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Meghívó
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Velence város Lakosságát

2011. december 20-án (kedden) 17.00 órakor
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Városi Karácsonyi
Ünnepségre
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Hírlevél
A Képviselő-testület a Munkaterv szerinti ülését 2011. október 17-én 15.00 órai kezdettel tartotta meg a Kastélyban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky
József, Serhók György, Dr. Sirák Andrásné, Szávai Jánosné,
Uj Roland Gyula képviselők.
A Polgármester a két ülés közötti tevékenységről tartott beszámolót, majd ezt követően a Testület tárgyalta és elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A 2011. évi költségvetés módosítása a főösszegek változása nélküli, már ismert, sorok közötti változtatásokat korrigálta. Az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta.
Az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzattal
kapcsolatban a Kormányhivatallal történt egyeztetést követően módosítási előterjesztés előkészítésére került sor. A
Képviselő-testület a javasolt módosításokkal egyetértett és
elfogadta.
Korábban az intézményi áramszolgáltatói feladatokat
a részvényesi kapcsolatból is származó korábbi szerződés
alapján az ELMIB ZRt. látta el. Miután jelezte, hogy meg
nem határozott okok miatt a továbbiakban ezt nem tudja teljesíteni, új szolgáltató kereséséről és ehhez szakértő megbízásáról döntött a Képviselő-testület, 111.000,- Ft+ÁFA díjért.
Döntött arról is, hogy a Velencei Mentőállomás dolgozói számára velencei címerrel ellátott munkapólókat kíván
biztosítani.
Informatikai adatbázis védelem érdekében felülvizsgálat
megrendeléséről döntött. A megbízott, az IS-Project Consulting Kft. 30.000,- Ft+ÁFA díjért.
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Előterjesztette a Hivatal a 2012. évi belső ellenőrzési tervet is. A rendelkezésre álló keretösszeg szűkössége miatt
csak két feladat került meghatározásra, azonban azzal a
pontosítással, hogy e területnél a „Velencei-tó Kapuja” projekt vizsgálata kiemelt figyelmet kapjon.
Az Önkormányzat döntött a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulási Tanács által megrendelendő Cselekvési stratégia előkészítő tanulmány bekerülési összegének önrész vállalásáról. Az önrész 39.537,- Ft.

•••
2011. november 10-én 13.00 órai kezdettel rendkívüli ülést
tartott a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky
József, Serhók György, Dr. Sirák Andrásné, Szávai Jánosné,
Uj Roland Gyula képviselők.
Ennek első napirendje a döntés sürgősségére tekintettel
az intézményi áramszolgáltató kiválasztása volt. A Képviselő-testület a szakértői javaslat alapján az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő szerződést támogatta.
A „Velencei-tó Kapuja” projekt folytatásához szükség
van a meglévő állapot, mint kiinduló állapot felmérésére és
az ehhez igazított ajánlati dokumentáció elkészítésére. A
korábbi tervezők a vonatkozó szabályok szerint e munkában
részt vállalhatnak, de csak szabályszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként. Erre tekintettel a Képviselő-testület elfogadta a tervszolgáltatásra vonatkozó
ajánlati felhívás anyagát.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatára döntött arról, hogy a projekt ajánlati
dokumentációjának piacképes előirányzata, valamint a kivitelezői kiválasztást szolgáló közbeszerzés műszaki szakértői, elemzői feladatok ellátására megbízza a MAVA-PLAN
Kft. Mérnök Irodát, nettó 1.450.000,- Ft vállalási díjért.
Képviselő-testület megtárgyalta az AQUIFER Kft-vel,
mint szakmai anyag elkészítőjével és az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdő ZRt-vel, mint társ megrendelővel kötendő
Megbízási szerződés tervezetét. A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a térségben felhasználható termálvíz készlet megállapítása régóta húzódó, tisztázatlan tételként
nehezedett a két településre, támogatta a Megbízási szerződés aláírását, melyben vállalta a nettó 1.750.000,- Ft díj
megfizetését, a szolgáltatás teljesítése esetére.
A Képviselő-testület ezt követően zárt ülést tartott a gazdasági érdekeire tekintettel.
A zárt ülésen döntöttek a projekt folytatásához szükséges források biztosításáról. Ennek megfelelően elsődlegesen a velencei 585/26-os helyrajzi számú, 64.065 m2,
valamint a 4471/10-es helyrajzi számú, 33.548 m2 nagyságú
ingatlanokat jelölte ki értékesítésre. Az értékesítés szabályszerű eljárásához szükségesnek tartotta, hogy legalább három ingatlanforgalmi szakértőtől kérjen be ajánlatot a
Hivatal.
Mivel az ingatlanértékesítés előkészítése és szabályszerű
lebonyolítása – az ingatlanpiacon tapasztalható korlátozott
kereslet miatt – a projekt folytatásához előirányzott ütemtervhez nem igazítható, ezért a Képviselő-testületnek dönteni kellett az átmeneti időszak forrásbiztosításáról. A
forrásbiztosítást banki művelettel tervezi megvalósítani,
amelyhez pénzügyi szakértőt (tanácsadót) kíván igénybe

venni. A beérkezett ajánlatok közül a Cash-Computer Bt.
ajánlatát fogadta el. Az ajánlati ár a szakértő által előzetesen kitisztázott lehetőségek tükrében került elfogadásra,
mely szerint a hitelfelvételi eljárás a szabályszerű procedúra
során olyan időigénnyel jár, amely a projekt tervezett ütemben való előkészítését kizárja. Ezért a megbízás kötvénykibocsátás előkészítésére irányult, 800.000,- Ft+ÁFA díjért.
Ezt követően a Képviselő-testület döntött arról, hogy az
elvi vízjogi engedélykérelem dokumentációjának elkészítésével bízza meg az AQUIFER Kft-t, 300.000,- Ft+ÁFA
vállalási díjért.

•••
Soron következő ülését a Képviselő-testület 2011. november 21-én, 15.00 órai kezdettel tartotta, a Kastélyban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky
József, Serhók György, Dr. Sirák András, Dr. Sirák Andrásné,
Szávai Jánosné, Uj Roland Gyula képviselők.
A III. negyedéves pénzügyi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Elfogadta továbbá a 2012. évi költségvetési koncepciót is.
Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz biztosítandó keretösszegről. 2012
évben 1.175.000,- Ft támogatás előirányzatát kívánja biztosítani.
Nemlegesen döntött egy vételre felajánlott pavilon kérdésében.
Szükségessé vált a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Mindkettő módosítás formai
elemeket tartalmazott csak. A Képviselő-testület az előterjesztéseket elfogadta.
Fogorvosi tevékenység számára benyújtott bérbevételi
ajánlatról tárgyalt a Képviselő-testület. Kérelmező a Balatoni út 65. szám alatti ingatlan emeleti részének átalakítását
és üzemeltetését tervezi. A Képviselő-testület a szerződéskötést támogatta.
Döntött az éves költségvetésben előirányzott közalkalmazotti és köztisztviselői juttatásokat, cafetériát és jutalmakat érintően. A Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően döntött a 28.061 eFt megtakarítási intézkedés
bevezetéséről.
A Budapesti Műszaki Egyetem szervezésében 2012-ben
Velencén kívánják az EFOTT programot megrendezni. A
Képviselő-testület a korábbi rendezvények negatív tapasztalatainak megelőzését szolgáló biztosítékoknak fontosságát hangsúlyozva egyetértett a szerződés előkészítésével.
A Képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta
munkáját.
Zárt ülésen a Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak Velence Város Önkormányzata által biztosított támogatásairól döntött.
Döntött továbbá a pénzügyi szakértő által készített kötvénykibocsátáshoz szükséges ajánlatkérő szakmai anyag elfogadásáról. A kezdeményezés 500 millió forintban határozta meg a kötvényértéket, több futamidős variációval, illetve halasztott fizetési lehetőséggel. A kiírás tartalmazta a
költségmentes előtörlesztés lehetőségét, illetve, hogy forintra és euróra is kér ajánlatot.
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a Velencei-tó Kapuja
projekt helyzetéről
Megítélésem szerint a projekt ellenzőinek tevékenysége nagymértékben hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához,
ezt akár felvállalják, akár nem. Sajnos a lényegen ez nem változtat, miszerint a projektfinanszírozásból hiányzik a
kivitelező által jogellenesen és törvényszegően kezelt előleg összege. Természetesen a hogyan tovább kérdése tekintetében – indulat, vérmérséklet és elkötelezettség által is befolyásoltan –, több megoldásra született javaslat. (lsd. táblázat)

