bemutató órák
Az érdeklődő gyerekek és szüleik – előzetes bejelentkezés alapján – ingyenesen részt vehetnek azokon a bemutató órákon, amelyeken lehetőségük nyílik az edzővel
való találkozásra, a sportág alapjainak megismerésére, és
belekóstolhatnak abba, hogyan is zajlik egy vívóedzés.
Jelentkezés a bemutató órákra:
Csengődi Zoltán, +36 -30-49-89-372.
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Író-olvasó találkozó
Fábián Jankával

Októberben vendégünk volt Fábián Janka történész
végzettségű írónő, akinek nosztalgikus történelmi regényei
a magyar romantikus regényirodalom legszebb hagyományait élesztik újjá.

A találkozó kezdetén a fiatal írónővel Galambos
Mihályné Zsuzsa néni beszélgetett, majd ezután az olvasók
tettek fel kérdéseket. Megtudhattuk, hogyan lett író,
hogyan választja ki regényének helyszínét és szereplőit,
melyik regénye történelmi hátteréhez kellett a legtöbb
gyűjtőmunkát végeznie. Az írónő kedvesen és fáradhatatlanul válaszolt az érdeklődők kérdéseire.
Az író-olvasó találkozó dedikálással zárult.
Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

ADVENT
A REGÉLŐ
HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLETTEL
Szeretettel várunk minden érdeklődő kicsit és nagyot
2012. december 22-én, szombaton 14:30-tól
18.00 óráig Velencén a Civilházban (Fő utca 64.)
Elkészítjük a még elmaradt díszeket, ajándékokat, a kemencében gesztenyét, sütőtököt sütünk, forró teával,
forralt borral várunk! Csodás népzenénk karácsonyi
dalokban is gazdag, ez szól majd mindeközben. A
mesekuckónkban gyerekek és felnőttek is hangolódhatnak a meghitt ünnepre!
Házi készítésű süteménnyel, szörppel mindenki hozzájárulhat a vendégséghez, aki szeretne.
Bővebb info:
30/268-1007 Ludassy Zsuzsannánál
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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:
Ken Follett : A megfagyott világ
Vámos Miklós : Szitakötő - Nemzedékünk regénye
Helena Marten : A kávé illata
Ljudmila Ulickaja : A mi Urunk népe
Guillaume Musso : Mi lesz velem nélküled?
Téa Obreht : A tigris asszonya
Robert Fabbri : Vespasianus, Róma katonája
Jeffrey Archer : Apám bűne
David Baldacci : Az elnök családja
Barbara Taylor Bradford : Angyal
Romain Gary : A virradat ígérete
Jilly Cooper : Alma mater
Gerlóczy Márton : Check-in
Karen White : Hazatérés
Helen Dunmore : Árulás
Christian Pahlavi : A homokóra szemcséi
Paul Lendvai : Magyarok
Helene Walterskirchen : A harmadik évezred hercegnői
Gál Róbert : Latyi : Legenda és valóság
Puha állatkák, babák : 60 horgolt és kötött modell
Mary P. Osborne : A Sárkánykirály udvarában (Csodakunyhó)
Fabian Lenk : A keresztes lovagok ezüstje (Idődetektívek)
Prunella Bat : Az Ezüstruhás Hölgy (Milla és Sugar)
David Miller : A leopárd karma
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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét,
hogy a Könyvtár
2012. december 19-től 2013. január 3-ig szabadság
miatt ZÁRVA lesz.
Utolsó kölcsönzési nap : december 18. (kedd)
Nyitás napja :
január 5. (szombat)
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Nyugdíjas klubok hír ei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Lassan már a 2012-es évnek is búcsút inthetünk!
Elmúlt a még derűs, szép napokat is hozó október, és a
szürke november is véget ért.
A jó időt kihasználva, október 10-én Pannonhalmára
kirándultunk, visszafelé felkerestük a zirci Arborétumot és
a nádasladányi Kastélyt. A Világörökség részét képező
Pannonhalmi Főapátság, majd a nádasladányi Kastély
épületeit, termeit jól felkészült idegenvezetők kalauzolásával jártuk végig, és csodálhattuk meg a felbecsülhetetlen értékű szobrokat, festményeket, korabeli
bútorokat az Apátság páratlanul gazdag, több száz éves
könyveket, Glóbuszokat őrző könyvtárát. A Zircen
elköltött finom ebéd után sétáltunk az Arborétumban,
amely már az őszi arcát mutatta.
Élmény dús kirándulásunkról az esti órákban érkeztünk
haza. Udvarias, türelmes sofőrünk Peller Tibor volt, akivel
majd Budapestre is utazunk.
November 17-én a Láng Művelődési Házba Nótaestre
voltunk hivatalosak. Velünk tartott néhány velencei, agárdi,
kápolnásnyéki nyugdíjas társunk is. A több mint három órás
műsoron a fellépő népszerű művészektől – cigányzene
kíséretében – sok szép magyar nótát hallhattunk.
A kitűnő, nagysikerű előadás az énekesek és a közönség közös éneklésével zárult.
Városunk életének fontos eseménye volt az újtelepi
Háziorvosi Rendelő és az új Központi Háziorvosi Ügyelet
helyiségeinek átadása, melynek avatóünnepségén mi is
örömmel vettünk részt.
Az Október 23-ai ünnepségen a
város lakóival együtt emlékeztünk
1956. mártírjaira. Koszorúnkat
Borbély Tamásné és Hoppál Tiborné
helyezte el. Az ünnepségen adta át a

