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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerinti következő ülését
2012. február 27-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2012. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Egyebek
15.00 órától Közmeghallgatást tart
Témája: 2012. évi költségvetés
Napirendeket követően közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.
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MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja Velence Lakosságát
2012. március 15-én (csütörtökön) 10.00 órakor
a Hősök parkjában tartandó

ÜNNEPSÉGRE
Program:
Himnusz
Ünnepi megemlékezés
Meseliget Óvoda műsora
Velencéért Emlékérem átadása
Koszorúzás
Szózat
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerinti következő ülését
2012. március 19-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány
3./ Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről
tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető
4./ A helyi Önkormányzat éves összesített
közbeszerzési tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
5./ Egyebek
Napirendeket követően közérdekű témában
lakossági hozzászólások meghallgatása.
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Hírlevél
A Képviselő-testület 2011. december 5. napján 15.00 órai
kezdettel tartotta meg soron következő nyílt ülését a Kastély házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző.
A napirendek elfogadását követően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést fogadta el a Képviselő-testület, majd következett a Bizottságok
2011. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása. A beszámolók elfogadásra kerültek.
A 2012. évi Munkatervet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen véleményezte, az ott elhangzott javaslatokkal, módosításokkal egybeszerkesztett Munkatervet a
Képviselő-testület elfogadta.
Folytatás a 2. oldalon

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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A Képviselő-testület 2004-ben alkotta meg az állattartáról szóló rendeletet. Az elmúlt években történt számos jogszabályváltozás miatt indokolttá vált a teljes rendelet
átdolgozása. Az új rendelet kidolgozása folyamatban van,
de csak akkor kerülhet sor a megalkotására, ha a szükséges
szakmai egyeztetések megtörténtek. Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2004-es állattartási rendelet 2012.
március 31-ig hatályban marad.
Korábbi rendeletében a Testület meghatározta az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének szabályait, valamint az azokért fizetendő díjak mértékét. A rendelet a szertartások díjazásánál különbséget tett helyi (5.000,-Ft) és nem
helyi (10.000.-Ft) lakosok között. Mivel ez a különbségtétel
diszkriminatív, szükségessé vált a rendelet módosítása. A
Képviselő-testület döntése szerint 2012. január 1. napjától a
fizetendő díj egységesen bruttó 10.000,- Ft.
Szintén korábbi döntés volt, hogy a Képviselő-testület
értékesítésre kijelöli az 585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingatlanokat. A döntés értelmében legalább három igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt kell megkeresni ajánlattétel, illetőleg értékbecslési munka elvégzésére. Három cég került
megkeresésre, közülük egy nyújtott be ajánlatot. A Képviselő-testület a napirend megtárgyalása végén úgy foglalt állást, hogy a beérkezett ajánlat szerint kerüljön megrendelésre
az értékbecslés, azonban történjen meg még minimum két
szakértői vélemény beszerzése. Ugyanakkor felhatalmazta
a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat és megfelelő
ajánlat esetén, amennyiben az ajánlatban foglalt díj a nettó
160.000,- Ft-ot alapul véve 20 %-os értéknél nagyobb eltérést nem tartalmaz, a munkát rendelje meg.
A Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatban több előterjesztést tárgyaltak a képviselők. A projekt folytatását a
Képviselő-testület már egy korábbi határozatában rögzítette,
viszont a projekttel kapcsolatos támogatási idő meghoszszabbítására vonatkozó kérelmet formanyomtatványon kell
előterjeszteni. Jelen döntés értelmében a Testület a projekt
megvalósítását szolgáló Támogatási Szerződés10-es számú
szerződésmódosítási kérelmet a formanyomtatványnak megfelelő tartalommal támogatta.
Az Ifi-strandi pavilontulajdonosok kártérítési kérelmet
terjesztettek a Képviselő-testület elé, mivel a projekt elhúzódása miatt üzleteiket nem tudták üzemeltetni, káruk keletkezett. A Testület korábbi álláspontját fenntartva a kérelmet elutasította, mivel a kártérítési igény a hatályos jog szerint a kár
tényleges okozójával szemben érvényesíthető. A Képviselőtestület álláspontja: a pavilontulajdonosok által jelzett károk
a projekt kivitelezőjének magatartására vezethetők vissza.
Szükségessé vált a projekt folytatásához kapcsolódó tervezési munka közbeszerzésének ajánlati felhívását módosítani. A korábbi ajánlati felhívás olyan biztosítékot tartalmazott, amely rövid határidő miatt csak készpénzben teljesíthető és a generáltervezőknek kellene a teljes tervértékre vetített százalékos garanciát letétbe helyezni. A szerzői jog
alapján generáltervezői ajánlattételre felkért cég ezt a feltételt teljesíteni nem tudja. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy a projekt folytatásának tervezési munkáihoz kibocsátott ajánlati felhívás teljesítési biztosítékára vonatkozóan a
vállalási ár 5 %-át előzetes letétbe helyező kikötését törli az
ajánlati felhívásból, tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás címzettje generáltervezőként jár el és az idő rövidségére
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tekintettel ellehetetlenül szabályszerű részvételre a közbeszerzési eljárásban. A felhívás módosítását a közbeszerzési
tanácsadó jogi iroda jogszerű megoldásként értékelte.
A nyílt ülés napirendjeinek végeztével a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Zárt ülésen a Képviselő-testület a közelmúltban történt
tűzesetek kapcsán döntött rendkívüli gyorssegélyek megállapításáról. A négy érintett család részére összesen
1.100.000,- Ft támogatás került megállapításra.
Döntött a Testület arról, hogy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetségkutató Programban való pályázati részvételben egy velencei tanulót támogat. A támogatás
– a kérésnek megfelelően – elvi szinten valósul meg.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy
elvi vízjogi engedélykérelmet nyújtson be többletvíz felhasználás igényének biztosítására.
Szelei Andrea
aljegyző
2011. december 14-én a Képviselő-testület rendkívüli
ülést tartott sürgős döntést igénylő ügyekben. Jelen voltak:
Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky József, Serhók
György, Dr. Sirák András és Szávai Jánosné képviselők.
Dönteni kellett a „Velencei-tó Kapuja” beruházás folytatásához szükséges tervezői munkáinak ajánlatáról. A megbízott közbeszerzési tanácsadó közreműködése alapján,
az ARTONIC Design Építészeti Kft. érvényes ajánlatát
18.900 eFt+áfa díjért elfogadta a Képviselő-testület, és generáltervezői megbízást bocsátott ki.
Ugyancsak sürgős eljárásban tárgyalta a Képviselő-testület, hogy a tervező által benyújtandó tervdokumentáció felülvizsgálatát tervellenőr kell elvégezze. A tervellenőri feladatok ellátásához ajánlati felhívás kibocsátásáról döntött.
Döntött a velencei 199/16 hrsz-ú ingatlan jogi kérdésében
készült ügyvédi előterjesztés jóváhagyásáról.
Végezetül, a Képviselő-testület határozattal fogadta el a
DRV ZRt. által készített, és a Vidékfejlesztési miniszterhez
beterjesztett díjkalkulációt a közüzemi szolgáltatásokról.
****
2011. december 28-án ismét rendkívüli ülésen került sor
két döntés meghozatalára. Jelen voltak: Oláhné Surányi
Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő
Istvánné, Martinovszky József, Serhók György, Dr. Sirák
András, Dr. Sirák Andrásné, Szávai Jánosné és Uj Roland
Gyula képviselők.
Egyrészt a Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja”projekt folytatásához szükséges „Támogatási szerződés”
módosítási kérelmét pontosította a rendszeresített nyomtatványon a projektmenedzser által készített, és a közreműködő
VÁTI által kért tartalommal. A módosítás lényege a határidő pontosítás volt, ahol a projekt befejezés és a projekt elszámolás közötti 90 napos időtartam elhatárolt megjelenítését kellett szerepeltetni, tehát 2012 december 31-e a műszaki befejezés, 1013 márciusa a pénzügyi elszámolás határideje.
Zárt ülésen döntött az időközben beérkezett tervellenőri ajánlatokról. Ennek kapcsán, a Pál Stúdió TervezőVállalkozó és Kereskedelmi BT megbízására került sor
1.600 eFt+áfa díjért.
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó
Kapuja projekt helyzetéről
A folytatás lehetősége és feltétele
Előzmények
Velence Város Önkormányzata 2007-ben nyújtotta be a Velencei-tó Kapuja kiemelt turisztikai projektre vonatkozó pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, ahol azt a
továbbfejlesztendő kategóriába sorolták. A 2008. novemberében benyújtott pályázati anyag alapján 2008. decemberében aláírásra került a támogatási szerződés.

A projekt tartalma
A Velencei-tó Kapuja projekt célja, hogy a település a természeti vonzerőt (Velencei-tó), a mindeddig hiányzó minőségi idegenforgalmi szolgáltatásokkal párosítja.
A komplex fejlesztés az alábbi fő projektelemekből áll:
Közművek felújítása, kialakítása, kikötősétány gyalog-híddal,
kikötő összképének javítása (irányfény, pilótafák, jelzőtáblák),
termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok, lídó sétánnyal, homokparttal, parkosítás, rendezvénytér szökőkúttal, parkkal, fedett
korzó zárt és nyitott sétánnyal, korzó központi épülete regionális információs központtal, panoráma sétány, felső korzó,
korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház
A beruházást Velence Önkormányzata valósítja meg saját
forrásaiból, illetve európai uniós támogatásból, magánerős
forrás nélkül. A majdani üzemeltetési feladatokat egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott üzemeltető végzi, aki az
önkormányzatnak bérleti díjat fog fizetni. Ezen bevételek
és az egyéb járulékos hasznok eredményeként a projekt az
Önkormányzat számára hosszú távon megtérülő beruházás.

A projekt jelenlegi készültségi szintje
A támogatási szerződéskötés után megkezdődött a végrehajtás. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás két ízben is
eredménytelenül zárult, ez egy éves időveszteséget jelentett.
Az újabb közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel a
szerződéskötésre 2010 július 16-án került sor.
A felvetődő technológiai változások az építési engedélyek
módosítását vonták maguk után, ami szokatlanul hosszú időt
(közel fél évet) vett igénybe. A kivitelezői munkák az akadályok elhárulását követően sem gyorsultak fel a kívánt mértékben, amire az Önkormányzat írásban felhívta a kivitelező
figyelmét. Mint később kiderült, valószínűleg egy másik projektjének pénzügyi nehézségei miatt a kivitelező kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni. Emiatt szeptemberben
felszámolási eljárást indítottak ellene, így Velencén a munkavégzést végleg leállította. Az Önkormányzat 2011. októberben a kivitelezői szerződést felmondta.
A beruházás kivitelezésének a projekt műszaki tartalmára
vonatkozó készültségi foka 27,5 %-ra tehető. Olyan szintű
előrehaladásról van tehát szó, hogy reális alternatívaként csak
a projekt folytatása és befejezése kerülhet szóba.

A projekt folytatása, várható befejezése
Az Önkormányzat vezetése már a kivitelezői szerződés felmondása előtt egyeztetést kezdeményezett a Támogatóval a

várható kockázatok kezeléséről. A tárgyalásokon a Támogató
következetesen a projekt folytatása mellett foglalt állást az
alábbi feltételekkel:
• a projekt tartalmának, a tervezett funkcióknak, az eredeti
pályázat szerint kell alakulni, attól eltérni nem lehet;
• a kivitelezés folytatására újabb (hirdetménnyel induló,
nyílt, európai uniós) közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
• a még hátralévő munkák alapján a projekt befejezési
határideje egy évvel meghosszabbodik;
• a támogatási összeg növelésére nincs mód, kivéve a jogszabályváltozások miatti többletköltségeket;
• a támogatás még fel nem használt része továbbra is rendelkezésre áll, az Önkormányzat által lehívható lesz.
Az Önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket a
projekt folytatása és eredményes befejezése érdekében:
Megkezdődött a kivitelezés folytatására vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése. A közbeszerzés lezárására és
egyben a kivitelezői munkák újraindítására 2012. májusában
kerülhet sor. A projektzárás 2013. márciusra becsülhető. Mindennek az az alapvető feltétele, hogy a 2011. november 11-i és
december 9-i, fenti tartalmú megállapodások a Támogató részéről aláírásra kerüljenek.