Háttérelemzés

Ezek tehát a markánsan elhatárolható választási lehetőségek, amelyből a Képviselő-testület többsége a legkisebb
költséggel és legnagyobb eredménnyel biztató megoldást
választotta. Ezt csak az látja úgy, hogy felelőtlen döntés,
aki nem látja és nem is akarja látni Velence érdekét.
Hogyan tovább és főleg miből?
Visszatekintés nélkül soha nem lehet felelősségteljes
pénzügyi döntést hozni. Ezért fontos megállapítás, hogy az
elmúlt 25 évben Önkormányzatunk a működési költségeinek biztosításához soha nem kellett működési hitelt
felvenni és nem is számolunk a későbbiekben sem ezzel.
(Ennek nem mond ellent, hogy a lekötött pénzeink kamatveszteségének elkerülése végett, vannak olyan napok
amikor a folyószámla-hitelkeretünket elszámoljuk).
Alapelvünk volt és jelenleg is az, hogy a vagyonunkból
az akár földvagyon, akár pénzvagyon csak olyan feladatra
lehet költeni, amely további vagyonnövekedést eredményez.

Így valósulhatott meg a:
Zöldliget Általános Iskola újjáépítése
bruttó összesen 985.230.874.- Ft, az önrész 510.095.076.- Ft
Szakorvosi Rendelőintézet felépítése,törzstőkéje
bruttó összesen 959.053.316.- Ft, az önrész 124.660.410.- Ft
Meseliget Óvoda I. ütemének megépítése
bruttó összesen 140.132.688.- Ft, az önrész 140.132.688.- Ft
Civilház felújítása
bruttó összesen 24.695.605.-Ft, az önrész 15.698.305.- Ft
Közösségi ház kialakítása
bruttó összesen 98.333.961.-Ft, az önrész

22.159.777.- Ft

Játszóterek és egyéb LEADER pályázatok
bruttó összesen 38.966.667.- Ft, az önrész

3.338.818.- Ft

Velencei-tó Kapuja (elismert teljesítés)
nettó összesen 1.117.303.680.-Ft, az önrész 679.004.460.-Ft
1.495.089.534.-Ft
Mindösszesen:3.363.716.791.-Ft
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Ezek eddigi kifizetett önrésze (2011. október 30-i állapot) 1.495.089.534.- Ft, melyre fedezetet egy korábbi
telekértékesítésünk, a működési bevételek, valamint az
1 milliárd forintos kötvénykibocsátás adta.
Mint köztudott, a Velencei-tó Kapuja kivitelezője az
előlegről csak részben számolt el és a 382 millió forinttal
nem számolt el.
2011. szeptember 13-ával felszámolási eljárást indult a
kivitelező ellen, Önkormányzatunk pedig az el nem számolt előleg miatt büntető feljelentést tett.
Ez egyben azt is jelenti, hogy Önkormányzatunknak kell
gondoskodni a további folytatáshoz szükséges el nem számolt előlegről is. Ennek két útja van, egyrészt földvagyon
értékesítés és/vagy banki művelet.
Elsősorban két földterületünk értékesítésével szeretnénk
a hiányzó pénzeszközt pótolni, ezért területek értékbecslésére igazságügyi értékbecslő szakembereket kértünk fel.
Majd ezt követően nyilvánosan meghirdetésre kerül a későbbiekben a két terület. Természetesen, bár a tóparthoz
közeli területről van szó, de nem a tópart és tópart közeli
30 m-es sáv kerül értékesítésre, hanem a mögöttes terület.
(Velencefürdő hidro melletti, Északi strand mögötti)
A fentiekből is érzékelhető, hogy ez több hónapos folyamat, ugyanakkor a kivitelezői közbeszerzési eljárás megindításához már ismernünk kell a pénzügyi forrás meglétét.
Tehát „pénz kell a további növekedéshez ez által növekedési ütemet biztonságba helyezzük”.
A banki művelet mint második alternatíva a leggyorsabb
és lehetséges megoldás, ezen belül is további kötvénykibocsátásra van szükség 500 millió forint értékben. Ez a
megoldás „biztonsági pénzügyi hálót biztosít”.
A kötvénykibocsátás érdekében pénzügyi tanácsadók
bevonásával a bankok megkeresése folyamatban van, az
ajánlatkérés dokumentációjában többek között megfogalmazásra került, hogy költségmentesen lehessen előtörleszteni (amennyiben a földterületet el tudjuk adni).
Mindezek a lépések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a
projektet be tudjuk fejezni.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

KÖSZÖNET
A Röthler Györgynek, Rétfalvi
Tibornak és Dr. Szabó Máriának,
akik nagyméretű szobanövényt ajánlottak
fel, melyek a Hivatal aulájában, valamint a Szakorvosi
Rendelőintézetben kerültek elhelyezésre.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

2011. NOVEMBER-DECEMBER
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal
2011. december 23. (péntek) – december 30. (péntek)
közötti időszakban zárva tart.
Halotti anyakönyvezés ügyében
az alábbiak szerint tartunk

telefonos (06-30-587-3210) ügyeletet:
2011. december 27. (kedd) 8-12 óráig
2011. december 29. (csütörtök) 8-12 óráig.

Első ügyfélfogadási nap: 2012. január 2. (hétfő)