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai
nagy készülődés előtt állnak az ünnepek megtartására.
Minden pénteken 15.00 órai kezdettel a „Civilházban”
tartjuk a klubnapainkat és ott megbeszéljük programjainkat. Jelenleg a „Mikulás” és a „Karácsonyi” ünnepek
megtartása az elsődleges. Utóbbin vendégünk lesz a Polgármester asszony is, akivel együtt ünnepelünk. Nagyon
várjuk!
A „Civilházban” nagyon jól érezzük magunkat a szép
környezetben, jó a hangulat, hatalmas beszélgetések
történnek és mivel már kemence is készült az udvaron,
amíg jó időjárás volt, birtokba is vettük. Sütöttünk már

Polgármester asszony a „Velence Díszpolgára” és a „Velencéért Oklevél” díjakat. A díjazottaknak – Tóth Dávid,
Kiss Tibor, Sári Kálmán – a Klub tagjai nevében szeretettel gratulálok, és további szép sikereket, jó munkát
kívánok!
Az Önkormányzat és a helyi Egyházak közös Halottak-napi megemlékezésén, október 26-án gyertyát gyújtottunk a Katona-temetőkben, az ’56-os mártír, Némedi
Varga László emlékhelyénél, majd a „Civilház” falán elhelyezett emléktáblánál, az I. Világháború velencei elesettjeinek emlékére.
Október 31-én az elhuny klubtagjainkra emlékeztünk.
A fájdalmasan hosszú névsort (58 fő) Mádiné Jucika
olvasta fel. Nagy bánatunkra, ismét búcsúznunk kellett egy
kedves klubtagunktól. Életének 86. évében elhunyt
Domján Józsi bácsi. Vigasztalva kedves feleségét, Marikát,
– akivel 63 évet élt meg boldog házasságban – emlékét szeretettel megőrizzük!
Otthon is és a Klubunkban is elkezdődött a karácsonyi
készülődés. Bekapcsolódtunk a „Velencei Helytörténeti
Egyesület” hagyományteremtő szándékkal elindított „Adventi Ablak” programba! Reméljük, a „Mikulás” is bekopogtat hozzánk!
Klubunk már hagyományos karácsonyi Ünnepségét december 19-én tartjuk, amelyre szeretettel várjuk a
Polgármester asszonyt! Egy kis ajándékkal, finom
süteményekkel, szép karácsonyi énekekkel szeretnénk
meghitt, kellemes délutánt szerezni tagjainknak! A Váradi
Ildikó vezette Táncegyüttesünk is szorgalmasan készül az
ünnepi eseményre. Kívánok mindenkinek nagyon jó
egészséget, a gyerekeknek sok szép
ajándékot, havas téli Vakációt!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés, Boldog Új Esztendőt!
Lukács Sándorné
klubvezető

benne „pompost” – sült tészta – és sült
már benne csülök is, amit mindenki a
saját pénzéért vásárolt meg, majd nagyon jó hangulatban,
közösen elfogyasztottuk. Mindezek elkészítéséhez nagyon
jó „szakácsnőket” választottunk, akik kiszolgáltak bennünket. A hidegebb idő sem hátráltat bennünket, mert férfi
klubtársaink ilyenkor is fűtik a kemencét és finom, édes
tököt sütnek nekünk, ami igazán nagy élmény, hisz otthon
nem mindenki sütöget ilyesmit.
Békés, meghitt Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt
kívánok minden kedves Nyugdíjasnak!
Vén Lászlóné
klubvezető
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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
ovisoknak
(3-5 éves)
16.30 - 17.30

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

Csütörtök
Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Péntek

5. TEREM

Hétfő
Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Kedd

Szerda

KLUB SZOBA

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Velencei-tavi Rózsa
Aprócska gyermekAngol nyelvoktatás
Angol
nyelvoktatás
I. Számú Nyugdíjas
néptánc kisiskolások17.00-18.30
17.00-18.30
Klub
nak (5-8 éveseknek)
16.00 órától
18.00-18.45
Ebben az évben december 17-én lesz az utolsó Képességfejlesztő torna és Mozgásfejlesztő torna.
Az Aprócska gyermeknéptánc utolsó foglalkozása ebben az évben december 17-én és 19-én lesz.