A projekt költségvetésének aktuális helyzete
A projekt elszámolható költsége
1.645. 528 .400,-Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás
1.199. 863 .496,-Ft
Az elszámolható költségek és a támogatás közti 446 MFt különbséget az Önkormányzatnak, mint saját erőt kell biztosítani.
A 2009-ben a támogató NFÜ meghatározott nagyságrendű
projektméret fölött kötelezően előírta, hogy a vállalkozók számára biztosítani kell előleg lehetőségét max. 40 %-os mértékig.
A Támogató egyetértésével és támogatásával a kivitelező a teljes vállalási díj 33,91%-ának megfelelő, azaz 549.979.376,-Ft
előleg felvételére volt jogosult. Ennek kifizetése a szerződéskötés után még 2010-ben teljes egészében megtörtént a Magyar Államkincstár által. A támogatás nem az Önkormányzaton keresztül jutott a kivitelezőhöz, az Önkormányzat
csupán az önerő-hányadról rendelkezhetett. A vállalkozónak
szerződése szerint a teljesített munkák részszámláiban kellett
visszafizetnie az előleget. Mivel a projekt 27,5%-os készültségű, ezért az előleggel nem számolt el a kivitelező teljes
egészében. Ezért az Önkormányzat büntető feljelentést tett a
kivitelező ellen, valamint a felszámoló felé a követelését benyújtotta, amely a hiányzó 382 millió forinttal szemben a
szerződés biztosítékai alapján 900 millió forintra vonatkozik.
Átmenetileg – amíg az el nem számolt összeget peres úton
be nem sikerül hajtani a korábbi kivitelezőtől vagy a felszámolótól – az el nem számolt előleggel mint többletkiadással
kell számolni.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE
Február 06. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetés (első olvasat)
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4.) Egyebek
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
- A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója a 2011. II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről
Február 27. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Egyebek
- Felkérés ünnepi beszédek megtartására
- Március 15-i ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése
Március 19. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány
3.) Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető
4.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési
tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
5.) Egyebek:
- Majális előkészítése
- A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Április 16. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) 2011. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet),
a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4.) 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
5.) Egyebek:
- Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása
Május 14. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző évi
tevékenységükről
Előadó: Civil szervezetek vezetői
3.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás a 2011-es évről
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető,
intézményvezető

4.) Egyebek
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Június 18. 15.00 óra
(Kihelyezett ülés: Liget Iskola, Kis út 1.)
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 2011/2012-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató
3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató
4.) Tájékoztató a VHG. Kft. 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató
5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető
6.) Egyebek
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Július 16.
(Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, Fő út 79.)
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
4.) Egyebek: - Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
- A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről
Szeptember 17. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. I. félévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
4.) Egyebek: - Október 23-i ünnepség előkészítése
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése, Díszpolgári cím
odaítélése, Velencéért Oklevél odaítélése
Október 15. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Egyebek
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
November 19. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
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4.) 2013. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat bírálata
December 10. 15.00 óra
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3.) Beszámoló a Bizottságok 2012. évi munkájáról, valamint
az Alpolgármester tevékenységéről, a felkért témafelelősök
munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök,
Cserny Vilmos alpolgármester és a témafelelősök
4.) Képviselő-testület 2013. évi Munkaterve
5.) Egyebek
Tájékoztatásul:
- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
Közmeghallgatás 2012. február 27.
Témája: - 2012. évi költségvetés
Lakossági fórum 2012. április 16.
Témája: - 2011. évi pénzügyi beszámoló,
a település vagyoni helyzetének bemutatása

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati kamatmentes kölcsönről
A 2012. évi költségvetést várhatóan 2012. február 27-én fogadja el a Képviselő-testület, ezért jelen tájékozató írásakor
nem rendelkezem konkrét és biztos számadatokkal az önkormányzati kamatmentes kölcsönre vonatkozóan. Amennyiben
a 2012. évi költségvetés biztosítja a kölcsön lehetőségét, az
alábbi tudnivalókra hívom fel a T. Olvasó figyelmét:
- kérelem benyújtási határideje: 2012. március 15.
- a kérelem előterjesztéséhez szükséges formanyomtatvány
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában,
valamint a honlapról letölthető. (www.velence.hu)
A kérelem mellé csatolandó mellékletek:
- az építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén 90 napnál
nem régebbi (tulajdonilag egyértelmű) tulajdoni lap hiteles
másolata, műszaki dokumentáció, költségvetés, jogerős
építési engedély, továbbá egyéb vonatkozó szükséges hatósági engedélyek,
- vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlő dokumentálható
megállapításához szükséges iratok – ügyvéd, vagy közjegyző által ellenjegyzett szerződés, vagy előszerződés, előlegfoglalóról szóló megállapodás stb., – 90 napnál nem régibb
tulajdoni lap hiteles másolata,
- nyilatkozat, melyben hozzájárul az Egészségügyi Bizottság
által javasolt kölcsöntámogatás hivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztéshez, hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra Velen-ce Város Önkormányzata javára a kölcsön viszszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön
bejegyzésre.
A támogatás
- lakásvásárlás támogatására,
- lakásépítés, bővítés, újjáépítés támogatására,
- tetőtér beépítés, emeletráépítés támogatására, ha ezzel
önálló lakás létesül,
- meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására nyújtható.
További felvilágosítás az 589-418-as telefonszámon kérhető.
Szelei Andrea aljegyző
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Tájékoztató a Szociális
segítő–kapcsolattartói tevékenységről
Velence Város Önkormányzata is csatlakozott ahhoz a Belügyminisztérium által kezdeményezett programhoz, mely a városban élő időskorúakkal való napi kapcsolattartásra jött létre.
Városunkban 2012. február 1. és március 31. közötti
időszakban 2 fő szociális segítő–kapcsolattartó foglalkoztatására került sor. Kapcsolattartók feladata, hogy munkaidőben
naponta személyes felkereséssel tájékozódjanak a településen
elő időskorúak fűtési, élelmezési, egészségügyi állapotáról, és
az esetleges problémákról informálják az Önkormányzatot,
hogy az megfelelő segítséget nyújthasson.
A szociális segítők az Önkormányzat által kiadott megbízólevelével és személyazonosító igazolvánnyal igazolják
magukat, munkájukat az Önkormányzat és a Családsegítő
Szolgálat felügyeletével látják el.
Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő közérdekű
témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2012. március 5-én (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.
Témája: EFOTT-rendezvény
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Tényszerű tájékoztatás
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága K. Gábor
felperesnek Velence Város Polgármesteri Hivatala alperes ellen
közérdekű adat kiadása iránt felperes által indított felülvizsgálati eljárásban ítéletet hozott, és felperes felülvizsgálati
kérelmét alaptalannak tartotta, valamint perköltség megfizetésére kötelezte. Ezen ítélet ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A Legfelsőbb Bíróság ítéletének indokolásában több olyan
lényeges jogkérdésben foglalt állást, mely a közérdekű adatok
kiadásával kapcsolatos ügyekben kiemelt jelentőségű.
Többek között kizárta azt, hogy a választópolgár az adatvédelmi törvényre hivatkozással követelje a zárt ülés jegyzőkönyvébe, előterjesztésébe foglalt adatok szolgáltatását, még
akkor is, ha a zárt ülés jegyzőkönyvében, előterjesztésében
szereplő adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Kimondta
továbbá, hogy a közérdekű adat kiadásának kötelezettsége általánosságban nem terjed ki az önkormányzati vagyon hasznosításáról tájékoztatás, vagy egyéb magyarázat adására. Tehát
az adatkérésnek egyértelműnek, konkrétnak, és határozottnak
kell lennie.
Végezetül kimondta a Legfelsőbb Bíróság azt is, hogy
amennyiben a kiadni kért adatok nem egyértelműek, vagy nem
értelmezhetőek, a közérdekű adat kezelője a megismerési
igényt megalapozottan utasítja el, tehát jelen perre vonatkoztatva a Polgármesteri Hivatal eljárása – felperes állításával ellentében – jogszerű és megalapozott volt.
A Legfelsőbb Bíróság ezen ítélete is segítséget nyújt az állampolgárok és az adatkezelők részére az adatvédelmi törvény
még pontosabb értelmezéséhez.

Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatás a helyi adózás aktuális kérdéseiről
TALAJTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
2012. 02.01. napján hatályos változása alapján felhívom minden talajterhelési díjfizetésre kötelezett figyelmét, hogy a 12.§
(3) bekezdése által megállapított egységdíj mértéke a
120,-Ft/m3-ről 1200,-Ft/m3-re emelkedik. Mindez azt jelenti,
hogy a 2011. évi fogyasztást még a 120,-Ft-os egységdíjjal,
azonban a 2012. évi fogyasztás után – melyet 2013. március
30-ig kell bevallani – már az emelt díjjal kell megállapítani és megfizetni a talajterhelési díjat.
Példával bemutatva: 2012. évi (2012.01.01-2012.12.31.) 50
m3 vízfogyasztású talajterhelési díj alap esetén a fizetendő talajterhelési díj (behelyettesítve az egyenletbe): 50 m3 x 1200,Ft x 3 = 180.000,- Ft Az egyenletben a 3- as szorzó a Velencére, törvényben megállapított területérzékenységi szorzó.
TELEKADÓ
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.)
2012-től hatályos változásai a telekadó vonatkozásában szűkítette a mentességi körét, és egyúttal bővült a telekadó tárgyi
hatálya.
A Htv. 19.§ által nyújtott mentességi jogcím 3 pontra redukálódott:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező
nagyságú telekrész
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek
c) építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének
50%- a.
Ennek következtében az eddig építési tilalom miatt mentesült
adóalanyokat az idei évtől adókötelezettség terheli 50%-os
mértékben. Az épülethez, építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó védő (biztonsági) övezet 2012.01.01.
naptól 100%-ban adóköteles, és ugyanezen naptól és mértékben adóköteles a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító telek területe is.
A korábbi adóköteles telken kívül, 2012.01.01-től telekadó
köteles:
- Külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földrészlet
- Az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett földrészlet, vagyis az út, parkoló és
- Építési tilalommal terhelt telek 50%- a is.
Aki a törvény által telekadó fizetésre kötelezett, annak a törvény szerint a változást követő 15. napon belül bevallást kellett tennie. Aki ezt még nem tette meg, kérem mielőbb nyújtsa
be bevallását az adókötelezettség megállapításához, tekintettel arra, hogy a telekadó kivetéssel megállapítandó adó, mely
az adózó bevallása, bejelentése, adatszolgáltatása alapján történik. Az adóhatóság a fizetendő adóról a bevallás (bejelentés)
adatai alapján tud csak határozni. A nem jogkövető magatartást mulasztási bírsággal szankcionáljuk.
IPARŰZÉSI ADÓ
Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!
Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a honlapunkon, illetve rendelkezésre áll
a Polgármesteri Hivatal adóirodájában.

Az iparűzési adó teljes körűen önadózás útján megállapítandó
adófizetési kötelezettség, ebből következik, hogy a bevalláson benyújtott, adózó által kiszámított adót 100,-Ft-ra kerekítve az adózónak a törvény szerinti időben önkéntesen meg
kell fizetnie. Nem fogadható el méltányolható körülménynek
az, hogy a fizetési kötelezettséget azért nem teljesítette, mert
a bevallás benyújtását követően erről nem kapott értesítést. Az
önadózás és a nem magánszemélyekre vonatkozó adó jogi szabályok alapján a bevallás teljesítéséről és az adó megfizetéséről az adóalanynak kell gondoskodnia.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a fent
említett módon mindenki számára elérhető, ezért a vállalkozót
nem mentesíti a bevallási kötelezettsége elmulasztása esetén
alkalmazott jogkövetkezmények alól az az indok, hogy nem
kapott nyomtatványcsomagot.
A BEVALLÁSI HATÁRIDŐ: 2012.05.31.
ÉPÍTMÉNYADÓ KEDVEZMÉNY
Az építményadó mérséklésére irányuló nyugdíjas kedvezmény 2012. március 31-ig igényelhető. Az ezen időpont után,
de legkésőbb május 31-ig érkezett kérelmekre csak a helyi
adórendeletben megállapított kedvezmény 50%-át lehet
igénybe venni. A május 31-e után érkezett kedvezmény igénylés nem érvényesíthető.
A kedvezmény jogosultja az a nyugdíjas, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 80.000,- Ft- ot.
Egyedülálló, egyedül élő nyugdíjas esetén, akinek a nyugdíja
nem haladja meg a 100.000,-Ft- ot.
A kedvezményt csak a kérelemhez csatolt jövedelemmel igazolva lehet igényelni.
ADÓHÁTRALÉK NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSA
Tájékoztatunk minden adóalanyt és velencei állampolgárt,
hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B.§ alapján „Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer
– forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét
nulla órától a helyben szokásos módon közzéteheti.”
Velence Önkormányzatának adóhatósága kíván élni ezen jogosítványával a jövőben.
ÜGYINTÉZŐK
Kovács Jánosné (tel.: 22/589-413)
Építményadó, gépjárműadó, adóigazolás, helyi adók könyvelése
Szikora Melinda (tel.: 22/589-409)
Iparűzési adó, telekadó, talajterhelési díj, tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó, adók módjára történő behajtás
Ügyfélfogadási idő:
HÉTFŐ:
SZERDA:
PÉNTEK:

8:00 – 12:00
8:00 – 15:30
8:00 – 12:00
Szikora Melinda
adócsoport előadó

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város
állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók
városunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.