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

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő
közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2012. február 13-án (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Tájékoztatás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról
Velence Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan, idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozóan 1.175.000,-Ft-ot osztott
el a pályázók között. A pályázat benyújtásának határidejéig
(2011. november 14.) az „A” típusú pályázati kiírásra 25
pályázat, a „B” típusú pályázati kiírásra 1 pályázat érkezett. Két pályázatot el kellett utasítani, mivel nem feleltek meg a kiírásnak. A Szociális Bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület 2011. november 21-i ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról.
A Képviselő-testület döntése értelmében az „A” típusú
pályázók közül 23 fő, és 1 fő „B” típusú pályázó 5.000,Ft/hó támogatásban részesül az Önkormányzattól.
Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető
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2012. évi költségvetési koncepció
A 2012. évi költségvetés koncepciójának meghatározásához, vagy arra irányuló javaslat megfogalmazásához
lényegében egyetlen konkrét adatbázis, jogszabály, vagy
egyértelmű gazdasági tendencia nem nyújt segítséget.
Ez utóbbi ugyan magyarázatra szorul, de mivel a kormányzati prognózisok és a piaci várakozások ellenkező
irányba mutatnak, az Önkormányzatnak nem feladata e
kérdésben igazságot tenni.
Előzőekre is tekintettel, az Államháztartásról szóló
– többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvényben
foglaltak szerint eljárva állította össze a Hivatal Velence
Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját.
1. Fejezet
Mint már a bevezetőben említésre került, a 2012. évi
költségvetési törvénytervezet nem került elfogadásra. A
törvénytervezeten belül, a fejezeti fő összegek csökkenése
nyilvánvaló azon belül, hogy az önkormányzati működés
mely területeit, milyen mértékben érinti, pillanatnyilag
nem tudható, csak találgatásokra szorítkozhatunk.
Ez az állítás azért helytálló, mert különböző szolgáltatási, településüzemeltetési ágazatok tulajdonlásának,
finanszírozásának, helyi szabályozásának kérdése még
tisztázatlan.
Előzetes tájékoztatások szerint, az önkormányzatok a
2010-es évi központi támogatási szintnek megfelelő bevétellel számolhatnak, amely önmagában jelentős visszalépés a működési előirányzatok teljesítéséhez biztosítandó
források szempontjából.
Előzőek alapján tehát megállapítható, hogy a központi
költségvetési kapcsolatokból származó források a 2010-es
évi szinten várhatóak.
A saját bevételek tervezését szintén sok bizonytalanság
jellemzi, hiszen a tipikusan saját bevételnek minősülő
iparűzési adó elvétele jelentős bevételkiesést okozhat.
Viszonylag stabilan megbecsülhető:
• intézményi működési bevételek,
• az önkormányzati sajátos működési bevételek,
•a felhalmozási és tőke jellegű bevételek
nagyságrendje.
Az előbb említettek miatt, a helyi adóbevételek több, jelenleg még törvényi szinten nem tervezett döntéstől függenek.
Ilyen például: az átengedett központi bevételek, mint az
szja. helyben maradó része, valamint a gépjárműadó.
Megjegyzendő, hogy az Önkormányzat 2011-es évre tervezett helyi adóbevételi arány az előterjesztés készítésének időpontjában 96,8 %.

2. Fejezet
A működési kiadások tekintetében továbbra is kiemelt
cél a meglévő működési színvonal biztosítása.
Többletbevétel esetén pedig annak javítása is célul tűzhető ki.
Szigorú takarékossági intézkedések meghozatala és betartása az intézményvezetők elsődleges feladatai közé kell
emelkedjen.
Ennek keretében, vizsgálni kell folyamatosan a közüzemi
költségek optimális szinten tartását, az energiatakarékosság minden formáját. Ugyan ilyen gondos takarékosság
kell kiterjedjen a működéshez szükséges eszközök felhasználása és beszerzése tekintetében is.
Felül kell vizsgálni ezért:
– a személyi jellegű kiadások,
– dologi kiadások,
– felújítási és felhalmozási kiadások,
– szociális kiadások,
– az átadott pénzeszközök eddigi tervezési és felhasználási rendszerét, ezekre fordítható források mértékét.
Át kell tekinteni a kötelezettségvállalásokat is.
Mindenképpen készülni kell arra, hogy az intézmények, település üzemeltetési szolgáltatások biztosítása akadálytalanul megvalósulhasson, és eleget tudjon tenni az
Önkormányzat a felvállalt fejlesztési kötelezettségeinek,
illetve a kötvénytörlesztési kötelezettségének.
Előzőek tükrében, a személyi jellegű kiadásoknál a törvényes autizmusokat kell tervezni, és mérlegelni kell minden korábbi juttatás fenntarthatóságát.
A dologi jellegű kiadások tervezésénél a 2011-es év,
mint bázis alapulvételével kell eljárni, minimális inflációs
korrekciót figyelembe véve.
A szociális kiadások tervezését nagymértékben befolyásolja a megváltozott szabályrendszer, illetve az Önkormányzat forrásbiztosító képessége.
Ugyanez igaz az átadott pénzeszközökre és pályázati
támogatásokra, ezek felülvizsgálata, esetleges csökkentése, vagy megszüntetése is lehetséges döntési változat.
Kötelező működési tartalék tervezését biztosítani kell.
Felhalmozási kiadások biztosításához mindenképpen
szükséges a fejlesztési célú bevételek felhasználhatóságának biztosítása, valamint a forrásbiztosítás, telekértékesítés, vagy banki művelet (kötvény) következtében biztosított likviditási eszközzel.
Velence, 2011. november 14./GI
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2011.(XI.21.) h a t á r o z a t a
a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megvitatta az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodási lehetőségeit. Az előzetes számítások alapján megállapítja, hogy a 2011. évben képződő bevételek elégségesek a
működési, felhalmozási kiadások fedezetére. Erre tekintettel elrendeli, hogy a 2012. évi költségvetés előkészítésekor
az alábbiakban megfogalmazott irányelveknek megfelelően
kell eljárni:
1./ Az Önkormányzat és intézményei alapvető működésére
fedezetet kell biztosítani.
Ennek érdekében törekedni kell a működési bevételek és a
működési kiadások folyamatos összhangjának megteremtésére, fenntartására.
2./ A felhalmozási és tőkejellegű bevételek növelése érdekében törekedni kell a gazdaságos értékesítésekre, hasznosításokra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csak
felújításokra és fejlesztésekre fordíthatók. Elsőbbséget élveznek azok a felújítások és beruházások, amelyek működési költségcsökkentést eredményeznek.
3./ Biztosítani kell a pénzügyi mérleg bevételi és kiadási
oldalának egyezőségét, ennek érdekében:
Törekedni kell minél nagyobb mértékű pótlólagos forrás bevonására az Önkormányzat gazdálkodásába.
Az intézményrendszer működésénél és valamennyi feladat
végrehajtása során, törekedni kell a megtakarításokra.
4./ A 2012. évi fejlesztések forrására az Önkormányzat kötvénykibocsátást, továbbá vagyonértékesítés alapú forrást
jelöl meg.
5./ Az intézményi költségvetések készítésekor a kiadások
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
A tervezés alapja a szintrehozásokkal és a szerkezeti változásokkal korrigált 2011. évi módosított előirányzat. A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatainak tervezése – a törvényi előírások alapján –
a kötelező automatizmusok figyelembevételével.
A működési kiadások meghatározásánál az inflációs hatások ellentételezéseként a Kormány által megadott mértékű
növekedést és a módosított adómértékek növekedését lehet
elismerni a közüzemi szolgáltatások tekintetében.
6./ Általános tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesések, többletigények, az előre nem látható események,
károk fedezetének biztosítására.
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Civilház Velencén
Önkormányzatunk a 2009. november 12-én a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Pályázaton nyújtotta
be a Velence, Fő utca 64. szám alatti volt szolgálati lakások
átalakítására és az épület felújítására vonatkozó, ún.
„Civilház” pályázatot.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010.
februárjában a pályázatot befogadta, majd ezt követően
nyertes pályázatként bírálták el. A pályázati támogatás
nettó összege 8.997.300.- Ft, melyet 2010. májusában ítéltek az Önkormányzatnak.
A beruházás teljes költsége nettó 19.716.000.- Ft összeg
volt, melyből az Önkormányzat önrésze 10.718.700.- Ft.
A nyertes pályázó a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
lett. Az építkezés megkezdése 2011. június 28-án kezdődött és 2011. szeptember 25-ére befejeződött.
Az épület teljesen megújult, a régi válaszfalak elbontásra kerültek, a falazatok alatt utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelés készült, a födémgerendák megerősítésre
kerültek, a palatető hibás részeit kicserélték.
Az épület átalakítása és felújítása során a négy szolgálati lakás helyén:
- egy 95 m2-es klub helyiség,
- egy 24 m2-es kisebb helyiség, valamint
- egy 45 m2-es előtér,
- női, férfi és akadálymentes WC került kialakításra.
Ezen kívül az épületben leválasztásra került még két
kisebb helyiség, mely jelenleg használaton kívüli helyiségként funkcionál.
Civilház
Pályázat benyújtása:
2009. november 12.
Pályázat befogadása:
2010. február
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)
Pályázat elbírálása:
2010. május
Pályázati támogatás összege: nettó 8.997.300.- Ft
A beruházás teljes költsége:
nettó 19.716.000.- Ft
Önkormányzat önrésze
nettó 10.718.700.- Ft
Nyertes pályázó: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Építkezés megkezdése:
2011. június 28.
Építkezés befejezése:
2011. szeptember 25.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

7./ Az Önkormányzat és intézményei kezdeményezzék a
pályázatok adta lehetőségeket, különösen ami költségmegtakarítást eredményez, illetve óvodai férőhely bővítést eredményez.
Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos
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Civilház átadása

2011. október 10.