Péntek

A Civilház programjai
A Civilház elérhetősége: Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954
Hétfő
Manóka gyermektánc
és ének foglalkozás
09.00-10.00

Kedd
Csiribiri Mese-torna
kicsiknek
09.00-10.00

Szerda

Csütörtök

Tipe Topa népi játszó
gyermektánc
16.00 - 17.00

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.00 - 17.30

Napház rajziskola
iskolásoknak
17.00 - 18.00

Tánc diákoknak
16.30-18.30

Péntek

II. számú Nyugdíjas
Klub
15.00 órától
Női torna
18.00 - 19.00

Pingpong
18.00 órától

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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Kedves Gyerekek, Anyukák,
Apukák, Nagymamák és
Nagypapák!
A Mikkamakka Játéktár nyitva tartása:
hétfő: 17.00-18.00 – Ovis Leszek Klub
(előzetes bejelentkezés szükséges)
kedd: 9.00-12.00 – Velencei Baba-Mama Klub
csütörtök: 9.30-10.15 – Rece-fice Zenebölcs
További szolgáltatásaink: Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve kitelepüléssel akár az otthonokban is. Játéksarok
kialakítása esküvőn, családi- vagy céges rendezvényeken.
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!
Eme sorok írásakor ugyan még november van,
azonban mikor az újság a kezetekbe kerül már két adventi
vasárnapon is túl leszünk és mindjárt itt a Karácsony! Klubos
Babáink nagy részének ez lesz az első Karácsony, de van,
akinek már a második, harmadik, ami valóban emlékezetes
lesz számukra. Akárhogy is jó érzés nézni gyermekeink
örömét és kíváncsiságukat, amit a Karácsony hoz Nekik, ami
által Bennünk is újra felélednek a régi családi karácsonyok,
amikre szívesen emlékezünk vissza, és amelyeket gyermekeinkkel is megosztunk. Ebben a rohanó világban és lázas
készülődésben ne feledjétek, hogy a legnagyobb ajándék mindenki számára a szeretet, odafigyelés és törődés.
Egy kis őszi és tél eleji visszatekintés: készítettünk Gesztenye
Gusztikat, Makk Marcikat, készültünk a Halloweenre. Vendégeink voltak védőnőink, akiktől hasznos tanácsokat kaphattunk felmerülő kérdéseinkre. Beszélgettünk a játékokról és
vidáman alkottunk a házilag készült bababarát gyurmával,
barátkoztunk a festékkel. Készültünk a Télapóra és izgatottan
csillogó szemekkel vártuk az érkezését. Örömmel tapasztaljuk, hogy van igény a Klub működésére! Egyre többen
csatlakoznak, heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet
az aktuális programokra. A Mikkamakka jóvoltából a gyerekek élvezik a sok játékot, felfedezik a lehetőségeket; előfordul, hogy a haza indulás jelent nehézséget…
A jövő évben is szeretnénk színes és változatos keddi klubnapokat szervezni számotokra és mindezeket kiegészíteni egyegy ünnepi készülődéssel, játékkal. Bármilyen témajavaslatot
vagy program ötletet szívesen veszünk, jelezzétek bátran!
Programjainkról bővebben a www.babaklubvelence.hu oldalon olvashattok. Hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az
aktuális eseményekre, programokra. Oldalunkon hasznos tippeket találhattok a karácsonyi készülődésre illetve lehetőségetek van karácsonyi receptcserére egymás között a Fórumon.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és új
tagunkat összejöveteleinken, keddenként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban. Kérdés esetén keressetek, hívjatok
a következő elérhetőségen: Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu
Boldog Békés Ünnepeket!
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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
Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
8.00-16.00
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.00
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Közösségi ellátás
Közösségi gondozó: Farkas Tímea
Elérhetőség: 06-30-815-2318
Közösségi gondozó: Varga Zsanett
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. 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-ig Velence Tópart u. 52
(Kastély épülete) Házasságkötő terem
Telefon: 22/472-384
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Házi segítségnyújtás
és Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás
2009 óta működik társulás formájában. Társult települések: Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Nadap, Lovasberény,
Pákozd, Zichyújfalu. A társult településeken korábbi évekre
visszanyúló hagyományai vannak az idősgondozásnak.
Az Önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettséggel bírnak a szociális alapellátások területén. Így a társulás ellenőrzött keretek között a lehető legjobb ellátást biztosítja. A
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmailag jól képzett, kiegyensúlyozott szolgáltatást nyújt a
gondozási szükséglettel rendelkező idősek számára. Jelenleg 7 fő megbízható, szakképzett, elhivatott gondozó segíti az idős emberek mindennapjait. Célunk, hogy a
segítségre szorulók, amíg csak lehet, saját otthonukban,
emberhez méltó körülmények között éljenek.
IGÉNYBEVEVŐ LEHET:
Minden olyan időskorú személy, aki otthonában önmaga
ellátására saját erőből nem képes vagy róla hozzátartozó nem
tud gondoskodni, valamint egészségi állapotuk miatt rászorulnak (fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek) és ezt az ellátási formát igénylik.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
- mosdatás, hajmosás, köröm ápolás, szájápolás,
- időjárásnak megfelelő öltöztetés,
- felszíni hámhiányos sebek kezelése,