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

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Tópart ABC Halász u. 1.

Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3.
Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska,
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor
Nõi, férfi, gyermekfodrászat
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435
Fodor Rita 06-30-651-6251
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti
Pavilonsor
Erika Csemege Szabolcsi út 1.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47.
„Iker” ABC Fecske u. 12.
Richter Kőfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71.
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3.
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42.
Dancsó Pince Boróka u. 3.
Pelenka Futár
Csokonai u. 54.
Édes Velence Cukrászda
Fõ u. 68.
Walzer Étterem
Nadapi u. 30.
Zilaj Bringa Vásártér u. 46.
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló bekötési tervek készítése) Vásártér u. 46.
Calla Virág, Ajándék Béke u.

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

Mamma Mia Pizzéria Agárd,
Bevásárló központ

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás
Globál Festékáruház
Balatoni u. 65.

Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
5.000,– Ft felett 5%
Minden héten más akció!
5%
1.000,– Ft felett 10%
10%
Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

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

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

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

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

Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
Készpénzfizetésnél
István Étterem Templom köz 10.
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%
Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Minden termékre 10%,
Helyben fogyasztásnál 10%
Velence Bence-hegyi Borkert és
+ minden hónapban
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
aktuális akció
Alkoholmentes italokból
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Készpénzfizetésnél
5% kedvezmény
Egész évben nyitva V. utca 43.
ételfogyasztásra 10%
5.000.- Ft felett 5%
Herbárium „az egészség őrzője”
Óra vásárlás esetén
kedvezmény
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
5% kedvezmény
Minden termékre 10%
ERDEX Kft.
Minden hónapban
(Kertészet) Úttörõ u.36.
más-más kedvezmény, a
20% kedvezmény a játszóMikkamakka Játéktár Családi
Velencei Híradóban megház árából, 5% kedvezmény
Játszóház,
Varázskuckó
Játékbolt
jelenõ hirdetés szerint!
a megvásárolt játék árából
Tópart
út
52.
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
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A személyi jövedelemadó
1%-a
Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról. A törvény meghatározza azokat a szervezeteket, – egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyűjteményeket, kulturális
intézményeket –, melyeknek adományozhatja
adója1%-át az SZJA fizető állampolgár, feltéve,
hogy a törvényi feltételek rendben vannak.
Az adományozás mikéntje egyszerű: egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak
a kedvezményezettek adószámát, esetleg nevét
tartalmazza. A borítékot lezárjuk, s az önadózó
adóbevallási csomagjába helyezi, akinek pedig
adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb
március 25-éig munkáltatójánál leadja.
A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül,
azt a munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az NAV-hoz.
Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét,
hogy a Velencéért Közalapítvány a törvényi
feltételeknek megfelel.

A Velencéért Közalapítvány
adószáma: 18484229-2-07

FELHÍVÁS
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány
a szociálisan hátrányos helyzetű
személyek részére üdülésük,
pihenésük, rekreációjuk
elősegítése érdekében
pályázatot hirdetett meg.
A pályázatot nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, nyugdíjasok,
továbbá szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények
munkavállalói adhatják be legkésőbb 2012. február 29-ig.
A pályázati kiírás a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
www.mnua.hu honlapján az Erzsébet program menüpont alatt érhető el.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Köszönet

Köszönetet mondunk a VELENCETOURS BT-nek a Polgármesteri
Hivatal auláját decemberben díszítő gyökeres fenyőfáért és Gaál
Lászlónak az örökzöld szobanövényekért, melyek a Zöldliget Általános
Iskolában kerültek elhelyezésre.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át
szűkebb környezetében, adományozza azt a
Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány
pedig, mint ahogy ezt tette eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai
és általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil
szervezetek támogatása.
Kérem, támogassák Közalapítványunkat,
hogy egyre többet tehessünk városunkért, jövőnkért.
Rendelkező nyilatkozatot ebben
és a következő Velencei Híradóban is talál!
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető
legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét
és az adószámát pontosan tüntesse fel. A lezárt
borítékot a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak.
Ha az Ön 2011. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 2012. március
25-éig a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az Adóhivatalnak.
Bognár Gyula
Kuratórium elnöke
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Városi Karácsonyi Ünnepség

2011.

Fotó: Somhegyi Béla
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. december–2012. január

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
ESETSZÁM
december

VÁROS
Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

ESETSZÁM
január

213
479
208
58
1207
83
74
27
2349

Összesen

294
752
301
169
1663
154
77
50
3460

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére
ellátott betegek száma:

VÁROS
Budapest
Érd
Páty
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Hantos
Iváncsa
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Sárbogárd Sárszentm.
Cece
Hőgyész
Székesfehérvár
Fehérvárcsurgó
Mór
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Tác
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Polgárdi
Tapolca
Ajka
Győr
Összesen:
Mindösszesen:

ESETSZ.
december
71
4
2
8
4
1
1
2
5
1
53
23
122
30
2
334
242
41
112
4
1
1
52
1
1
1
2
3
7
50
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1195
3544

VÁROS

ESETSZ.
január

Budapest
Érd
Budaörs
Páty
Dunaújváros
Nagykarácsony
Perkáta
Szabadegyháza
Százhalombatta
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Tokaj
Békés
Sárbogárd Sárszentm.
Sárbogárd Pusztaeg.
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Bakonycsernye
Mór
Zámoly
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Tác
Aba
Lepsény
Sárszentmihály
Jenő
Polgárdi
Csetény
Pápa Tapolcafő
Balatonendréd
Összesen:
Mindösszesen:

66
3
4
2
1
1
1
4
2
1
5
5
90
32
4
195
86
6
506
381
62
118
3
1
3
4
62
1
2
4
2
2
5
29
89
2
4
1
1
3
1
2
6
1
1
1
1805
5265

Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően meglévő
lakossági igényt sikerül kielégíteni. A működési engedély
és a finanszírozási szerződés alapján, szeptembertől belgyógyászati, ideggyógyászati és reumatológiai betegeinknél végezzük az infúziós kezeléseket. A tevékenységet
szakmai szempontból dr. Szabó Péter belgyógyász, kardiológus főorvos koordinálja és felügyeli. A nappali ellátás
keretében végezhető infúziós kezelések bevezetésével
helyben tudjuk nyújtani betegeink számára a szükséges terápiát, korszerű, barátságos körülmények között. Az infúziós kezelésekre Kondor Éva vezető asszisztensnőnél,
vagy a Recepción lehet jelentkezni.
Szeretnénk újraindítani dr. Koródi Tünde főorvos diabetológiai szakrendelését is. Ezt a tevékenységet jelenleg
részben dr. Szemenyei Tamás, dr. Németh Attila és dr.
Kalmár József belgyógyász kollegák végzik belgyógyászati szakrendelés keretében. A közeljövőben, Rendelőintézetünkben munkába áll dr. Németh Csilla belgyógyász
endokrinológus szakorvos, aki a pajzsmirigy-betegségek
diagnosztikájával és terápiájával, valamint a pajzsmirigy
elváltozások ultrahang-diagnosztikájával is foglalkozni fog.
A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a
gasztro-enterológiai szakrendelésen, a máj- epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is
folyik: Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök
minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek.
A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces 1500,-Ft, 30 perces 2000,-Ft. Teljestest masszázs: 60 perces 3000,.Ft)
Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet
is végez. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet
ezen a területen rendelkezik még szabad kapacitással.
Szakrendeléseink többségében az előjegyzési idők az
országos átlagnál jobbak. Bőrgyógyászati szakrendelésünkön fokozott a lakossági ellátási igény, melynek következtében szeptember végére az előjegyzési idő meghaladta a két hónapot. A probléma kezelésére kezdeményeztük szakorvosi órakeretünk átcsoportosítását, ezzel is
rövidítve az előjegyzési időt.
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy
javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék
munkánkat.
dr. Ferencz Péter
ügyvezető
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Virágok között...

Házasságot kötött:

A Virágos Velence Egyesület
kertészeti tanácsai

2011. december 10-én:
Hadadi László – Csima Katalin
Kisari Szabolcs Miklós – Timkovics Dorottya
Szloboda Zoltán – Radics Erzsébet
2012. január 7-én:
Varga Albert – Vidóczi Krisztina
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetők

Új köntösben a világhálón
Megújult városunk honlapja. Külsőleg is, mert
áttekinthetőbb, elegánsabb, felhasználóbarátabb lett. De
tartalmilag is: még sokrétűbb, még érdekesebb információk sokasága várja az alkalmi, vagy a rendszeres érdeklődőt, aki lakhat itt, a városban, de lehet, hogy
Hollandiából, vagy még messzebbről követi figyelemmel
életünket.
Érdemes mindenkinek végigböngésznie az új honlapot,
mielőtt bárhol máshol keresgélné szűkebb pátriánk adatait,
dokumentumait, tudnivalóit: itt majdnem mindent megtalál. Nagy fotótár, számos fénykép dokumentálja a város
kiemelkedő közösségi és kulturális eseményeit.
Nagyszerű újítás, hogy ezentúl akadálymentes változatban is megtekinthetők a honlap oldalai. Ez a gyengénlátóknak könnyíti meg a böngészést.
Oláné Surányi Ágnes
polgármester

Köszönjük
azoknak a velencei vállalkozóknak és lakosoknak, akik
adójuk 1 %-val támogatták a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesületet.
Várjuk ebben az évben is mindazoknak a felajánlását,
akik tisztelik egyesületünk elhívatottságát Velence
parkjainak, utcáinak szebbé, virágosabbá tétele
érdekében, ezzel is emelve idegenforgalmi vonzerejét, a város rendezvényeinek szervezésénél való segítség nyújtást stb., valamint hozzá kívánnak járulni
jövőbeni terveink megvalósításához.
Szeretnénk köszönetünk mellett felhívni figyelmüket,
hogy a rendelkező nyilatkozat csak abban az esetben érvényes, ha a kedvezményezett nevét, címét és adószámát:
Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület
Velence, Tópart út 26. 18500770-1-07
tartalmazza.
Kérjük a borítékra írja rá a felajánló saját nevét, lakcímét
és adóazonosító jelét.
Virágos Velence Városszépítő Egyesület Vezetősége