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

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

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Mamma Mia Pizzéria Agárd,
Bevásárló központ
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

Tópart ABC Halász u. 1.

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%
Minden termékre 10%,
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
Minden hónapban
más-más kedvezmény, a
Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint!
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)

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

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

Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10.
Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert és
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u.36.
Mikkamakka Játéktár Családi
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
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%
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%
Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
5.000.- Ft felett 5% kedvezmény
Minden termékre 10%
20% kedvezmény a játszóház árából, 5% kedvezmény
a megvásárolt játék árából
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KÖSZÖNETaz ünnepség színvonalas műsoráért a Bárczi utcai
Óvoda, Általános Iskola
és Kollégium diákjainak,
az őket felkészítő pedagógusoknak, Malomvári
Klára igazgatónőnek, a
Zöldliget Általános Iskola koszorúzásban résztvevő tanulóinak, a szervezésért Szávai Jánosné
képviselő asszonynak.
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Akire büszkék vagyunk …
Szegedi Csaba manhattani festményei
New Yorkban
City Colors (Városi
színek) címmel
Szegedi Csaba,
1995 óta Velencén
élő festőművész
képéből nyílt
október 20-án
kiállítás
a New York-i
Magyar Kulturális
Központban.
Gratulálunk!
A Képviselő-testület nevében:

Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. évben
az alábbi ingatlanait kívánja értékesíteni:
Sorsz. Hrsz. szám m2

cím

bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Összközműves:
1.
2.
3.
4.

1623/22 1.983 Zárt u.
30.254,26/9
1.471 Csemete u. 15.000,1202
817 Szél u.
13.700,1610
954 Árok u.
25.158,-

59.933.682,22.000.000,11.200.000,24.000.000,-

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

bruttó Ft/m2

Összesen Ft

5.800.000,9.206,630
1578/8
1.
5.800.000,9.206,630
1578/9
2.
6.000.000,9.523.630
1578/11
3.
6.000.000,9.523,630
1578/12
4.
Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik
az értékesítési eljárás!
Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság 22/589-402

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

1951. október 21-én Velencén
kötött házasságot
Vida Mária és Mike Lajos!
Az együtt töltött 60 év alatt két
fiúgyermekük és két unokájuk
született. A kemény munkával
telt aktív évek után szeretetben, békességben töltik nyugdíjas napjaikat családjuk körében. További szeretetteljes,
egészségben gazdag együtt töltött éveket kívánva köszöntjük
Őket 60. házassági évfordulójuk alkalmából!

GRATULÁLUNK!
Szerető Családjuk

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2011. október 22-én:

Török András – Minarik Ágnes
2011. november 11-én:

Balla Zsolt – Nagy Tímea
Gratulálunk!

Kastély
A VELENCEI FOTÓTÁR ARCHIVUMÁBÓL

IN MEMORIAM – TRABEK FRIGYES
1925 – 2011
Trabek Frigyes – minden horgász Frici bácsija
1966-ban a Tisza partjáról költözött a családjával szintén horgász-víz, a Velencei-tó mellé, ide
Velencére. Először női-férfi szabóként ismerhettük
meg, majd hosszú éveken keresztül, nyugdíjba
vonulásáig a helyi Horgász Egyesület gondnokaként
tevékenykedett.
Az ifi-horgászokat mindig vidáman, jókedvűen
tanította horgot kötni, de ha éppen úgy hozta a
helyzet, a nagy viharban segített csónakot kikötni is.
Betegségét türelemmel viselte, aztán beköszöntött az ősz, és Ő elköltözött a „Nagy Horgászvizekre”!
Nyugodjon békében!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetők
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Takarítás a temetőben
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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület
kertészeti tanácsai

A Virágos Velence Városszépítő Egyesület ebben az
évben is, a már rendszeressé vált programjának megfelelően, Mindenszentekre ismét megszervezte a velencei
temető lomb-takarítási munkálatait. A feladat végrehajtásában önként részt vállalók felé mélységes tisztelettel
köszönjük meg szorgalmas munkájukat.
Külön köszönjük a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola
Vezetőségének, hogy támogatta kezdeményezésünket, és
lehetővé tette a diákok részvételét a programban.
Köszönet a dísznövénykertész tanulóknak – név szerint
Kovács Péternek, Szilágyi Barbarának, Patatics Friderikának, Vass Dórának, Turai Bettinának és az őket felügyelő Horváth Zoltán szakoktatónak, – akik 2011.
október 28-án már reggel 8.00 órától szorgoskodtak a temetői hatalmas fák lehullott lombjának összetakarításán.
Köszönjük az Önkormányzat részéről jelenlévőknek és
az INRI BT-nek a kupacokba összegyűjtött levelek elszállítását.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönetünket fejezzük
ki az Egyesület tagjainak és a nyugdíjasoknak, akik a felhívásnak eleget téve – többen megromlott egészségi állapotuk ellenére is – október 29-én 12.00 órától gereblyézték
az elhanyagolt, vagy hozzátartozó nélküli sírok közül a
rengeteg lehullott levelet, gazt. Természetesen tisztelet illeti azokat a személyeket is, akik saját hozzátartozóik sírját, és annak környezetetét tisztították.
Ennek az összefogásnak eredménye, hogy a 2011. október 28-án, délután megtartott koszorúzási ünnepségen az
avartól megtisztított környezetben hajthattunk fejet azokra
emlékezve, akik életüket adták a hazáért, és a Mindenszentek, illetve Halottak Napja alkalmából méltó keretek
között helyzehettük el a kegyelet virágait, gyújthattunk
gyertyát rokonaink sírjánál.
Úgy véljük, hogy akik kint jártak a velencei sírkertben,
ezt biztosan észrevették, megtapasztalták.
Virágos Velence Városszépítő Egyesület
Vezetősége