Virágok között...
Mint minden évszaknak, az ősznek is megvan a
maga szépsége. Általában ekkor van a termés
érésének, betakarításának az ideje. Az idei annyiban különbözik az előzőektől, hogy a rekkenő hőségtől, szárazságtól
túlélésükért küzdő egynyáriak felüdültek és szeptember, október hónapokban voltak a legszebbek. Sárguló falevelek,
lombjukat vesztett fák viszont jelzik a lassú elmúlást, az évszakok változását. Komolyabb hidegnek, fagynak, szerencsére,
eddig még nyoma sincs.
Az év végi teendőkhöz tartozik a szerszámok gondos letakarítása, olajozása, zsírozása.
• A fel nem használt vetőmagok átnézése, átcsomagolása. Vegyük figyelembe, hogy egyes fajok – megfelelő tárolás esetén – akár 6-8 évig is alkalmasak a vetésre, megőrzik csírázóképességük jelentős részét, míg mások a következő tavasszal
sem bújnak elő.
• Szintén őszi, év végi feladat a letermett növények eltakarítása. A növényi részek, a beteg termések összegyűjtésének
igazán tavasszal, a növényvédelmi munkák elkezdésekor
látjuk hasznát. A lehullott leveleket érdemes komposztálni,
mert meglehetősen drága az elszállíttatásuk. A komposztálódást nagymértékben elősegíthetjük a szár, a levélzet

•

•

•
•
•
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- orvoshoz való elkísérés, gyógyszeríratás,
segédeszköz beszerzésének segítése,
- gyógyszer kiadagolás.
Az önálló életvitel segítése / fenntartása
- mozgatás, gyógytornász által javasolt torna végeztetése,
- mobilizálás, sétáltatás az idős ember fizikai és egészségi állapotának függvényében.
Az ellátott és lakókörnyezete tisztán tartásában való
közreműködés
- takarítás, mosás, mosogatás
- tálalás, étkeztetés
Lelki problémák meghallgatása
Egészségügyi és szociális ügyintézésében
segítségnyújtás
Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
folyamatos készenléti rendszerben működik. Segítségével
fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
Az ellátás igénybevételének módja
Az igénybevétel önkéntes, az igénylő, illetve hozzátartozó kérelmére történik.
Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/470-288, 06/30 573-6119
Palánki Katalin
Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Velence, Zárt utca 2.
(volt orvosi rendelő épülete)
felaprításával. Komposztunk könnyebben kezelhető, egyenletesebben tudjuk a talajba dolgozni.
• Év végi feladat lenne a szerves trágya talajba forgatása is.
Háziállatok hiánya miatt kevés a megfelelő mennyiségű, és
minőségű trágya, ezért mindenki azt használ, amihez hozzá
tudott jutni. Az őszi ásást a téli csapadék befogadása miatt
nem gereblyézzük el kivéve, ha valamit vetettünk bele.
• Év végi munka a díszfák, gyümölcsfák elültetése. A meglehetősen száraz, aszályos nyár után ültetünk, ezért alaposan öntözzük be az ültetést.
A mostani kimondottan enyhe, pénztárcakímélő időben furának tűnhet fagyra gondolni, viszont érdemes. Az évelő növényekkel, hagymásokkal beültetett virágoskertben terítsünk szét
takaróanyagot, ami lehet kéreggel kevert falomb, vagy félig
bomlott komposzt. A takaróanyag kiszórása előtt alaposan öntözzük be a növényeket, különösen az örökzöldeket. Akkor is
öntözzünk, ha éjszakára komolyabb fagyot jelez a meteorológia. A talajból távozó vízpára a növények körül melegebb
mikroklímát alakít ki. Ne feledkezzünk el a kerti csap, az öntözőrendszer téliesítéséről, víztelenítéséről sem.
A hosszabb téli estékre aktív pihenést, sikeres feltöltődést
és Kellemes Ünnepeket kívánok a kertbarátoknak.
Huszti Mihály
egyesületi tag
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Rózsafüzér
2012