Nem eszi meg a kutya a telet...
E sorok írásakor „várjuk” az idei tél eddigi legjelentősebb támadását. Nagyon sokan kiegyeztünk volna a viszonylag enyhe januári időjárás folytatásában. Azt hittük,
ha kinyílik a kertünkben a hóvirág, már itt a tavasz. Nem
így történt. Örökzöld növényeink fellélegeznek, ha megtisztítjuk őket a rárakódott hótól, mielőtt letörnének az
ágai. A havas gyepet lehetőleg ne tapossuk! Vegyük szemügyre növényeinket az átteleltetőben. A növények igényeinek megfelelően gondoskodjunk a víz utánpótlásáról.
Még ne tápoldatozzunk! Az elszáradt, vagy elrothadt részeket távolítsuk el. Az eddigi enyhe időjárás rendkívül
kedvezett a kártevőknek, ha szükséges, permetezzünk. Ez
az időszak ideális a szobanövényekkel való foglalatoskodásra. A nagyobb levelű növényeinket a rárakódott portól
langyos vízzel zuhanyozzuk le. Egyúttal nedves szivaccsal
megtörölgetjük leveleit, ezzel az esetleges kártevők számát is gyéríthetjük. Növényeink örülnek, ha a lakás száraz
levegőjében alkalmanként párásítjuk őket. A fikusz lombhullató fajta, ne essünk kétségbe, ha leveleinek egy része
besárgul és lehull. Érzékeny a helyváltoztatásra és a huzatra. Idővel kiheveri a sokkot és fokozatosan meglombosodik. Ha idősebb növényünk alaposan felkopaszodott,
ízlésünknek megfelelően bátran vágjuk vissza (a levágott
részeket meggyökereztethetjük). Meglepő eredményt tapasztalunk! A karácsony körüli időszak legnépszerűbb növénye a mikulásvirág. Megfelelő helyen tartva még
mindig díszít. Leveleit rendszeresen párásítsuk. Lassan elkezdhetjük a tápoldatozását is. A májusi fagyok elmúltával
árnyékos helyre a szabadba kiültethetjük. Népszerű, télen
is virágzó cserepes a ciklámen. Nedves földet igénylő növény, lehetőleg alulról, alátétből felszivatva, állott vízzel
öntözzük. A felesleget öntsük ki. A túlzott meleget nem
szereti. Elszáradt virágait a gumóról válasszuk le. Mivel
többéves növény, tavasszal kiültethetjük a virágoskertbe.
Ültetésnél ügyeljünk arra, hogy a gumó harmada a föld
fölött legyen.
Az afrikai szerelemvirág kifejezetten igényli a hidegsokkot: ösztönzi a virágképződést. Ha esetleg túl meleg
helyen teleltetjük, tegyük hidegebbre. 0–10 fok az ideális
számára. Nyáron egymás után nyílnak, akár egy méter
magas száron ernyős virágai. Gondozása egyszerű nem
igényel nagyobb odafigyelést. Egészen augusztus végéig
örvendeztet minket virágpompájával.
Ne kapkodjuk el a tavaszi magvetéseket!
Vegyük sorra az elmúlt évek jó és rossz tapasztalatait.Tavaszig még van idő az új év alapos, átgondolt megtervezésére.
Huszti Mihály
egyesületi tag
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Karácsony,
karácsony...!
A kisgyermekek számára az
egyik legvarázslatosabb ünnep a
karácsony. Az Advent, a karácsonyi várakozás több hétig tartó
izgalmas időszak.
A készülődés, a meglepetés öröme az óvodába is megérkezett.
Az ünnepvárás a családi nappal kezdődött el. Események sora várta a gyerekeket:
* Eljött „Hótündér”, aki dalaival varázsolta el a gyerekeket. (Óvodánk Alapítványa támogatta a műsort.)
* Ismét találkoztak a Mikulással és a huncut Manókkal.
* A finn Mikulás pedig üzenetet küldött Zs. Imolával és
apukájával a Csiga csoportos gyerekeknek.
Ezeket a napokat sok játékkal, készülődéssel, az ünnepet idéző apró szertartásokkal töltöttük el. Az idő múlását,
a közelgő ünnep közeledtét az adventi naptár „nyitogatása”, a gyertyagyújtás jelezték.
December 16-án aztán végre megérkezett a Karácsony,
feldíszített fa, sok ajándék várta a gyerekeket.
Az óvodai karácsony a városival és az iskolaival volt
teljes, ahol óvodásaink ismét szerepelhettek (Süni, Maci
és Csiga csoportos gyerekek).
Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes
Csiga csoport
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„...Farsang van! Farsang van!
Ropjuk a táncot gyorsabban...”
Vidám, napsütéses napra ébredt minden gyerek s a szülőket sürgetve, jelmezüket szorongatva igyekeztek az óvodába. Már az öltözőben kisebb farsangi kavalkád, maszkabál kerekedett, hiszen minden gyerek örömmel mutatta
jelmezét – ki kézben, ki félig „készen”.
„...megszólalt a nagy duda, bőgött a sok masina s táncolt a kis Mariska...” Víg zeneszóra lendült a sok gyerek
láb, járták a kopogóst, kisebbek a „csoszogóst”.
Ezután mindenki bemutathatta jelmezét: ki félszegen,
ki „rémesen” keringett a szőnyegen. Az asztalon is állt a
bál, mely étellel és itallal várt.
Közben folyamatosan készültek óvónőink keze által a
szebbnél szebb arcfestések. Mire leültek tízóraizni, alig lehetet rájuk ismerni: tigris, pillangó, katicabogár, pók,
oroszlán, tulipán és más hasonló arcokat lehetet csak látni.
Igyekeztek az evéssel, mivel meglepetés várt rájuk, idén
is eljött hozzájuk Tomi bohóc.
Nagy volt az izgalom a Katica csoportban, hiszen itt gyűlt össze a négy csoport Tomi
bohócot várva. Végre MEGÉRKEZETT!! Kis tenyerük tapsra állt s víg nevetésük hangja
szállt. A bohóctól sok tréfa s móka járt. Még az is nevetett, ki eddig csak szipogott s „szepegett”. Sajnos ez az idő is lejárt s a bohóc „félreállt”.
Ezután a csoportban izgalmas versenyben mérhették össze tudásukat s végül székfoglalós „tánc” bemutatójával zárult farsangi mulattságunk.
Bencsik Éva óvodapedagógus
Süni csoport

Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk!
Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk

1 %-ával az Óvoda Alapítványát.
A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények,
ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése.
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Ovizsaru a Süni csoportban
Október elején óvodánkban újra elkezdődött az OVIZSARU
program. Az első alkalommal ellátogatott hozzánk egy rendőr
a kolléganőjével.
A gyermekek izgatottan várták, hiszen előző napon már beszélgettünk velük erről az eseményről. Sok izgalmas kérdés vetődött fel, melyekre másnap kaptak kielégítő választ. A tízórai
a szokottnál gyorsabban fogyott el s az utolsó falatok is már a
gyomrukat melengette, mikor vendégeink megérkeztek. Bemutatkozással kezdődött az ismerkedés, mely személyes kézfogással folytatódott. A
gyerekek vegyes érzelmekkel feszengtek a helyükön s volt, aki már bátran kezdte
volna a kérdezést, de a csoport nagyobb része inkább hallgatott. Vendégeink sok-sok
kérdéssel oldották a gyerekek zárkózottságát: - Mi a rendőr feladata?
- Milyen színű és mi található az egyenruhán?
Bemutattak két bábot – rendőr Robit és rosszcsont Ricsit – amelyek ezután helyettük lesznek jelen a csoport életében. Ezután a gyerekek kezébe adta az igazolványát, rendfokozatát stb. mely növelte a gyerekben a bizalmat. Arra a kérdésre, hogy ki szeretne
rendőr lenni, már sok kis kéz emelkedett a magasba. A rendőrsapkát felszabadultan, vidám
hangulatban tették a fejükre.
Elbúcsúzva a csoporttól, ajándékba egy rendőrt ábrázoló kiszínezőt kaptak a gyerekek.
Élményeiket még másnap is mesélték más csoportba járó társaiknak és a felnőtteknek.
Bencsik Éva
óvodapedagógus
Süni csoport

Búcsú a medencétől!
„Véget ért a móka mára…”

A Meseliget Óvoda Süni csoportosai úszásoktatáson
Béla bácsit és Balázs bácsit nagyon hamar megkedvettek részt a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános velték a gyerekek, így bátrabban végezték el a játékos feIskola és Gimnázium tanuszodájában.
ladatokat. Ez magabiztosabbá tette őket, s az oktatók is
Ki emlékszik már arra, amikor a gyerekek esetlenül, könnyebben, és gyorsabban haladhattak velük.
félénken, mezítláb toporogtak a medence szélénél?
Néhány kisgyerek már segítség nélkül is kiválóan sikKi gondolta volna, hogy ilyen hamar sikerül meg- lott a vízben. Az utolsó foglalkozáson a szülők álmélkodva
és büszkén figyelték gyermekeiket.
barátkozniuk a vízzel?
Emlékeinkben feldereng a sok izgatott tekintet, az első
Köszönjük, hogy óvodásaink részt vehettek az úszásidők félelmei, majd a versengés, hogy ki lesz az a nagyon oktatáson.
ügyes, aki félelmét leküzdve elsőként a víz alá bukik. Volt,
Vácziné Kardos Edina
aki gyorsabban, volt, aki lassabban érzett rá a vízben
óvodapedagógus
történő mozgás örömére.
Süni csoport
Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Összetartozunk
Ezt a címet kaphatta
volna karácsonyi műsorunk. Nemcsak a
műsor felépítése és
mondanivalója sugallta ezt, hanem az az
összefogás, ami nélkül
nem valósulhatott volna meg közös produkciónk.
A csodaszépre feldíszített hatalmas fákat Bartos Gyulától,
Tapasztó Szilviusztól és a Zsinór Ktsz.-től kaptuk. Hálásan
köszönjük diákjaink és a város polgárainak nevében is.
Nagyon sok ember temérdek munkája tette olyan varázslatossá a szünet előtti napokat itt az iskolában. Külön
köszönet Baglyasné Szécsi Annamáriának, a Dekoradíváknak, Demény Gábornénak, a Dobos Pékségnek, Elbert
Tamásnak, a Hang-Mester Kft.-nek, Ignátz Bernadettnek,
Lebár Józsefnek, Rockenbauer Ildikónak, Sári Kálmánnak,
Somhegyi Bélának, Szegedi Csabának, Tóth Lászlónak és
természetesen a gyermekeknek, a szülőknek és iskolánk
dolgozóinak.
Nagy Edit és Szávainé Mike Tímea
tanárok

Közlekedj okosan!
Iskolánk ismét benevezett ebben a tanévben
is az Országos Közlekedési Ismeretek
Versenyére, melynek iskolai fordulója
december 2-án zajlott. A 4. és a 8. osztályosok töltöttek ki
tesztlapot, arról, amit a kerékpáros közlekedés szabályairól
tanultak és tudnak.
4. osztály I. Say Domonkos 4.b.oszt. 80 pont
(képviseli évfolyamát a megyei versenyen)
II. Hajgató Simon 4.b.oszt. 78 pont
III. Zsalkovics Adél 4.b.oszt. 75 pont
III. Eszéki Lili 4.a.oszt. 75 pont
8.osztály I. Joós Martin 8.b oszt. 56 pont
(képviseli évfolyamát a megyei versenyen)
I. Mag Eszter 8. b.oszt. 56 pont
I. Horváth Bence 8.b. oszt. 56 pont
Szeretnénk, ha mindenki követné példájukat és figyelmesen, óvatosan közlekednének az utakon.
Gratulálunk a résztvevőknek!
Baglyasné Szécsi Annamária
tanár

Eszközfejlesztés a
Zöldliget Iskolában
Velence Város Önkormányzata sikeresen befejezte a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén
belül meghirdetett TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati
felhívás keretén belül IKT eszközfejlesztés a Zöldliget
Általános Iskolában című pályázati programját.
Velence Önkormányzata TIOP-1.1.1-07/1-20081187 számon regisztrált pályázatával 10.655.000,-Ft támogatást nyert, melyből 10.016.821,-Ft értékben
informatikai eszközöket szerzett be a Zöldliget MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére.
A fejlesztés során beszerzésre került többek között
iskolai PC-k, interakív táblák, multimédiás notebookok, projektorokra, valamint a hozzájuk tartozó szoftverek, kiegészítő oktatási segédeszközök.
Czuppon István
igazgató
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Luca nap

December 9-én, kicsit előbb, mint a naptár, tartottunk
Luca-napot. Az idén csak a felső tagozatosok jöttek. Közülük sem sokan, ám, aki itt volt, azok nagyon jól érezték
magukat. Előtte pár héttel Kis Virág második osztályos tanulóék háza égett le, s tanulóink úgy döntöttek, hogy a
Luca-napi vásár bevételét felajánlják Virágéknak. Nem voltak sokan, nem vásároltak sokan, ám az a pénz is nagyon
jól esett a Kis családnak. Ebben leginkább a hatodik évfolyamosok munkája volt benne, akik saját kezük munkájával segítettek. Szellemkastélyban mérhették le bátorságukat
kis csapatokban, s közben az aulában az évfolyamok vetélkedtek egymás között. Kellemes volt a program, tombolán is lehetett sok mindent nyerni. Vasilisunk keze volt a
legsikeresebb, ő nyert a legtöbb ajándékot.