Alaposan megváltozik környezetünk! Túl vagyunk az
első fagyos éjszakákon. Kiadós eső áztatta meg a kiszáradt földet. Egynyári növényeink elpusztultak, helyükre a
virágszerető háziasszony télnek ellenálló virágot ültetett,
vagy csak felásta a kertjét.
A fagyos éjszakák figyelmeztettek: itt az idő az átteleléséről gondoskodni!A teleltetés helyét úgy válasszuk meg,
hogy az a növény számára optimális legyen!
Például: Leander és Hibiszkusz együtt teleltetésénél
az utóbbi szenved, lehullajtja leveleit, végül tönkremegy
az alacsony hőmérséklet miatt, a leander viszont kora tavasszal gyönyörűen hozza virágait.
A nem dézsás – nagy edényes – növényeknél kellék
lehet a hűvös(5–10°C) levegő hőmérséklet, a finom tőzeggel vagy homokkal töltött láda, a lehető legkisebb lomb.
A téli kiszáradás ellen a közeg felszínét időnként enyhén
permetezzük meg vízzel.
Az egyik legnépszerűbb balkonnövény a muskátli,
teleltetésére mindenki saját bevált módszerét alkalmazza.
A lényeg: siker esetén büszkén dicsekedhetünk szomszédainknak, ismerőseinknek
Az ősz a falevelek hullásának az ideje. A lehullott lomb
eltüntetésének egyik módszere az égetés, ez a szokás a
szomszédaink és környezetünk bosszantására jó, mivel a
nedves anyag többnyire füstöl. Ha csak kevés lombunk
van, gyűjtsünk össze és használjuk újonnan ültetett fák,
cserjék, dézsába telelő örökzöldek takarására. Megakadályozza a talaj kiszáradását. Tavasszal bedolgozhatjuk a talajba. Ha sok a lomb, legegyszerűbben a fűnyíró gyűjtőtartályával szedhetjük föl és a fűnyesedékkel komposztálhatjuk úgy, ahogy a komposztálási tanácsadáson hallottuk.
Ne feledkezzünk meg a gyep szellőztetéséről sem! Ezt
a műveletet elvégezheti az is, akinek nincsen sok pénzen
vásárolt csodamasinája! Nem kell más hozzá csak egy erős
gereblye, vagy lombseprő. Ezt a gyep tavaszi látványossággal hálálja meg. Az összegyűlt anyag kiválóan alkalmas komposztálásra.
Tavasztól őszig drága pénzen
vásárolt növényvédő szerekkel próbáljuk távol tartani tőlünk a káros
rovarokat. Ebben nagy segítséget
jelentenek a hasznos madarak.
Segítségüket megköszönve gondoskodjunk téli etetésükről (szerezzünk be madáreleséget, készítsünk
madáretetőt). Feltétlen vegyük igénybe gyerekeink, unokáink segítségét. Tapasztalatom szerint nagy örömmel és
lelkesedéssel vállalják ezt a munkát.
Huszti Mihály
egyesületi tag
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. október-november
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS
Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen

ESETSZÁM
október

ESETSZÁM
november

349
564
322
94
1567
173
79
57
3205

320
610
358
107
1622
182
136
50
3385

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS

ESETSZ.
október

Budapest
86
Érd
7
Kerepes Szilasliget
1
Fót
1
Szigetszentmárton
1
Dabas Sári
1
Dunaújváros
3
Sárosd
2
Ercsi
4
Iváncsa
1
Besnyő
4
Adony
6
Rácalmás
1
Tordas
34
Gyúró
39
Ráckeresztúr
2
Baracska
160
Kajászó
21
Vál
3
Gárdony
463
Agárd
335
Dinnyés
34
Pusztaszabolcs
207
Salgótarján Baglyasalja
5
Ludas
1
Szihalom
1
Ózd
1
Kazincbarcika
3
Makó
1
Mezőszilas
1
Székesfehérvár
74
Csór
1
Moha
1
Iszkaszentgyörgy
2
Sárkeresztes
1
Bodajk
1
Mór
1
Pusztavám
1
Tabajd
1
Vértesacsa
1
Lovasberény
14
Pákozd
78
Seregélyes
11
Aba
5
Úrhida
1
Sárszentmihály
2
Szabadbattyán
2
Siófok
2
Győr
1
1629
Összesen:
4834
Mindösszesen:

VÁROS
Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Dunaújváros
Perkáta
Szabadegyháza
Hantos
Százhalombatta
Ercsi
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Tatabánya
Szihalom
Kazincbarcika
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Pusztaegres
Igal
Pécs
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Mór
Csákvár
Tabajd
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Tác
Csősz
Lajoskomárom
Sárszentmihály
Nádasdladány
Kisláng
Veszprém
Siófok
Balatonszárszó
Összesen:
Mindösszesen:

ESETSZ.
november
88
1
8
1
3
4
3
1
1
1
2
3
50
39
7
168
42
505
338
63
211
3
1
2
1
3
3
1
1
61
1
1
1
1
1
1
22
95
10
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1762
5147

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről
Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően meglévő lakossági igényt sikerül kielégíteni. Az egészségügyi kormányzat
által elvégzett rendeletmódosításokat követően augusztus elején
be tudtuk adni az ÁNTSZ-hez a szükséges működési engedélymódosítási kérelmünket, mellyel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Főosztálya az infúziós tevékenységet a finanszírozási körbe befogadta. A működési engedély és
a finanszírozási szerződés birtokában, szeptemberben belgyógyászati, ideggyógyászati és reumatológiai betegeinknél elkezdtük az infúziós kezeléseket. A tevékenységet szakmai
szempontból dr. Szabó Péter belgyógyász, kardiológus főorvos
koordinálja és felügyeli. A nappali ellátás keretében végezhető
infúziós kezelések bevezetésével régi vágyunk teljesül. Helyben
tudjuk nyújtani betegeink számára a szükséges kezeléseket, reményeink szerit a kórházinak megfelelő szakmai színvonalon,
korszerű, barátságos körülmények között. A tevékenység végzéséhez szükséges finanszírozási kapacitással a finanszírozási
év végéig, október 31-ig rendelkezünk. Reméljük a következő
finanszírozási évre is megkapjuk a szükséges többletet és a kezeléseket teljes kapacitással fogjuk tudni folytatni rászoruló betegeink számára. Az ezzel kapcsolatos döntés október végéig
várható. Az infúziós kezelésekre Kondor Éva vezető asszisztensnőnél, vagy a recepción lehet jelentkezni.
A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni: dr. Felker Zsuzsa gyermekgyógyászati szakrendelését – a hatósági engedélyezési akadályok elhárítása után
– novembertől szeretnénk beindítani. Ezen a rendelésen a térség
gasztroenterológiai problémákkal küzdő, illetve ételallergiás
gyermekeit várnánk.
Szeretnénk újraindítani dr. Koródi Tünde főorvos diabetológiai szakrendelését is novembertől. Ezt a tevékenységet jelenleg részben dr. Szemenyei Tamás, dr. Németh Attila és dr.
Kalmár József belgyógyász kollegák végzik belgyógyászati
szakrendelés keretében.
A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a gasztroenterológiai szakrendelésen, a máj-epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik:
Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök minden nap
a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A szolgáltatást
az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló maszszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces 1500 Ft,
30 perces 2000 Ft. Teljes-test masszázs: 60 perces 3000 Ft)
Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet is
végez. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet 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, melynek hatósági ügyintézési ideje 60 nap.
Átmenetileg az előjegyzést erre a szakrendelésre kénytelenek
vagyunk úgy korlátozni, hogy a területi ellátási kötelezettségi
körünkbe nem tartozó betegeink figyelmét fölhívjuk arra, hogy
Székesfehérváron a Bőr- és Nemibeteg Gondozóban az előjegyzési idő információink szerint közel egy hónappal rövidebb.
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat.
dr. Ferencz Péter ügyvezető
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Első napok az oviban