Csoda vár
(Pintér Béla éneke)
Minden karácsonykor van egy álmom,
Hogy egyszer békesség lesz a világon,
Messze száll a bú, nem lesz több háború,
Derűre nem jön már ború!
Minden karácsonykor van egy tervem,
Hogy sikerül lerakni minden terhem,
Nincs több cipekedés, nincs több veszekedés,
Megtalálom a békesség szigetét!

Egyik októberi szombaton rózsafüzért imádkozva körülzarándokoltuk a Velencei-tavat. Így történt ez tavaly is,
csak idén kicsit többen voltunk. Ha szeretné megélni ezt az
élményt, jöjjön el a 2013-as zarándoklatra!
Vannak persze dolgok, amiket nem lehet megismételni:
Nem tudjuk garantálni, hogy jövőre is olyan szép idő lesz,
hogy pulóver és kabát nélkül sétálhatunk végig. Nem biztos, hogy jövőre is lesz egy keresztelő a misén, majd egy
házszentelő ugyanannál a családnál. Lehet, hogy többen
leszünk, így kevésbé lesz családias a zarándoklat.

Legyen minden napod karácsony,
Szívemből ezt kívánom!
Szeretet hit és remény, erőt ad neked, ne félj,
Csoda vár karácsony éjjelén!
Ez a csoda Jézus Krisztusban megtalálható, hisz vele élhetünk egy olyan életet, ami független a körülményeinktől!
Valósággal át lehet élni, hogy bár körülöttünk háború van,
veszekedés, elégedetlenség, reménytelenség, Vele mégis
teljes békesség és öröm lehet az életünkben, mert Ő
megígérte, hogy soha nem hagy el minket.
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.
Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek.” (János Evangéliuma 10:10 )

De biztosan lesz jövőre is zarándoklat. Jövőre is erőnlétnek megfelelő hosszúságú szakaszon lehet csatlakozni,
vagy egyszerűen a záró szentmisén együtt imádkozni a
többi zarándokkal. Jövőre is fel lehet ajánlani személyes
vagy közösségi szándékainkra a zarándoklatot. Jövőre is
felemelő érzés lesz együtt imádkozni másokkal és jövőre
is elfáradunk az út végére. Jövőre is szükség lesz imára és
imádkozókra, akik Isten elé viszik gondjaikat és imádkoznak Magyarországért, a Velencei-tó környékén élőkért és
mindazokért, akik nem jöhetnek el.
Főszervező: Hillier Kristóf
Kiss Csaba
plébános

Kívánjuk, hogy ezen az ünnepen találjon rá mindenki erre
a csodára! Istentől megáldott, békességben eltöltött
Karácsonyi ünnepet és Áldott Új Esztendőt kíván a
Velencei Hajnalpír Baptista Gyülekezet!
Ünnepi Istentiszteletünk
december 25-én délelőtt fél 10-kor
lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Vadon Sándor lelkipásztor

MEGHÍVÓ
a Hajnalpír Baptista Gyülekezet Karácsonyi Koncertjére
2012. december 16-án, vasárnap 16.00 órakor

a baptista imaházba
(a velencei vasútállomással szemben)
ahol új karácsonyi énekekkel
és nagyszerű gondolatokkalkészülünk az ünnepre
Szeretettel várunk mindenkit!