Tájékoztató leendő elsőseinknek és szüleiknek
A Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az alábbi tervet
készítette a 2012/2013-as tanév első osztályosainak jelentkezéséhez:
Általános szülői értekezletek az óvodákban:
Nadap Óvoda: 2012. február 27. 17.00 óra
Meseliget Óvoda (Ófalu): 2012. február 28. 17.00 óra
Meseliget Óvoda (Újtelep): 2012. február 29. 17.00 óra
Szülői fórum: 2012. március 1. 17 óra Helyszín: Zöld iskolarész aulája, Velence, Bethlen G. u. 14.
Nyílt órák a leendő elsősök szülei számára: Csak bejelentkezés alapján!: 22/589-205
2012. március 8-14. (részletek február 20-tól az iskola honlapján)
Iskolára hangoló foglakozások: Csak bejelentkezés alapján!: 22/589-205
2012. március 3. szombat 10.00-12.00
2012. március 10. szombat 10.00-12.00 Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 14.
Jelentkezési lapok hozzáférhetősége: 2012. február 20-tól március 20-ig mindkét iskolarészben az
igazgatói irodában, valamint letölthető a honlapról (http://www.zoldligetsuli.hu/)
Jelentkezési lapok leadása: Felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal 2012. március 20-ig Sajkás
Balázsné és Tóthné Benkő Mónika igazgatóhelyetteseknél a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)
Játékos képességvizsgálat:
2012. március 26-30-ig délutánonként előre egyeztetett időpontban.
Beiratkozás: 2012. április 19-én és 20-án, 8.00-16.00 óráig a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)

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

2012. JANUÁR-FEBRUÁR

VELENCEI HÍRADÓ 17

Vendégségben:

Buch Tibor

Decemberben ellátogatott iskolánkba Buch Tibor énekes színész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának oszlopos tagja.
Ennek apropója az volt, hogy több tanulónk is látta –
közel kétszázan – az „Óz a csodák csodája” című zenés

előadást, melyben a fent említett művész a Bádogember
szerepében játszott. Az akkor már feldíszített, karácsonyi
hangulatú tornateremben mesélt sokat, s a gyerekek legnagyobb örömére énekelt, énekeltetett és ő maga is tanult
dalokat.

Büszkeségünk
„Névadónk hava” kápolnásnyéki tanulmányi matematika versenyen Kedves Tamara I. helyezést ért el.
Székesfehérvártól Martonvásárig több száz gyerek
mérte össze tudását és végül a győztesek vehettek részt a
díjátadó ünnepi gálán, ahol gyönyörű és színvonalas műsort láthattunk az iskola tanulóinak előadásában, majd
átvehették a legjobbak és felkészítő pedagógusaik az elismerést.
Nagyon büszkék vagyunk Tamarára, aki négy éve bizonyítja lelkesen tehetségét, ügyességét és szorgalmát,
több tantárgyból!
Hajrá Tamara, csak így tovább!
Baglyasné Szécsi Annamária
tanár
Összeállította: Nagy Edit tanár
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TURIZMUS

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 2011.
december 13-án megtartotta rendes évi taggyűlését.
Szabó Gábor, elnök tájékoztatást adott a pályázatunk
helyzetéről, a pályázati elemek teljesítéséről, kifizetési ütemezésről, költségvetésünkről és az előttünk álló feladatok
megkezdéséről. Előterjesztette a 2012. évi új tagdíj javaslatot, melyet a tagság elfogadott. Szavaztak a jelen lévők
8 új tag felvételéről, így az Egyesület tagjainak száma
45-re emelkedett.
Arday Ágnes, TDM menedzser prezentációval tájékoztatást adott az előző taggyűlés óta eltelt időszak eseményeiről, bemutatta a Velencei-tó arculat elemeit, tájékoztatót tartott a Tourinform iroda megnyitójáról, a 2011-es
nyári szezonról, a Gyenesdiás/Keszthely TDM irodáknál
és a Wörthi-tavi Turisztikai Egyesületeknél tett tapasztalatcsere utakról.
A tagok tájékoztatást kaptak a Széchenyi Programiroda
képviselőjétől pályázati lehetőségekről.
Megjelenésében és tartalmában is megújult a városi
honlap (www.velence.hu).
Velence város és a Velencei-tó körüli események iránt
érdeklődő kedves Vendégek felkereshetik a honlap turizmus témával kibővült oldalait is. Igyekeztünk a rendelkezésünkre álló információk alapján legjobb tudásunk szerint
bemutatni a turisztikai látnivalókat, szolgáltatásokat (szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb.) és aktuális eseményeket
Velence vonatkozásában. Bemutatjuk a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesületet, a Tourinform irodát, aktuális
híreket, eseményeket közlünk. Látogassanak el a honlapra
és ezúton is kérjük Önöket, hogy a turizmust érintő rovatok tanulmányozása közben esetlegesen feltárt tévedéseket, hiányosságokat vagy adataikban történt változásokat
jelezzék nekünk, mi haladéktalanul javítjuk azokat.

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
felsőfokú intézménybe járó,
nyelvtudással rendelkező DIÁKOKAT KERES
GYAKORLATRA!
Érdekes, változatos feladatok teljesítésében vehetnek részt, hiszen a TDM Egyesület a pályázatban vállalt
feladatai legérdekesebb részeinek megvalósítása előtt
áll: információs táblarendszer kialakítása, helyi kiadványok megvalósítása, TDM – desztinációs weboldal fejlesztése stb.
A fentieken túl természetesen a Tourinform iroda június-augusztusi nyitva tartással működik és a diákok
ebben a munkában is tevékenyen részt vesznek.
Jelentkezni lehet Arday Ágnes TDM menedzsernél.
Tavasszal lehetőségeket fogunk kínálni tagjaink és a
térség szolgáltatói számára az Utazás kiállításon való
megjelenésre, kiadványokban, információs táblán, kültéri
információs pontok felületein való hirdetésre stb.
Ajánlatainkkal folyamatosan jelentkezünk!
Arday Ágnes TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37.
Telefon: 22/470-302 (Sári Judit)
30/974-2492 (Arday Ágnes)
E-mail: vttdme@vttdme.t-online.hu

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által meghirdetett nyelvtanfolyamokra nagy az érdeklődés és már három tanfolyam el is
indult. December elejétől a Halász utcai irodánkban tanulnak az angol haladó tanfolyam résztvevői, harmadik
hete tart a német haladó tanfolyam a velencei Civilházban
és január végén megkezdődött az angol tanfolyam kezdők
részére. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a német nyelvet tanulni szándékozó kedves érdeklődőknek még van lehetőségük csatlakozni a kezdők csoportjához! Tervezett
kezdési időpont 2012. február 11., szombat.
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának decemberi és januári üléseiről
A VKTKT Társulási Tanácsának 2011. december 16-i
soros ülésén elfogadásra került a VKTKT 2012. évi költségvetési koncepciója, melyben kijelölték a költségvetés
tervezésének irányelveit. Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elkészült a Kistérség Közoktatási Intézkedési- és Esélytervének felülvizsgálata, melyet elfogadás előtt
a közoktatási intézmények vezetői és a szülői szervezetek
is véleményeztek. Elfogadásra került a VKTKT 2012. évi
munkaterve, illetve a Közkincs Kerekasztal program- és
ülésterve.
A belső ellenőrzést végző cég elkészítette a VKTKT
2006-2010 közötti időszakára vonatkozó pénzügyi gazdálkodási ellenőrzéséről szóló jelentését, melyet a Tanács
elfogadott.
A Kistérség 2011. decemberében 19.240.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert a BM pályázatán, melyet

20% önrésszel kiegészítve a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium székhelyintézményének
fűtéskorszerűsítésére fordít. A beruházás nagysága közbeszerzési kötelezettséget jelent a kedvezményezettnek, ezért
a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
elindításáról döntött a Tanács.
A VKTKT 2012. január 27-i soros ülésén első olvasatban elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek 2012.
évi költségvetése. Döntött a Tanács az elnöki költségtérítésről is.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el,
ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.
Tóth István
elnök

Galambos Zsuzsanna
irodavezető

VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65.
tel: 06/22/589-572; fax: 06/22/589-573
www. velencei-to.hu, irodavezeto@velencei-to.hu
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A Helytörténeti
Egyesület

MEGHÍVÓJA
2012 február 29-én 15-18 óráig
az Iskola utcai Közösségi Házban,
az I. számú Nyugdíjas Klub vendégeként
a Helytörténeti Egyesület eddigi gyűjtéseiből

régi fényképeket, iskolai tablókat,
háború előtti ünnepségek fotóit
szeretné bemutatni,
kérve mindazok segítségét, akik felismerhetnek a
fényképeken szereplők közül valakit.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára az elmúlt fél
évben igen sok szép, értékes, régi és új fotóval gyarpodott.
Köszönjük midenkinek, aki átengedte a Fotótár – és ezzel Velence város, mindannyiunk – céljaira képeit. A régi, családi emlékeket őrző fényképeket csak egy-két napra kérjük kölcsön,
amig szakszerűen digitalizáljuk.
Kérünk mindenkit, aki be akar kapcsolódni ebbe a szép
munkába, hogy jelentkezzen a Könyvtárban a 472-453-as, vagy
Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

Köszönjük mindazoknak, akik 2011. évben adójuk
1 %-val is támogattak bennünket. Várjuk ebben az évben is azok felajánlását, akik szívükön viselik városunk
hagyományainak felkutatását, megismerését, történelmünk szellemi és tárgyi értékeinek megmentését.
A rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha a kedvezményezett adószámát tartalmazza.
Kérjük a borítékra írja rá az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét.
A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07
Nyilatkozat elvehető a könyvtárban.
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Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület
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Nyugdíjas klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Ismét eltelt egy esztendő! Mozgalmas, eseményekben
gazdag évet hagytunk magunk mögött, amelyet a december havi ünnepeink megtartásával zártunk.
December 7-én megtartottuk a Télapó-ünnepséget, majd
14-én pedig a karácsonyi ünnepélyünkre siettünk a
Közösségi Házba. A szépen feldíszített, csillagszórós
karácsonyfa mellett szép karácsonyi énekeket hallgattunk,
majd a legszebbeket közösen is elénekeltük. Köszönjük a
Polgármester asszonynak, hogy meghívásunknak eleget
téve, velünk ünnepelt, és köszöntő szavai után személyesen adta át tagjainknak az Önkormányzat ajándékát.
Köszönjük Baglyasné Szécsi Annamária tanárnőnek és
tanítvá-nyainak a kedves karácsonyi műsort, amellyel még
szebbé varázsolták a szeretet ünnepét. Meghitt, békés szép
Karácsonyt kívánva, süteménnyel, gyümölccsel kedveskedtünk vendégeinknek. Ünneplő klubtagjainknak is átadtuk a Klub ajándékát, amit a következő napon a hiányzó
társainknak is elvittünk.
December 20-án a Zöldliget Általános Iskolában megtartott Városi Karácsonyi Ünnepségen tapsolhattunk az
óvodások, iskolások már hagyományosan színvonalas,
szép műsorának.
Egy kis szünet után, január 4-én találkoztunk újra, hogy
együtt búcsúztassuk el az Ó-évet, és köszöntsük az Új
Esztendőt. Sok-sok jókívánság kíséretében, Boldog Új
Évet kívánva egymásnak, koccintottunk a 2012-es évre.

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága december 16-án
tartotta az új „Civilházban” a karácsonyi ünnepséget. Minden tag részt vett (59 fő), végre kényelmesen elfértünk és
vendégeink is voltak, ők megtapasztalták, hogy milyen jó
együtt azokkal, akik szeretettel fogadták őket. Nem jöttek
üres kézzel (amire mi nem számítottunk), karácsonyi cukorkákat, csokoládét hoztak magukkal annyit, hogy minden klubtag bőven részesült belőle. Ma már tagjai lettek
klubunknak és reméljük, azok is maradnak.
A Városi Karácsonyi ünnepségen is részt vettünk,
gyönyörködtünk a boldogságtól csillogó szemű gyermekekben, szereplőkben. A Polgármester asszony fáradhatatlanul járta az Iskolákat, Óvodákat és a Nyugdíjas
Klubokat a Karácsony előtti napokban, hogy együtt
örüljön és ünnepeljen velünk.
Megtartottuk a „pótszilvesztert” is, ahol mindenki
nagyon jól érezte magát. Ugyan egy kissé elhúzódott,
mivel január 13-án került rá sor, de annál jobb volt a
hangulat.