Az élet nagy dolgai között éljük meg gyermekeink
óvodába lépésének első napjait. Nagy változás ez a család
életében, hiszen az édesanyától való elválás bizony
nagyon nehéz. Mennyi aggodalom, és féltés tükröződik
az anyukák szemében és mennyi kíváncsiság a gyermeki
tekintetekben, amikor reggel az óvoda kapujába
érkeznek.
Óvodánkban elsődleges célunk az érzelmi biztonság
kialakítása a ránk bízott csöppségekben, hogy jól érezzék
magukat velünk. Odafigyelünk a picik bánatára és együtt
örülünk az apró sikereknek is. A gyerekek szívesen fogadják a dajkálást, ringatást, mesemondást. Így a reggeli
szomorkodást hamar elűzi a sok-sok dal, tánc és játék,
amely jókedvet és kacagást hoz.
Célunk minden óvodásunk számára megkönnyíteni a
beszoktatás időszakát, hogy ne csak a gyerekek, de az
édesanyák is nyugodt szívvel élhessék meg az „óvodás
életet”, mert gyermekük jó helyen van velünk, nálunk.
Ezért is mindig a szemünk előtt lebeg a következő idézet,
s az abban foglaltak szerint éljük napjainkat.
„Minden gyerekért kivel játszol, s beszélgetsz,
kacagó szív a jutalmad,
Minden arcra csalt kis mosolyért
békesség lesz birodalmad.”
Marlene Gerba
Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus
Nyuszi csoport
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A zene mindenkié
Egy kedves meglepetést kaptak a nagycsoportos
óvodásaink a Ruff testvérek édesapjától, aki a Katona
Zenekar karnagya Székesfehérváron.
Október 26-án a Székesfehérvári Helyőrségi klubban
a Katona Zenekar interaktív műsorát láthatták a gyermekeink. Az előadás egy zenei bérletsorozat első műsora
volt. Ez a bérlet kifejezetten óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, melyet mi ajándékba kaptuk Ruff Tamás karnagytól.
Izgatottan, telve kíváncsisággal indultunk el a
busszal. A műsort a karmester „vezényelte” le.
A zenekar rövid bemutatása után a Vadászinduló eljátszásával teremtették meg a kellő hangulatot. Aztán a hangszereket mutatták be, egyenként
megszólaltatva. Az igazi meglepetés még csak ezután
következett. A gyermekeknek kedves, jól ismert mesefilmek betétdalát játszották el, miközben kivetítőn a
meséből részletet láthattunk. Felelevenedett az Oroszlánkirály, a Nagy Ho-Ho-Ho horgász és a Macskafogó
egy-egy bájos jelenete. Ezután 2–3 „bátor” gyermek
megszólaltathatott egy fúvós
hangszert, ami, mint kiderült,
nem is olyan könnyű feladat.
Ez a nagyon jó hangulatú, zenei élményekben, s látványban gazdag délelőtt a
szórakozás mellett bővítette
gyermekeink ismeretét is, miközben nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a meglepetést
nyújtó szülőnek Ruff Tamás
Karnagy úrnak és természetesen a Katona Zenekar minden
tagjának ezt a csodálatos napot,
amivel nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy a gyermekek megszeressék a zenét.
Pencs Tamásné
óvodapedagógus
Maci csoport
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Megérkezett a Mikulás
„Tavaly télen az oviban nálunk járt a Télapó.
Arca kedves és mosolygós, haja fehér, mint a hó…
Eltelt egy év, december van, s készülünk az oviban:
verseket és dalt tanulunk, s előadjuk majd vígan.”
Mentovics Éva

Nagy izgalommal készülődtek óvodásaink, s a felnőttek a Meseliget Óvodában, hiszen vártuk a Mikulást
és a manókat. December 1-én délelőtt közel 200 gyermek és 30 felnőtt csodálhatta az ó-falusi Civil házban
a Mikulás műsort. „Hulla pelyhes…”, „Télapó itt van…”, „Kiskarácsony, nagykarácsony…” daloktól volt hangos a
nagyterem, mikor kezdetét vette a Mikulás Show, a két manóval, Huncuttal és Fecsegővel. Ezután következett a délelőtt
igazi fénypontja, amikor megérkezett a Mikulás a már megszokott köszöntéssel „Hó, hó, hó hó…”. A Mikulás varázsport
szórt és még havat is varázsolt a picik csodálkozására. Persze a vitatkozó manókat is megdorgálta és még a Mikulás feleségét, Télanyót is hallhattuk, amint a párjával beszélt telefonon. Egyik óvodásunk a cumiját is odaadta a Télapónak,
aki nagyon megdicsérte ezért és boldog mosollyal fogadta a szivárvány csoport rajzos ajándékát is. Minden gyermek
ajándékot kapott és ígéretet, hogy a kifényesített kiscsizmákba még visz az idén ajándékot és jövőre ismét találkozunk.
Boldogan vitték ajándékaikat a kicsik és mesélték élményeiket délután szüleiknek.

Köszönjük dr. Papp Dénes úrnak a Bericap igazgatójának a csodálatos műsort és a csoki Mikulásokat és csokikat.
A Poósz házaspárnak, akik igazi házigazdaként egész délelőtt segítségünkre voltak, együtt izgultak velünk, hogy
minden rendben legyen. Malomvári Klára igazgató asszonynak, aki az újtelepi óvodásaink utaztatásában segített és a
szülői munkaközösség elnökének Martinovszkyné Tóth Veronikának a Mikulás ajándékok beszerzését.
Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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„Kis Karácsony,
Nagy
Karácsony...”
Szinte hihetetlen, máris eltelt
egy újabb év és ismét elérkezett az Advent. Az idő múlását mindenki érzékeli a nappalok rövidülésével, az időjárás egyre komorabbá válásával.
A szívünket azonban melegség járja át, amikor hangulatos világítással, díszekkel és kellemes hangulatú zenékkel a szeretet ünnepére
készülünk. Ehhez járulunk hozzá mi – ovisok – is minden
évben az adventi vásárral egybekötött adventi készülődésünkkel. Feldíszítjük kívül-belül az óvodát, karácsonyi
ajándékot készítünk a szülőkkel és a gyerekekkel közösen
ez ünnep alkalmából.
Most már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor koncerttel
kedveskedünk a jelen lévőknek. Közös daltanulás alkalmával újabb és újabb karácsonyi énekkel ismerkedhetnek
meg a gyerekek és szüleik. Ezen délutánok sok örömet és
boldogságot hoznak minden résztvevő szívébe.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden olyan szülő,
nagyszülő aktív részvételét, akik felajánlásaikkal és vásárlásaikkal támogatják óvodánk gyermekeit, hogy minél
több ilyen és ehhez hasonló közös programban vehessenek részt.
Fedorné Baracsi Judit
óvodavezető-helyettes
Katica csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Mint minden évben, az idén október 6-án is ünnepi műsorral emlékezett meg iskolánk
az Aradon kivégzett vértanúkról.
Juhász Gyula

Vértanúink

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:

1918. október 6.
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog

E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!

Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,

Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.

Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.

A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.