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Fő utca:
kedd:
péntek - szombat:
vasárnap és ünnepnap:

08.00 óra
18.00 óra
11.00 óra

Újtelep, Szent Erzsébet tér:
hétfő:
vasárnap:

17.00 óra
08.00 óra

Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 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

Advent Üdvözlete
– ismét segíthetünk
December 22-én, szombaton hívunk és várunk minden
érdeklődőt adománygyűjtő napunkra, amelyet ismét a
szükség és a szeretet hív életre. Szomor Csongi másfél
éves velencei kicsi fiú őssejt-beültetési műtétének költségeit kíséreljük meg csökkenteni. Ha segíteni szeretne,
nem kell mást tennie: süssön egy tál süteményt, és látogasson el programunkra.
12 órától – vásári bábjáték, a templomnál betlehemes jászol. Forralt bor, virsli és finom velencei puncs vásárolható. Jótékony kezek sütnek finom süteményeket,
amelyeket szintén megvásárolhatnak a karácsonyi asztalra.
17 órától – jótékonysági hangverseny a katolikus templomban helyi zenészek és kórusok részvételével.
Immár harmadik alkalommal rendezzük meg jótékonysági
adománygyűjtő programunkat.
Segítsen Ön is, hogy egy velencei család otthonában a
karácsony fényei ragyogóbbá válhassanak!
Szervezők: Sz-Épülő Velencét Egyesület,
Velencei Katolikus Egyházközség. Info: 0620 5549195
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Közeleg a szeretet ünnepe, a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!
Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a karácsony. Ebben az időszakban sok időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink
védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként
vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a nagy
tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás
megelőzése érdekében!
– Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas helyen
tartózkodik, utazik. Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani!
– Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy táskája
külső zsebeiben!
– Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját,
okmányait, mobiltelefonját!
– Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében!
– Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, vagy a pulton, azt minden esetben tartsa magánál!
– ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintően! Lehetőség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be, ha
nem áll Ön mögött senki! Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!
– Minden esetben zárja be az autóját, húzza fel az ablakokat,
még ha csak rövid időre is hagyja el a gépjárművet! Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon!
– Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a különböző házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba, bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati ajtót
akkor is tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak! Ne tartson
otthonában nagyobb összegű készpénzt!
– Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt! Bízzanak meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fontos, hogy
lássák a mozgást a lakásban az udvaron, és lehetőleg különböző időpontokban!
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű
az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.
Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott pontos személyleírás
nagymértékben segítheti a rendőrök munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük hívja a 107,
vagy a 112-es segélyhívó számokat.Boldog, és Biztonságos
Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Éber Péter kiállítása

„Adventi ablak”
A Helytörténeti Egyesület első adventi gyertyagyújtása
a négy település-részen december 2-án.

Örömmel számolunk be a Helytörténeti Egyesület tagjának, Éber Péternek nagysikerű kiállításáról – akinek szép
fotóival már többször találkozhattak a Velencei Híradóban.
Október 21-én, a Bod László Kápolna Galériában nagy
érdeklődés mellett megrendezett kiállítást Horváth Péter festőművész nyitotta meg. A zongorán közreműködő Szporny
László kellemes zenei aláfestést adott az eseménynek.
A kiállítás a barátok és festőtársak számára is meglepetést
okozott. A festmények mellett Éber Péter bemutatta intarzia
képeit, üveg tárgyait, és ékszereit. A kiállítás látogatói érdeklődéssel lapozgatták az albumokat amikből képet kaphattak
az évtizedekig gyakorolt modellezői tevékenységéről is.
Gratulálunk tagtársunknak és további sikereket kívánunk
művészi tevékenységéhez.
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület elnöke

Takarítás a temetőben
A Virágos Velence Egyesület – hagyományaihoz hűen – idén is összefogott
a nyugdíjasokkal, hogy a temetőkert minél szebben, rendezettebben fogadhassa a Halottak napi emlékezőket, látogatókat. Egy közösség temetőjének
állapota sokat elmond az ott élőkről. Örömmel és büszkén mondhatjuk, hogy
a velencei temetők mindig szépek, gondozottak.
Az Inri Bt. munkatársai rendszeresen takarítanak a temetőben, az avar
azonban most naponta újra beborítja az utakat, így fontos volt, hogy október
30-án újra gereblyézzünk, takarítsunk önkormányzati dolgozók segítségével.
A munka mindig jobban megy, ha társaságban csináljuk, szerencsére nem
volt hiány a szorgos kezekben. Az időjárás is kedvezett nekünk, és mindannyiunknak jól esett a közös munka, amit elhúnyt szeretteink emlékének
áldoztuk.
Jövőre is várunk mindenkit – egyesületi tagokat, családtagokat, emlékezőket és tenni akarókat – erre a szép feladatra.
Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

Fotók: Somhegyi Béla
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma:

A családtámogatási kérelmek előterjeszthetőek a kormányablakokban is
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

A családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) iránti kérelmeket, a folyósítással kapcsolatos bejelentéseket (pl.: név, lakcím, bankszámlaszám-változás),
valamint a tanulói jogviszony igazolást és a gyermek
betegségét igazoló orvosi dokumentumot a kormányablakban is be lehet nyújtani.
A családtámogatási ellátások folyósításáról kiállított igazolásokat személyesen továbbra is a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A kormányablakokban játszósarok várja a gyermekeket,
ezzel megkönnyítve a szülők hatékony és gyors ügyintézését.
Fejér megyében Székesfehérváron a Piac tér 10. szám
alatt (munkaügyi kirendeltség épülete), Dunaújvárosban
pedig a Vasmű út 39-ben találhatóak kormányablakok,
ahol hétfőtől péntekig 8-tól 20 óráig várják az ügyfeleket.
Fejér Megyei Kormányhivatal
A Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma (18484229-2-07)
ezúton mond köszönetet a személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlóknak. A 2010. évben 315.216,-Ft valamint a 2011.
évben 201.253,-Ft összeget az Iskola, Óvoda, Nyugdíjas
Klubok, Polgárőrség, Sportegyesület, Mentőállomás támogatására használtuk fel. Várjuk további felajánlásukat a
jövőben is.
Bognár Gyula
Velencéért Közalapítvány Kuratórium elnöke

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
December 15. (szombat) MUNKANAP lesz.
Ezen a szombati munkanapon az ügyeleti szolgálat
ellátási területünkön 17.00 órától kezdődik!
Dr Ferencz Péter
ügyvezető igazgató

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

kedvezményes
csatornarákötési akció!
A DRV Zrt. 2012. december 31-ig meghosszabbította kedvezményes csatornarákötési akcióját az általa üzemeltetett
településeken.
A jogszabályi változások alapján a kiépült víziközműhálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók számára
2012. július 1-jétől törvényileg kötelezővé válik. Emellett a
környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
jelenleg is talajterhelési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke
2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3re nő, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek.
A felmerülő anyagi terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt.
2012. április 1. és 2012. december 31. között csatornarákötési
akciót hirdetett, amelynek keretében működési területén a csatornázott településeken az újonnan létesült bekötések átvételét
– bruttó 13.970,- Ft helyett – ingyenesen elvégzi.
A rákötési folyamat megindítása előtt kérjük, részletesen
tájékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon
(www.drv.hu) is megtalálható rákötési tájékoztató alapján,
szükség esetén keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat. A
rákötési szándék az előzőekben említett helyeken és a polgármesteri hivatalban is megtalálható „Megrendelő ivóvíz,
csatorna bekötés létesítésére” című formanyomtatvány kitöltésével, és a alábbi postacímre történő megküldésével
jelezhető: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat8601 Siófok, Pf. 888
További információkért hívja Ügyfélszolgálatunkat a helyi hívás
díjáért tárcsázható DRV INFO Vonalon a 06 40 240 240-es
telefonszámon.

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Telefon: +36-30/409-8130 Fellner Márta
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.
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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 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 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
Hulladékszállítással kapcsolatban:
VHG Kft. központi irodája:
22/579-185
Közvilágítás ügyében:
VHG Kft velencei irodája:
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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Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület
2481 Velence, Balatoni út 65. Telefon: 22-470-212
info@velenceitoleader.t-online.hu www.velenceitoleader.eu

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
gróf. Széchenyi István
Mindannyiuknak fontos, hogy irodalmi, történelmi, népi hagyományaink, kulturális örökségünk, épített örökségeink, természeti tájaink, amelyeket elődeink megőriztek, fenntarthatóságát megőrizzük, magunk és a jövő nemzedék számára.
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezését vállalta fel a
fenntarthatóság megőrzése érdekében, Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték szakmai anyag
elkészítésével.
A szakmai tanulmány célja a Velencei-tó mint kiemelt üdülőterület, további fejlesztési irányainak megalapozását
elősegítő integrált szemléletű döntés előkészítő háttéranyag biztosítása. A szakmai anyag a VELENCEI-TÓ HELYI
TERMÉK, HELYI SZOLGÁLTATÁS, HELYI ÉRTÉK működő hálózatépítő program (Velencei-tó Térségfejlesztõ
Közhasznú Egyesület működteti) keretében a Helyi Értékek értékleltárának rendszerezését tűzte ki célul. A térség kulturális örökségeinek rendszerbefoglalása, felmérése feltérképezi a következő időszak feladatait és a döntéshozóknak áttekinthető képet ad, lehetőséget biztosít a priorítások meghatározására.
Ha szeretne a közös munkában részt venni véleményét szívesen fogadjuk: kérdőív, adatlap letölthető a
www.velenceitoleader.eu honlapról.