Az idei évből eltelt pár hét a visszatekintés, tervezgetés
ideje volt. Csak ismételhetem a bevezetőben leírtakat: az
elmúlt esztendőben sok érdekes, színes program részesei
lehettünk, amikre szívesen emlékezünk, gondolunk vissza,
köztük Klubunk életének kiemelkedő eseményére, a
Walzer Étteremben megtartott, megalakulásunk 20. éves
jubileumi ünnepségére. A kirándulások, vidám délutánok,
ünnepségek a Polgármesteri Hivatal támogatásával,
klubtagjaink anyagi hozzájárulásával, önzetlen segítségével, sok-sok munkával valósulhattak meg. Hála és
köszönet érte!
Az ismert, nehéz gazdasági helyzet miatt óvatosan tervezzük idei programjainkat. Fontosnak tartjuk a helyi
lehetőségek kihasználását, így pl.: tókörnyéki kirándulás,
városnézés Székesfehérváron, a velencei Termálfürdő látogatása, ahova januárban máris közös fürdőnapot tudtunk
szervezni. A korlátok, nehézségek ellenére bízom abban,
hogy az idei évben is vidám, tartalmas délutánokat tölthetünk együtt, kellemes kikapcsolódást szerezve ezzel
klubtagjainknak. Klubunk, amely az év elején máris három
új belépőt üdvözölhetett, továbbra is szerdánként tartja a
klubnapokat. Jelenleg délután 14.00 órától, március 7-én
és az azt követő időszakban már délután 16.00 órakor
találkozunk.
Kívánok a 2012-es évben is minden Kedves Olvasónak,
Klubtagjainknak, Nyugdíjas Társaimnak derűs, szép
napokat, nagyon jó egészséget!
Lukács Sándorné
klubvezető
A velencei Termálfürdőbe kedvezményesen járhatunk.
Bízunk abban – mivel leadtuk a névsort a fürdőnél – minél
többen igénybe is veszik azt. Továbbra is várunk minden
nyugdíjast közénk, a klubhelyiség nagyon jó helyen van,
így már az Ó-falusiak is könnyebben el tudnak jönni, senkinek nincs messze.
Minden Kedves Olvasónak, Nyugdíjas Társainknak jó
egészséget kívánok!
Tomai Miklósné
pénztáros

Fotó: Éber Péter
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Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák,
Nagymamák és Nagypapák!
A Mikkamakka Játéktár játékmesterei
szeretettel várják a játszani szerető
családokat az alábbi nyitva tartási időben.
kedd:
9.00-12.00
szerda: 15.00-18.00
csütörtök: 10.00-12.00
szombat: 9.00-12.00
Foglalkozások:
hétfő: 1 0.00-11.00
Dinamóka – játékos angol kicsiknek
csütörtök: 9.00-10.00
Rece-fice Zenebölcsi – mondókázás, dalolás
Megnyílt a Varázskuckó Játékbolt Velencén
a Mikkamakkában.
A Varázskuckó Játékbolt azzal a szándékkal alakult, hogy
olyan játékboltot hozzon létre, amelyben válogatott, minőségi fejlesztő- és szórakoztató játékokkal, játéktanácsadással várja a játszani szerető családokat és intézményeket.
Megtalálhatóak nálunk:
– óvodai, iskolai fejlesztő eszközök és füzetek
– logopédiai füzetek
– kisgyermekek játékai
– szerepjáték kellékek
– minőségi fa játékok
– társasjátékok 0-99 éves korig
– logikai játékok 0-99 éves korig
„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879
www.mikkamakka.hu, www.varazskucko.hu
Kastély – Velence, Tópart út 52.

Pájovics Mihály ésPájovics Mihályné
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el,
Légy hű mindhalálig!”

Szeretettel köszöntjük Szüleinket
60. házassági évfordulójuk alkalmával.
A kemény munkával, és szomorúsággal töltött évek
után kívánunk még hosszú, boldog, szép éveket:
lányuk Tündi, nevelt lányuk Timi

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.
Telefon: 22/474-383
Gajdos András:
06-20/466-0546
Gajdos Andrásné:
06-20/557-2575
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig
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Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák, és
Totyogók!
Visszatekintés a tavalyi évünkre:
Az elmúlt évben is rengeteg új élménnyel
lehettek gazdagabbak a Klubunkba járó velencei anyukák.
Meghívott vendégeink segítségünkre voltak az aktuális problémák megoldásában. Kreatívan készültünk az ünnepekre,
melyeket meg is megünnepeltünk - ilyen a Farsang, a Húsvét, a Télapó és a Karácsony is. Nyáron sem pihentünk és
igyekeztünk Klubunk anyukáival folyamatos kapcsolatot tartani. Leginkább szabadtéri programokat szerveztünk: vonattal utaztunk a székesfehérvári Béke-téri játszótérre, séta
hajókáztunk a Szúnyog Szigetre, ahol a Mikkamakka Játéktár várt minket és természetesen a pákozdi Suhogó Lovastanya sem maradhatott ki programjainkból. Többször találkoztunk a Velence Rózsája parkjában található játszótéren is,
ahol nagy örömünkre Velencén nyaraló babákkal és anyukáikkal is találkozhattunk.
Várunk tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel, hiszen a
velencei Baba-Mama Klub idén is számos érdekes és kalandos programmal várja majd minden meglévő és újdonsült családtagját! Reméljük, nemsokára Veletek is találkozunk!
Klubunkhoz bármikor lehet csatlakozni.
Egy kis ízelítő a következő hetek programjaiból:
február 21. Legyünk képben! Praktikák az otthoni
fotózáshoz - vendégünk Simon Gábor fotós
február 28. Bemutatkozik a velencei Csemete Családi Napközi
március 6. Óvodai ismertető - Serhókné Varjas Edit óvodavezetővel
március 13. Beszélgetés Velencéről - Vendégünk Oláhné
Surányi Ágnes városunk polgármestere
március 20. Kisgyermekkori beszédfejlődés – beszélgetés
Kovácsné Csizmadia Éva logopédussal
március 27. Az egészséges nasik... beszélgetés kóstolóval
közben tavaszi kézműveskedés
április 3. Kreatív húsvéti készülődés
Március 10-én szombaton Baba/gyermekruha és felszerelés
Börze Velencén a Zöldliget Általános Iskola Liget iskola részben 8.30-12.00-ig. Remek alkalom a tavaszi ruhák kedvezményes áron való beszerzésére! Gyertek és nézzetek körül Ti is!
Baba-Mama Klub keddenként 9-12-ig a Mikkamakka
Játéktárban, Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
www.babaklubvelence.hu
Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876
vtalaber@vipmail.hu
További Klubos
képeket honlapunkon
találhattok, amiket Kukó
Melinda és Simon Gábor
készített. Köszönet érte!
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Szemben az ismeretlennel?
Sokan aggódunk, így az év elején. Mi lesz velünk? Bizony, szemben állunk az ismeretlennel, s nem tudjuk, kinek
mi lesz a sorsa, kinek mit hoz a jövő, jót vagy rosszat? Már
az év elején elfáradtunk. Lelkileg is erősen „alultápláltak”
vagyunk. Egyszerű feladatok is kimerítenek, s kis ellenállások is lehangolnak bennünket s eljutunk mi is odáig, hogy
elég, nem folytatjuk, mint Illés próféta a Karmel hegyi ítélet után, mint Jónás, aki szabadulni akar az isteni küldetéstől, megbízatástól. Túl nehéz a kereszt, túl sok a próba, a
megpróbáltatás. Isten angyala azonban elküldetik az Istenben bízókhoz, lelki-fizikai táplálékot kínál, s felszólít az életfolytatásra, megerősít a harcra, a küzdelemre.
A mi lelki táplálékunk mindig a Szentírás, mint az élő
Isten szava, s a Szentlélek bennünket naponta megújítómeggazdagító áldása. Aki a Bibliát kézbe veszi, olvassa, s
hallgatja vasárnaponként az Igét, részt vesz a Gyülekezet
közösségében, az testben-lélekben megerősödik, s felkészülhet a rá váró „erő feletti” útra.
A Teremtő Isten legyen bátorítónk reménytelenségeink,
vergődéseink közepette. Ő adjon erőt az „erő feletti” úthoz.
Ő küldje el hozzánk angyalát, hogy tápláljon és erősítsen
minket életünkben és szolgálatunkban. Így áldjon meg bennünket 2012-ben, mint népet, nemzetet, anyaszentegyházat,
s minden jóra való embert a Reménység Istene! „Ha az
Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8:31)
Áldás, Békesség!
Pápai Szabó György
(Istentiszteleteink vasárnap: Reggel 9 (újtelepi imaház),
de. fél 11 óra (óvárosi templom).

Ünnepi alkalom és köszöntés
a reformátusoknál
A múlt év Adventjének harmadik vasárnapján Velence
korábbi, húsz éven át volt lelkésze, Bölcsföldi László hirdette Isten Igéjét a velencei református gyülekezet mindkét istentiszteleti helyén. Reggel 9 órakor az újtelepi
(újvárosi) református imaházban, majd fél 11 órakor, az
óvárosi templom melletti református imaházban. Mindkét
helyen az igehirdetést követően Pápai Szabó György lelkipásztor köszöntötte, s Laci bácsi mindkét helyen beszélgethetett a gyülekezet tagjaival.
Nyugdíjba menetele óta, az elmúlt években persze többször is szolgálhatott a velencei gyülekezetben, esketett, keresztelt, prédikált is. Mostani szolgálatának apropóját
mégis az adta, hogy Laci bácsi az elmúlt év végén vehette
át aranydiplomáját a KRE budapesti Hittudományi Karán.
Az akkor még Budapesti Református Theologiai Akadémián éppen fél évszázada végzett, s 1961 szeptemberében
szentelték fel a budapesti Kálvin téri templomban. Az akkor végzett évfolyamból – elmondása szerint – bizony csak
páran élnek, a professzorok pedig már mind elmentek.

2012. JANUÁR-FEBRUÁR
Akkor Szamosközi István volt a dunamelléki püspök, a
Teológia pedig a dunamelléki és dunántúli egyházkerületek lelkészképző intézeteként működött, dékánja dr.
Békefi Benő volt.
Laci bácsi meghatódva emlékezett vissza az elmúlt fél
évszázadra, a Velencén eltöltött küzdelmes, de eredményes
20 évre (1981 legvégén került ide Seregélyesről, ahol 21
évig szolgált!), s feleségére, Ilonka nénire, aki mintegy fél
éve hunyt el (2001 nyaráig kb. 10 éven át a velencei szakmunkásképző tanára és könyvtárosa volt). A hű feleség és
társ halála óta egyedül él Fehérváron, de fiaira és az ő családjukra mindig számíthat és támaszkodhat.
Pápai Szabó György lelkipásztor, örökös dunamelléki
főtanácsos (aki 2012-ben éppen 10. szolgálati évét tölti
immár Velencén!) gratulált az aranydiplomához, s meleg
szavakkal köszöntötte elődjét, kiemelve Laci bácsi jó
egészségi állapotát, szellemi frissességét, s a próbák ellenére is megőrzött emberi derűjét, optimizmusát, s Isten áldását kérte további életére és szolgálatára.
Az óvárosi istentiszteletet jelenlétével megtisztelte
Cserny Vilmos alpolgármester úr is.
-oyA sírmegváltások határidejének meghosszabbítása
2012. február végéig

KÖZLEMÉNY
A Velencei Református Egyházközség Presbitériuma értesíti és tájékoztatja a velencei református temetőben sírhelyet bérlő érintetteket, hogy a temetői helyek
biztosítása érdekében szükségessé vált a lejárt határidejű, ill. gazdátlan és gondozatlan sírok helyzetének
rendezése. A tulajdonos egyházközség ennek során a
25 év óta meg nem váltott, ill. gazdátlan és gondozatlan sírokat felszámolja, s helyük újra felhasználásra kerül.
Ezért a Velencei Református Egyházközség Presbitériuma kéri, hogy, aki a velencei református
temetőben ilyen sírral rendelkezik, s azt újabb 25
évre meg kívánja váltani, ill. a sírhely, síremlék fenntartását igényli a továbbiakban is, ezen szándékát
jelezze a Velencei Református Lelkészi Hivatalban
2012. február végéig.
Cím: 2481 Velence, Templom köz 1. Telefon: 22/472-372
Pápai Szabó György lelkész telefonja: 06-20-340-60-79.
E-mail:
A jelzett időpont után a meg nem váltott sírhelyekkel,
síremlékekkel az Egyházközség szabadon rendelkezik.
Közleményünket a temető több pontján, ill. egyházközségünk hirdetőtábláin is elhelyezzük, valamint
közzé tesszük a városi lapban.