A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;

Ópusztaszer
Szeptember 20-án Ópusztaszerre kirándultunk az osztállyal. Mikor megérkeztünk először a szoborparkot néztük
meg. A szobrok az Árpád emlékmű jobb és bal oldalán körben helyezkedtek el. A tér közepén az Aranybulla emlék
található (Bándi Levente 4.b) A szoborpark után a Rotunda
épületébe mentünk. Megnéztük a Feszty-körképet, ami a magyarok bejöveteléről a
Honfoglalásról szól. A törzseket Árpád vezette,aki fehér lovon ült. A képekhez
hangokat is hallottunk és úgy tűnt mintha valóban most jönnének a honfoglalók.
(Kovács Ivett 4.b) ARotunda épületében nagyon sok kiállítás volt. Nekem a Panoptikum tetszett legjobban (Magyar Bálint 4.b) A sétánk egy régi iskolába vezetett. Itt
egy nagyon szigorú tanár bácsi fogadott bennünket. Hátratett kézzel kellett ülni a
gyerekeknek és körmöst kaptak, ha nem voltak jók. (Say Domonkos 4.b) A kis vonat
elvitt minket körbe a parkban, és a lovasbemutató helyszínén rakott ki.Nekem a lovasbemutató tetszett legjobban,mert nagyon izgalmas és érdekes volt. (Szabó Panka
4.b) Érdekes volt, mert láthattuk, hogyan lovagoltak régen miközben íjaztak is. Volt
köztük két olyan idős gyerek, mint mi, és
azok is ugyanúgy íjaztak, lovagoltak mint
a nagyok. (Say Domonkos 4.b) A bemutató végén lehetett íjászkodni és lovagolni. Én az íjászkodást próbáltam ki.
Nagyon jól sikerült a kirándulás. (Magyar
Bálint 4.b.) Nagyon várom, hogy visszamenjünk még egyszer a családdal is, mert
nagyon tetszett. (Szőke Sára 4.b.)
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Osztálykirándulás Budapestre
Busszal mentünk a Hagyományok Házába. A színházteremben foglaltunk
helyet. Mindannyiunkat felhívtak a színpadra. El is kezdődött a műsor.
Először megnéztük a körtáncot, majd ügyességi táncot, majd páros táncot,
végül katonatáncot. Utána meghallgattunk egy mesemondót. Majd csináltunk
egy rongybabát. Egy másik teremben egy lánnyal és egy fiúval táncoltunk.
Megismerkedhettünk egy pár hangszerrel, mint például a nagybőgő, hegedű
és cimbalom. Végül gyapjúból labdát is készíthettünk.

Nyárs Lili 2/c
A cseppkőbarlang
A cseppkőbarlangban láttunk denevéreket. Mi mentünk a legjobb busszal.
Nagyon jól éreztem magam.
Gál Örs 2/c
Kirándultunk
Nagyon korán kellett kelni, hogy elérjük a buszt. A Hagyományok Házában
láttunk egy ügyességi táncot. Ki is próbálhattuk, de nagyon nehéz volt. Utána
kézműveskedtünk, csináltunk egy labdát és készítettünk egy rongybabát. A
Pál-völgyi cseppkőbarlangban láttunk egy denevért. Sok állatot láttunk
cseppkőből. Volt egy meseszoba, ahol a Hófehérke és a hét törpét, a Piroska
és a farkast is láttuk. Amikor továbbmentünk, nagyon félelmetes volt a lépcső.
Kiss Virág 2/c

Író-olvasó találkozó
Balázs Ágnessel
Nagy megtiszteltetésben volt részünk. Balázs Ágnes látogatott el iskolánkba. Már nagyon vártam, hogy megismerhessem. A tornateremben gyűltünk össze. Elmesélte,
hogy milyen könyveket írt. Olvasott nekünk és ebből tett
fel kérdéseket. Utána pedig mi kérdezhettünk tőle mindenfélét. Remekül éreztem magam, főleg miután még autogramot is kaptam tőle.
Demény Martin

ajándékba. Én sajnos nem nyertem csokit, de ettől
függetlenül jól éreztem magam.
Oláh Csenge
…Nekem nagyon megtetszettek Balázs Ágnes Lufi
könyvei. Úgy gondoltam, hogy ki is veszem őket a
könyvtárból és elolvasom….
Molnár Anna
… Élveztem az egészet. A végén én adtam át a virágot
az írónőnek….
Hegedűs Máté

Balázs Ágnes írónő
legsikeresebb műve:
a Lufi könyvsorozat.
A Lufi és Szamóca
című könyvéből olvasott egy-egy részletet,
kérdéseket tett fel, mi
papírra írva válaszoltunk ezekre.
Az előadás végén kisorsoltak pár tanulót,
és ha jól válaszolt,
akkor csokit kapott
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Egy fantasztikus kirándulás
Kis osztályunk és az 5.a egy keddi napon elment Budapestre, osztálykirándulásra. Legelőször a Hagyományok
Házát látogattuk meg. Elsőnek a Magyar Állami Népi
Együttes bemutatóját néztük meg. A színes ruhák, a gyönyörű táncok és énekek bámulatba ejtettek minket. Ezután
Fábián Éva mesélt nekünk egy sárkányokról szóló történetet. Ha valaki azt gondolná, hogy ez egy átlagos mesehallgatás volt, nagyot téved! Mivel Fábián Éva bukovinai
székely származású, ezért beleszőtte a történetbe az ő sajátos akcentusát.
A varázslatos mese után elindultunk a kézműves-foglalkozásokra. Először nemezeltünk, aztán rongybabát készítettünk mindezek után pedig táncházba mentünk, ahol
népi játékokat tanítottak nekünk.
Mikor kijöttünk a Hagyományok Házából, ettünk egy
keveset és indultunk tovább az Állatkertbe. Ott csoportokra osztódtunk, és elindultunk. Mivel a mi csapatunkat
más-más állat érdekelte, nagyon sokszor megálltunk. Etettünk tevéket, láttunk jegesmedvét, voltunk a Mérges-házban, láttunk kistigrist. Szinte mindenhol volt valami
érdekes.
A legvégső állomásunk pedig a játszótér volt. Itt mindenki le tud ragadni jó sok időre. Végül pedig Timi nénivel és Dénes bácsival visszasétáltunk a kijárathoz ahol
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PAPÍRGYŰJTÉS
A tavaszi nagysikerű papírgyűjtés után, ismét
versenyre hívtuk a gyerekeket, s most még a tanárok is
külön csapattal beszálltak. A versengésnek meg is volt
az eredménye. Majdnem 10 tonnányi hulladékot hoztak
a tanulók, a szülők és a pedagógusok, ezzel is gyarapítva ki-ki a saját osztálypénzét.
Tisztelettel köszönjük a szülőknek és a város lakóinak, hogy türelmesen, a gyermekeket segítve működtek
közre az akcióban. Sokan, sokféleképpen segítettek: ki
a mázsát szolgáltatta, ki a mérésnél segédkezett, ki
adott, ki hozott papírhulladékot. Az eredmény 9180 kg
papír lett!
Diákönkormányzat