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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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www.facebook.com/VelenceSportegyesulet

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél Velux beépítő mester
tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő
Telefon: (06) 464-3286
karaniczkornel@freemail.hu

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

SZERETNÉNK VISSZAKAPNI FIFIT!

2012. szeptember végén eltűnt Velencéről a
közel fél éves maine coon - perzsa keverék
kiscicánk.

KÉT KIS GYERMEK VÁRJA HAZA.

Ha valaki látta, felismeri, kérem jelentkezzen
a 20/399-0137 telefonszámon!
A megtaláló pénzjutalomban részesül.

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

Kiss Marianna gyógymasszőr
Bejelentkezés: 30/700-9303

Oros Andrea
kozmetikus

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY

Új női, férfi, gyermekfehérneműk,
zoknik, harisnyák nagy választékban.

Nem használt termékek!
• Házhozszállítás
Ingyenes
kipróbálás
az Ön
utcájában!

• Garancia
• Szervíz

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.
ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK
• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
• VILLANYSZERELÉS és javítás
•ÉRINTÉSVÉDELEM Érintésvédelmi és szabványossági
felülvizsgálat, dokumentáció készítése
•VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése (lakásriasztók,videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek, stb)

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63

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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Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné
Nyomdai generálkivitelezés: Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174
E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

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

40

VELENCEI HÍRADÓ

2012. NOVEMBER-DECEMBER

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

Csőtör és javítása,
hibaelhárítás
Vizesblokk felújítás, átalakítás
tervezéssel,
anyagbeszerzéssel
Csapok, szifonok, wc tartályok,
mosdók, mosogatók, bojlerek
stb. javítása, cseréje

Ivóvíz és csatornabekötések
kivitelezése
Locsolóhely kialakítása tervezéssel

Kovács Tamás
06-20/426-0261
Minden kedves Vásárlónknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kíván a

Festés-mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
Masszázs a Rendelőintézetben, Velence, Balatoni út.

Tunikolt Éva gyógymasszőr
Árak:

Bejelentkezés: 06/30 823 49 42
Részmasszázs
Teljes test
20 perces
30 perces

1500 Ft
2000 Ft

60 perces

3500 Ft

Bérlet: 5 + 1 ingyen vagy 10 + 2 ingyen
Vásároljon szeretteinek ajándékutalványt!

Kedves Vendégek!
Kozmetikai és masszázs szalonunkba
nyitási kedvezménnyel várjuk szeretettel.

Dr. Valkóné Baby
06-30/773-0684

Mikrochip beültetés kutyákba akár
háznál is.

dr. Horváth Béla
Telefon: 06-20/311-7021

Velencén enni
olcsón és ﬁnomat

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

L i g e t - Ke m p i n g

Rendezvénytermünk bérelhető!
Velence, Kócsag u. 4. az új – Balatoni úti – Szakorvosi
Rendelőintézet mögött, a mentős bejárattal szemben.

Az Ünnepek alkalmából a gyerekek szabadon
választhatnak különböző játékaink közül, mellyel
megajándékozzuk Őket. (Amíg a készlet tart)

A Velencei-tó Nyelviskola

Néhány termékünk:
Paraszt kenyér
1 kg 250.-Ft.
Házi jellegű kenyér
0,5 kg 160.-Ft.
Csomagolt, szeletelt házi jellegű kenyér
1 kg 295.-Ft.
Csomagolt, szeletelt házi jellegű kenyér 0,5 kg 180.-Ft.
ZSEMLE, KIFLI, PANNÍNI
1 db. 20.-Ft.
Friss pékáru szállítás kétszer egy nap, délután is
Cserszegi fűszeres, Kékfrankos üveges 0,75 l295.- Ft+ü
Tchibo Family
250 g 495.- Ft
FRISS TOJÁS
1 db 40.-Ft
Zöldség és Gyümölcs

Nyitvatartásunk:
hétfő – péntek:
szombat:

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

6.30-12.00 és 15.00-19.00
7.00-12.00

(nyilvántartási sz.: 00159-2012)

decemberben és januárban újabb, 40 órás nyelvtanfolyamokat indít 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 hétfő-csütörtök:
18.00-19.30 és 8.30-10.00, igény szerint hétvégén is
Honlap:
www.velenceitonyelv.atw.hu
E-mail:
velencenyelv@gmail.com
Telefon:
06 30/398-8515 és 22/474-570

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