A Velencei Református Egyházközség Presbitériuma
Velence, 2011. szeptember 15.
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Bemutatkozás
„Csak kevesen sejtik, hogy Isten mivé alakítaná őket,
ha teljesen átengednék magukat Neki”.
(Loyolai Szent Ignác)
1981. decemberében születtem Budapesten katolikus
sváb család, második gyermekeként.
Kisgyermekkoromtól kezdve aktív tagja voltam a csepeli egyházközség ministráns közösségének, valamint a
pálos rend Sziklatemplomában is gyakorta ministráltam.
Gyermekkorom és talán papi hivatásomban meghatározó
élménye volt a több, mint 200 éves hagyományt ápoló családi zarándoklat Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén
(szeptember 14.), illetve a máriaremetei májusi zarándoklat.
Középiskolai tanulmányaimat a váci Piarista Gimnáziumban végeztem, majd az érettségit követően az Esztergomi Hittudományi Főiskolán tanultam tovább.
Spányi Antal megyéspüspök úr 2006-ban diakónussá,
majd 2007-ben áldozópappá szentelt.
Diakónusi évemet Tatabányán töltöttem, majd 2007-től
káplánként Budaörsön szolgáltam 2011. decemberéig, amikor a megyéspüspök úr Velencére helyezett.
Hiszem és bízom benne, hogy papi jelmondatomhoz
hűen tudom szolgálni a rám bízott egyházközséget, ezáltal
aktív és építő tagjává válva Velence városnak.
Városunk és közösségünk minden tagjára és a közös
munkára Isten áldását kérve:
Kiss Csaba
plébános

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Ó-falu, Szent István templom
kedd:
08.00 óra
péntek - szombat:
17.00 óra
vasárnap és ünnepnap:
11.00 óra
Újtelep, Kalazanci Szent József templom
hétfő:
17.00 óra
vasárnap:
8.00 óra
Református Egyházközség istentiszteleteinek idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap 9.00 óra
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
kedd:
18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet
TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk
kapukulcsai esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:
Római Katolikus Egyházközség
Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149
Református Egyházközség Parókiáján
(templom udvarában): Templom köz 1. Tel.: 22/472-372
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
8.00-16.00
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek:
8.00-13.00
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00 Velence, Zárt utca 2.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus
tanácsadása minden kedd 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00
Dr. G. Szabó Szilvia jogász
előzetes egyeztetés alapján.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
alapján lehet igénybe venni!
Telefon: 22/470-288 A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00 óráig
Velence, Tópart u. 52. (Kastély épülete)
Házasságkötő terem, telefon: 22/472-453
Lakás: 22/472-384
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Aktuális helyi információk
A Közösségi Ház órarendje
A Közösségi Ház elérhetősége: Iskola utca 4. Nagy Szilvia 30/537-4865

4. TEREM

Hétfő
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Kedd

Szerda

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Regélő
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Péntek
Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
16.00 - 17.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

5. TEREM

Kedd

Hétfő

Szerda

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Csütörtök

Péntek

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

KLUB SZOBA

Hétfő

Kedd

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

Csütörtök

Péntek

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

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

Kedd

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Szerda
Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Csütörtök

Péntek

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

II. Sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

Gyógytorna
1800 - 19.00

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás!
A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is
nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a
dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a
passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani?
A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a
szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres
környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett
további közterületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább
öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási
Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében
pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem
tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és
ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen
leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől!
Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu
weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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BSI Futónagykövetek
Velencén!
A Budapest Sportiroda kezdeményezésére országszerte
összesen 26 településen 46 futónagykövet kezdte meg
munkáját januárban. Velence abban a szerencsés helyzetben van, hogy két BSI Futónagykövet (Völgyesi Eszter és
Nagy Szilárd) is segíti a helyi futóközösség kialakítását.
Céljuk, hogy összehozzák a helyieket és egy jó hangulatú
társaságban mindenki megtalálja a célját és örömét lelje a
futásban, a mozgásban.
„Tapasztalatból tudom, hogy ha az ember abbahagyja
a gyermekként választott sportját, utána már (a többség)
nem tud versenyszerűen sportolni, minden klubnál a nagyon fiatal tagokat részesítik előnyben. Ezért is tartom nagyon fontosnak a különböző sportköröket, amik összefogják a >kiöregedett magányos harcosokat< és újra célt és
erőt adnak Nekik!” – olvasható Nagy Szilárd adatlapján a
www.futanet.hu oldalon.
Míg Völgyesi Eszter így vélekedik: „Számomra a futás
lényegét a kisebb-nagyobb versenyekre való felkészülés
adja meg. Gimnázium alatt rendszeresen vitt minket a testnevelés tanár utcai futóversenyekre és már akkor megtapasztalhattam ezeknek a rendezvényeknek az utánozhatatlan hangulatát. Az utóbbi években rendszeresen buzdítottam barátnőket és munkatársakat is különböző rövidebb
távú versenyeken való indulásra. Hiszem, hogy bárki belevághat, kortól, nemtől, felkészültségtől függetlenül.”
Együtt gyorsabban fogynak a kilométerek és garantáltan mindig van segítség, tanács és motiváció. Együtt könynyebben vág bele az is, aki még csak most kezdi a futást,
hiszen a két nagykövet külön tud figyelni a különböző
szintű futókra. Így csak buzdítani tudunk mindenkit, kezdőt, újrakezdőt és már rendszeres futót is, hogy csatlakozzon a jó hangulatú, közös futásokhoz.
A BSI Nagykövetek várnak mindenkit kedd és péntek
este 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt. Jelenleg
3-6 km-es (20-30 perc) futásokkal, de a táv folyamatosan
változik, alkalmazkodik a kialakuló csoport igényeihez.
További információk találhatók a Facebook-on a „BSI
Futónagykövetek – Velence” nevű csoportra rákeresve.
Elérhetőségek:
Völgyesi Eszter: volgyesieszter@gmail.com 20/211-3066
Nagy Szilárd: nagyszisz@gmail.com 70/432-4776
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Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta

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

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18.00-20.00 óra
Csi-kung: szombat 7.00-9.00 óra
A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190.

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet
a 30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy meglévő maszszázskínálatunkat új lehetőséggel bővítettük. Nálunk is elérhető már az indiai ayurvedikus masszázs.
Az ayurveda, amit az „élet tudományának” is neveznek,
egyike a legrégibb, egészség védelmére irányuló rendszereknek. Ez az ősi tudás Indiából ered, kb. 6000 éves. Ma
már az egész világon ismerik hatékonyságáról, amellyel
elősegíti az általános jó közérzet és egészség megőrzését.
Aki az ünnepek után szeretne újra fitt maradni, de kevés
idővel rendelkezik, azoknak ajánljuk a nagy sikerű speed
fitnesst, ami már harmadik hónapja elérhető a wellness fürdőnkben. Heti 2x20 perc edzésidő elegendő, hogy látható
és érezhető sikereket érjünk el az alakformálás és izomépítés terén, már néhány hét alatt. A 21. század forradalmi
testedzése a piac legfejlettebb készülékével. Ami eddig
csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges,
az most a Speedfitness multi-edzővel már rövid idő alatt
elérhető.
További információ az 589-971 telefonszámon kérhető.
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
Szalczgruber Mariann
kulturális és marketing manager
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés - folyóirat olvasás - elõjegyzés - fénymásolás
Internet használat - számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Kader Abdolah : A király
Rosemary Sutcliff : Az ezüstág
Natsuo Kirino : A halál istennője
Juliette Benzoni : Mérgezések kora I- II.
Szurovecz Kitti : Fényemberek
Diane Perason : Csárdás
Fiala János : Kuss!
Michael Connelly : A hazugság csapdájában
Cseke J. Szabolcs : Áldatlan aratás (versek)
Murakami Haruki : 1Q84: ezerkülöncszáznyolcvannégy
Dmitry Glukhovsky : Metró 2034
Brigitte Riebe : A sienai bűnös
Orczy Emma : Pimpernel Erdélyben
Lőrincz L. László : A piramis gyermekei I-II.
Lévai Katalin : Karácsonyi égbolt
Scott Mariani : Mozart rejtélyes halála
Susan Vreeland : Clara és Mr. Tiffany
Roberta Rich : A velencei bába
Tony Park : Zambézi
Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig
Szenczy Sándor : A tiszteletes
Tris Hussey : Blogok kezdőknek és profiknak
Celia Lee : A Churchill-dinasztia
Jutta Gay : Ajándékok a konyhából
Csíkszentmihályi Mihály : Az öröm művészete
Patrick Holford : A jó emésztés titka
V.Kulcsár Ildikó : Szeretetvár
Michael Caine : Egy angol úr Hollywoodban
Ungvári Tamás :A halhatatlanság enciklopédiája
Rodolfo : Tisztelgés a 100 éve született művész előtt
Nógrádi Gábor : Nem vagyok Samu!
Elisabetta Gnone : Shirley varázslatos napjai (Fairy Oak)
Fabian Lenk : Michelangelo és a halál színe (Idődetektívek, 9.)
Mary Pope Osborne : Vadnyugati kalandok ( Csodakunyhó, 10.)
Mary Pope Osborne : Oroszlánlesen ( Csodakunyhó, 11.)
Kálmán Jenő : Sicc a hóban
Megan McDonald : Durrbele Dorka a látnok
Bíró Sára : A lovak világa
David Miller : Cápa-sziget
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában
álló pedagógusok és köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2012. január 4-tõl december 31-éig érvényes. A tárgyév
július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk:
600,- Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
(16 év feletti), nyugdíjas:
300,- Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj:
200,- Ft
Egyéb településrõl: Beiratkozási díj:
1.700,- Ft
Diákoknak (16 év feletti):
850,- Ft
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10.00–17.00, szerda: 13.00–17.00, csütörtök: 10.00–17.00,
szombat: 10.00–15.00

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

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

22/589-515

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet:
(Tópart utca 34.)
22/472-242 22/598-149
naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig,
munkaszüneti napokon: 0-24 között folyamatosan.
HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT Tópart utca 34.
dr. Sirák András szakorvos
22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter
22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00,
szerda:13.00 -17.00 óra között
I. sz. Családorvosi rendelő Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén
22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között
FOGÁSZAT:
Velence I. sz. fogorvosi körz. Balatoni u. 65.
Feketéné dr. Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható
20/970-4826
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00 -17.00, szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Balatoni u. 65.
Dr. Oszvald Éva
22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00, rendelés: 13.00 -16.00
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00, rendelés: 10.00 -12.00
péntek: 9.00 -12.00
GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65.
(Telefon: 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 holapon!
HALÁSZ UTCA (Telefon: 22/471-596)
hétfõ-péntek:
9.00-15.00 óráig
ISKOLA UTCA (Telefon: 22/472-074)
hétfõ-péntek:
9.00-15.00 óráig
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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
Török Tiborné
589-421 egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, állattartás,
lakásépítési kedvezmények,
lakásfenntartási támogatás
Kerékgyártó Zoltánné
589-408 aktívkorúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény,
időskorúak járadéka, szabálysértés, óvodáztatási támogatás
Szabó Lászlóné
589-417 anyakönyvezés, lakcímbejelentés, hagyatéki ügyintézés,
gyámügyek
IKTATÓ - KÖZPONT
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
engedélyezése
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 kapcsolatos
ügyek
Karaniczné Fodor Éva
589-415 könyvelés
Csikmérõ Enricóné
589-411 könyvelés
Egri Andorné
589-411 könyvelés, társulati ügyintézõ
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné
589-413 gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda
589-409 iparûzési adó, talajterhelési díj,
beszedett napidíj,
telekadó, idegenforgalmi adó
KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné
589-422
Ablonczi Ernõ
589-422
ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester:
hétfõ:
8.00–12.00-ig
szerda:
12.00–15.30-ig
Jegyzõ:
szerda:
8.00–15.30-ig
Ügyintézõk:
hétfõ, péntek: 8.00–12.00-ig
szerda:
8.00–15.30-ig
Pénztári órák nyitva tartása:
hétfõ:
10.00–12.00-ig
szerda:
9.00–12.00-ig
13.00–15.00-ig
péntek:
9.00–12.00-ig
...de természetszerûleg munka idõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ.
A Hivatal gyámügyi igazgatás kivételével, minden önkormányzati
elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.
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Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület:
06-30-6315-666
Polgárõrség:
06-30-9270-422
Hívható: szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.
Humán Családsegítõ Szolgálat
22/470-288
2481 Velence, Zárt utca 2.
fax: 22/589-157
E-mail:human01@freemail.hu
Magán állatorvos:
dr. Berta Gyula jogosult állatorvos
22/472-310
MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége
22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András
06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr
Csoportvezetõ: Schwaller Mihály
06-30-748-8355
Falugazdász:
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás: minden kedden 10.00-11.00-ig
a Kastély házasságkötõ termében
Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban
22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
HERKE Bt.
06/20-939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
hétfő és szerda 8.00 -15.00, pénteken: 8.00 -13.0 0
Fax: 06/84-501-299
Ügyintézés: 06/40-240-240
E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):
06/80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
Ügyfélfogadás:
kedden 14.00-18.00-ig, csütörtökön 8.00-12.00-ig
MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat 06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám)

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát, amely
61.000,-Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkormányzat felvállalja. Azok az ingatlantulajdonosok lehetnek érintettek, ahol a
közvilágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az
ingatlanok elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne.
Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:

Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és víziközlekedés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Előfordulhat, hogy hosszabb időt kell az autóban tölteni,
ami miatt érdemes megfogadni néhány jó tanácsot.
Az első és legfontosabb, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között, különösen nagyobb távolságra, csak az
induljon el, akinek nagyon fontos. Ha mégis elindul,
lehetőleg társsal tegye! Előzőleg tájékozódjon az útviszonyokról, legyen biztos abban, hogy járműve megfelelő
műszaki állapotban van és rendelkezik a téli üzemeléshez
szükséges felszereléssel (téli gumi, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát, stb.). Indulás előtt tegyen
az autóba takarót, meleg italt, elektromos kézilámpát.
Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalogosan is képes legyen folytatni az útját.
Amennyiben hosszabb időt kénytelen az autóban tölteni,
a motor járásával fűtheti az utasteret, ugyanakkor tíztizenöt percenként szellőztessen, hogy az utastérbe beszivárgó kipufogó gázok ne okozzanak rosszullétet.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés
céljából!

Velencei körzeti megbízott:
STEFÁN LAJOS Tel.: 06/20-500-8010
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. ftörm. Tel.: 06/20-368-0565
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

Locsolási kedvezmény
Április 15-ig lehet igényelni a locsolási kedvezményt.
Online ügyintézés a DRV honlapját felkeresve a
„Fogyasztói igénybejelentés a locsolási célú ivóvízfelhasználási kedvezmény igénylésére” nyomtatvány
kitöltésével, vagy személyesen a DRV velencei
üzemvezetőségénél (Szabolcsi út 40.) lehetséges.
http://www.drv.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda 8.00-15.00, péntek 8.00-13.00

Bár a vasúti aluljáró még nincs készen,
a Szabolcsi úti pavilonsor tulajdonosainak
örömére átadták a pavilonok előtti útszakaszt.
Ezzel mind a parkolás a környéken, mind a
gyalogos forgalom a Szabolcsi utcának ezen a
szakaszán újra zavartalan .

FIZETETT HIRDETÉSEK
Generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

BESE MIHÁLY
2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor
Telefon: (22) 579-124, 579-125
Személyes-, vagyon- és technikai egyedi,
utazási biztosítás, kárbejelentés
Önkéntes Nyugdíjpénztár! Lakáskassza!
Családi Jogvédelem biztosítás

Ez az Ön hirdetésének helye!
Hirdetési ívet minden lapszámban talál,
vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
Pénzügy Osztályán
az 589-415-ös telefonszámon.

ANDY Kozmetika

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

Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u. 10. Tel.: (22) 579-128, 579-129
E-mail cím: besemisi@freemail.hu

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

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

hétfő és csütörtök: délután
kedd, szerda, péntek: délelőtt

Oros Andrea
kozmetikus

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

Akció:nagykezelésnél a szempillafestés ingyen
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.
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FIZETETT HIRDETÉSEK

Az állatorvos házhoz jön!
Tisztelt Kutya- és Macskatulajdonosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy
megkezdtem állatorvosi praxisomat
Velencén.
Hívásra az Önök otthonában végzem
a vizsgálatokat, kezelést.
-

betegellátás háznál
védőoltások, parazitaellenes kezelés
mikrochip beültetés és regisztráció
állatútlevél kiállítása
szaktanácsadás

Dr. Kehrer Éva
kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos

Telefon: 06-20/488-5666 E-mail: kehrereva@gmail.com

CSONTSŰRŰSÉG
VIZSGÁLAT VELENCÉN
Balatoni út 65.
(a szakorvosi rendelő mellett)
(Fontos: A társadalombiztosító
a vizsgálatot nem finanszírozza,
ezért az térítésköteles!)

Rendelési idő:
Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 20:00
Péntek: 8:00 - 14:00

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.
Kéménycsúcsok átrakása
Hidegburkolás
Villanyszerelés
Vízvezeték szerelés Zsadányi Tamás
20-499-3974
Szennyvíz szerelés
Kúpcserép kenés
Válaszfalak építése

SZÜCS MÁRIA

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

Információ és időpont kérés:

Álló szolárium

06-70-945-16-19

Nádkunyhó építéshez

Szeretettel várjuk rendelőnkben!

keresek hozzáértő segítséget
(velencefürdői nyaralómba).

Human Balance Kft.

06-20/514-6151

Orosz Zsolt
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SZÜLŐK FIGYELEM!
2 napos szülőkurzus indul Velencén

– Ha kisbabád egyfolytában sír, és már szétvet a feszültség,
- Ha totyogód „nem akarom” megnyilvánulásai és hisztijei kimerítenek,
- Ha az ovisodnak már ezerszer elmondtad, de mintha a falnak beszélnél,
- Ha nem fogad szót, pedig már minden általad ismert módszert bevetettél,
- Ha iskolás gyermeked nem hallgat rád, nem tanul, nem segít otthon,
- Ha goromba és durva másokkal, és „mindig keresi a bajt”,
- Vagy épp szuperérzékeny, mindent a lelkére vesz, és nem győzöd vigasztalni,
- Ha önállótlan, és nélküled nem motivált a cselevésre,
akkor bizony nagyon fáradt, és kimerült lehetsz. Úgy érezheted, hogy nem vagy elég jó anya vagy jó apa.
Esetleg azon töröd magad, hogy mit csinálsz rosszul, és mit tehetnél másképp.
Egy azonban biztos: Azt szeretnéd, hogy a gyermekeddel való mindennapi élet kevésbé küzdelmes,
könnyedebb, kielégítőbb és örömtelibb legyen mindkettőtök számára.
A „Szeress jól” szülőkurzus, egy 2 napos, intenzív, saját élményű csoportfoglalkozás, melyen olyan
hatékony gyakorlati – elsősorban kommunikációs – készségeket fogsz elsajátítani, melyek alkalmazása feloldja
a gyermekeddel megélt mindennapi kudarcokat, ezáltal nagyban megkönnyíti az életedet. És az övét…☺
A kurzuson meg fogod tanulni:
- hogyan fegyelmezz anélkül, hogy bántanád vagy elidegenítenéd a gyermeket,
- hogyan kezeld a gyermek negatív érzelmeit,
- hogyan mozgósítsd gyermekedben az együttműködési szándékot,
- hogyan oldd meg a konfliktusokat békés úton,
- hogyan segíts a gyereknek reális, pozitív képet kialakítania önmagáról,
- hogyan fokozhatod gyermeked önállóságát.
Ha van kedved változni, tanulni és új utakat felfedezni, szeretettel várunk a foglalkozáson!
Időpont: 2012. március 10-11, 10-16 óra Helyszín: Velencei Csemeték családi napközi, Velence, Csemete u. 37.
Részvételi díj: 10 000 Ft, melyből 3000 Ft engedmény, ha 1) mindkét szülő részt vesz a kurzuson,
2) a családban 3 vagy több gyermek van, 3) egyszülős család esetén
Csoportvezető: Hodos Enikő, szociálpedagógus, bölcsődevezető További infó és jelentkezés: 20/399-0137

Kulcsrakész lakásfelújítás
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Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
HOLinfo Kft. Telefon: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS
ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS
Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081
8095 Pákozd, Honvéd u. 108.

INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat
készítés, szaktanácsadás!

REDŐNYÖK, RELUXÁK
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SZALAGFÜGGÖNYÖK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!
TAVA S Z I

AKCIÓK

06-30/456-40-42, 06-20/9-241-267
Oravecz Csaba

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

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

Gergely Gábor
GERGELY SAT BT.

www.gergelysat.hu

Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése

Szerkezetre teljes körű garancia!

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

Tisztelettel:

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK

(30)981-63-63

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

Gyepszőnyegezés
AKÁR 1 nap alatt is!
Telefon:

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

Egra
2003 Bt.
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HARMATA-94 Kft.

FEJÉRVÉD

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

Vas- és Szerelvény Áruház
Gárdony, Szabadság út (MÁV udvar) Tel.: 356-690, 570-224

Vasanyagok teljes választéka, szerelvényáruk, csapok,
csaptelepek, WC-k, mosdók, PVC csövek, PVC idomok,
esőcsatornák, fonatok, szegek, PVC és aluminium hullámlemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.
Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.
Rendszerünk céges autók mozgását is
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK
VIGYÁZ RÁ!

Bővebb felvilágosítás:

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

Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,
szekrénysorok, ágyak, hálószoba bútorok,
fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák
tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János

Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362

Tel.: (30) 994-9651

FOTOGRÁFIA

Műanyag ajtó, ablak

Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök, párkányok,
szúnyoghálók, reluxák
szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!
Redőnyök, napellenzők javítása!

www.fotovelence.hu
Tel./fax: 22/470-200, Mobil: 30/3000-710
ÚJ HELYEN:
SUKORÓ, LANKÁS U. 19.

ESKÜVŐI FOTÓ-VIDEÓ
MOBIL MŰTEREM
Profi reklám
katalógusok
Tablóképek
csoportképek
Modellfotózás
exkluzív
RÉGI FOTÓK FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:
VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit
N8; S8; átírjuk DVD-re!

Szakszerű beépítés
és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!
Bogár István

Telefon: 06 30 317 03 09, 06 30 456 41 86

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Németh János
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KÉK VARÁZS AUTÓKOZMETIKA
Gárdony Posta u.1.

20%-os
KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON
Külső-belső takarítás, wax, belső műanyagápolás,
felni tisztítás, gumiápolás együttes megrendelése
esetén:
- szgk: 7.100,-Ft helyett 5.700,-Ft
- egyterű és terepjáró: 7.500,-Ft helyett 6.000,-Ft
Bejelentkezés: 22/355-694


Új szolgáltatások alacsony árakon!!!
(kivonat az árainkból)
Szgk. Terepjáró, Egyterű
Külső sterimózás
700,800,- *
Külső vegyszeres (kézi habos)
lemosás + sterimózás
1.100,1.200,- *
KEDVEZMÉNYES AKCIÓINK!!!
Külső, WAX, Felni ápolás 3.800,4.200,Külső, Gumi, WAX
3.400,3.800,Külső-belső takarítás
3.700,4.500,Külső - belső takarítás, belső
műanyagápolás, WAX
5.100,5.700,Kísérjék figyelemmel
mosodai és
utánfutó-kölcsönzői akcióinkat!

www.kekvarazs.hu

Kócsag

ÉLELMISZER ÜZLET

Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új – Balatoni úti – Szakrendelő mögött,
a mentős bejárattal szemben
VELENCE LEGOLCSÓBB KENYERE
Vásárlóink szerint.
Friss, finom, olcsó pékáru, slágertermékünk a Panníni
Rántott húsos, Rántott májas szendvics,
Gyros zsebecskében kedvező áron. Kávé, üdítő,
dohányáru, tejtermékek, felvágottak,
alap élelmiszerek mérsékelt árakon.

75 féle ÚJSÁG
Politika, gazdaság, sport, bulvár, otthon, konyha.

Újság kislányoknak, kisfiúknak,
nagylányoknak és nagyfiúknak!
Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie? Nálunk
bevásárolhat előtte, utána, vagy akár a várakozás
közben is.

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

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél

Velux beépítő mester,
tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

Telefon: (06-20) 464-3286
karaniczkornel@freemail.hu

Festés-mázolás
Tapétázás
Elérhető áron,
garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

Elektromoped
BIZTOS MEGOLDÁS
A MOZGALMASABB
ÉLETHEZ
Ingyenes kipróbálási
lehetőség akár az Ön
utcájában is vásárlási
kötelezettség nélkül.
Teljes körű garancia

06-30/433-8828
Könyvelés
Adóügyek, bevallások
Munkaügy, bérszámfejtés
Társadalombiztosítás
Kontrolling, tervezés, elemzések
Társas és egyéni vállalkozások részére teljes körű ügyintézés
Magánszemélyek részére adóbevallás

Megbízhatóság, tapasztalat

NIVEUS-CONTO Kft
2481 Velence, Dózsa György u.7.
Honlap: www.niveusconto.hu
Email: info@niveusconto.hu Telefon: 06/ 30 9027 167
VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné
Nyomdai generálkivitelezés:Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174
E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

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