további csapatok várták a hazaindulást. Mindenki nagyon
vidám volt a buszon, és mindenki nevetgélt mindenkivel.
Amikor a busz begördült az utcába az összes gyerek látta az
egyre csak gyülekező, kíváncsi szülőket.
Szerintem mindenki nagyon élvezte ezt a napot és remélem, hogy nem ez volt az utolsó kirándulásunk.
Müller Kornélia
5.b
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Családi nap
A 2./c osztály első szülői értekezletén megbeszéltük az
őszi osztálykirándulást is. A Hagyományok Házában
néztem ki egy komplex foglakozást, címe: találkozás a
néphagyománnyal. Néhány szülő fejében született meg a
gondolat, hogy amilyen népi foglalkozásokkal, értékekkel
rendelkeznek a szülők, azzal megismertessék az osztály
gyerekeit is. Ezzel előkészítenék a kirándulást is. Így
kezdődött a családi napunk szervezése. Több hetes beszélgetés, levelezés következett. Eredetileg Baracskára tervezték a szülők, hiszen Faragó Lilla szülei voltak az egyik
ötletgazdák, s az ő családi házuk udvarára tervezték ezt a
programot. A rossz idő miatt az Igazgatónk engedélyével
mégis az iskola lett a helyszíne ennek a tartalmas napnak.
Bár itt nem tudták az állatsimogatást, a kecskefejést
kipróbálni, mégis szerencsés volt az iskolában tartani, mert
kilencvenfős rendezvénnyé nőtte ki magát ez a nap.
Az előző este berendezett aulában minden kedves
szülő, nagyszülő aki vállalt kézműveskedést reggel
elfoglalta a helyét. Ható Hanna nagymamájánál virágos
borítékot lehetett hajtogatni. Kárpáti Vince anyukája
gyöngyöt fűzött, Csomós Márk anyukája korongozott,
Faragó Lilla apukájánál kötelet lehetet verni a maga
készítette szerkezettel. Faragó Lilla anyukája nemezelt,
báránykát készíthettek nála az ügyeskezűek. Gál Örs nagymamájánál füzetborítót lehetet varrni, Faragó apa kollégája, egy verebi pedagógusnő bőrözött. Nála egy kis
pénztárcát lehetett készíteni.
Ildikó kolléganőm egy nagy alma mandalát készített az
aula közepére. Miközben a gyerekek serénykedtek, a 2.c.
osztályt a szülők bölcsődei megőrzővé alakították. Ott játszhattak a pici gyerekek. Az osztály előtt volt a büfé, ahol
az anyukák finom sütijeit, pogácsáit lehetett fogyasztani.
Bőven volt innivaló és kávé is. A színpadot kiállító teremmé alakítottuk át. Csilla gyöngyékszereit, Örs kerámiáit,
Lívia művészi kerámiáit és a nagymamám menyasszonyi
ruháját ill. népi falvédőket, terítőket lehetet megcsodálni.
Lehet, hogy néhányan még az igazak álmát aludták,
amikor Dombi Vanda nagymamája már előkészítette a
gulyás hozzávalóit. Pucolta a zöldségeket, félkészre főzte
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a gulyást. Amíg a kézműveskedés tartott odabent, a
konyha mellet az udvaron készültek a finom ételek. A gulyás rotyogott a bográcsban, a lángos pirosra sült, s ahogy
kisült úgy fogyott. Kolozsvári Kata nagymamája és
anyukája irányították a konyhai ügyeket. Pollák apának is
adtak munkát, ő keverte a gulyást. Az udvaron a Levendula játszóházból kapott fajátékokkal ügyeskedhettek a
gyerekek. Köszönjük Andrea kedvességét, hogy kipróbálhattuk a játékait. Jóízűen elfogyasztottuk a finom ebédet.
Azután pedig Kuttner Fruzsina csodálatos hangszerbemutatóját és műsorát élvezhettük. Köszönjük Palócz Rékának
a segítségét, és Fruzsi anyukájának, hogy elhozta lányát a
családi napunk színesítésére. A műsor után tovább folyt a
munka. Közben jókat beszélgettek a szülők. Zsári Botond
apukája előkapta a szaxofonját és a jó hangulatot még fokozta a zene. Szegedi apa pedig művészi fotóival megörökítette ezt a napot. Este 17.00 óra körül vetettünk véget a
mulatozásnak. Gyönyörű dolgokkal, sok szép élménnyel
mentek haza a gyerekek. Köszönjük a 2.c. osztály minden
szülőjének, nagyszülőjének aki valamit hozzátett e nap
sikeréhez. A főszervezőknek: Krisztinának, Líviának,
Juditnak, Erzsinek, Ivettnek és Robinak köszönjük a
rengeteg fáradozását.
„A népzene, a néptánc, a népköltészet a testet-lelket
gazdagítja, a népszokások az ünnepet magasra emelik a
szürke hétköznapok folyamából, összetartó közösségé
kovácsolják az egyes emberek halmazát, a kézművesség az
alkotás örömével ajándékoz meg bennünket. Ez az örökség szájról szájra, apáról fiúra, anyáról leányára szállt
tovább, fenntartása, továbbadása most már a mi felelősségünk.” (Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató)
Papp Sándorné Zsóka
pedagógus
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Zirc, a Bakony fővárosa

Csodálatosan szép idők voltak októberben. Kivéve azt az
egy napot, amikor a két hatodik osztály utazott el Zircre
kirándulni. Kicsit áztunk, kicsit fáztunk, ám azt gondolom,
hogy ennek ellenére jól érezték magukat, s mindent megnéztünk, amit elterveztünk. A gyerekek már a kirándulást
megelőző napokban az internet segítségével gyűjtöttek
össze mindenféle információkat. Ezeket kivetítőn vagy kis
előadás formájában bemutatták társaiknak. Bár hideg és
nedves, de mindenképpen hasznos volt ez az utunk.
6.a. tanulói

Csókakői kirándulás

Azután nagyot túráztunk az erdőben. Jól
elfáradtunk és megéheztünk. A falatozás
után még feladatokat csináltunk, a helyes
válaszokért cukorkákat kaptunk.
Késő délután indultunk haza. Jól éreztük
magunkat, szeretnénk tavasszal is visszajönni.
Nagy Bálint
2. b osztályos tanuló

Október 8-án kirándulni mentünk a szüleinkkel és a tanító nénivel
Csókakőre.
Előző nap Joli nénivel megismertük a vár történetét és nagyon kíváncsiak lettünk, hogyan is néz ki a valóságban. Nem volt túl jó idő, de azért
útnak indultunk.
A várban kincset is kerestünk, amit a Pacsirta csapat talált meg. A kincsesládában mindenkinek volt névre szóló ajándék.
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Tisztelt Szülők, Családok, Együttérzők!
November 23-án este egy sajnálatos baleset miatt egy
2.c osztályos tanulónk családjának háza a lángok martaléka lett. Az osztálytársak és a szülők máris kezük
munkájával, szállással, ruhaneművel segítenek a bajbajutottakon. Fogjunk össze, és az újrakezdéshez ajánljunk
fel anyagi segítséget az alábbi számlaszámra:

11773360-00638708
Köszönettel: a Zöldliget Általános Iskola Tantestülete
Velence, 2011. november 24.

Kirándulás Bikalon
„…Amikor odaértünk, már rögtön a középkorban éreztük
magunkat. … nagy vidáman mentünk a várba, a váron
kívül lévő faviskókba, vagy a madárröptetőbe, valamint
a lovagi torna helyszíne melletti íjászatra, lándzsahajításra. …”
Hegedűs Máté 4.a
„… Láttunk sok, szép középkori házat és régi ruhákba
öltözött embereket. … Volt állatsimogató egy sereg libával, akik megtámadtak bennünket… Délben aztán egy
mennyei ebédet is kaptunk, ami egy kastélyban volt,
középkori tálalással. Ebéd után folytattuk az élménybirtok
felfedezését. A nap végére pedig egy fantasztikus lovagi
tornát mutattak be az ott lévő „középkori lovagok”.
Habán Lea 4.a
„… Én a barátnőmmel íjászkodni mentem, majd egy
kézműves foglalkozáson nemezből készítettünk labdát.
Utána elmentünk a „Gagyizdába” hűtőmágnest és egyéb
ajándékot vásárolni. végül megnéztük a lovagi tornát és az
udvari bolond előadását.
Kedves Tamara 4.a

A TITKOK TITKA
Levente Péter
karácsonyi kacagó koncertje 4 – 104 éveseknek
2011. december 21-én 16 órakor
a velencei Zöldliget Általános Iskolában (Kis u. 1.)
Belépő: 1.200.- Ft
a mese titka
DÖBRENTEY ILDIKÓ
a játék titka
LEVENTE PÉTER
A kacagás titka a KÖZÖNSÉG apraja-nagyjáé
Titkos vendég: Török György bábos-gitáros
Jegyek kaphatók mindkét iskolarészben
Liget iskolarész: Baglyasné Szécsi Annamária,
Érsekné Papp Dóra,
Király Tiborné (iskolatitkár) 589-200
Zöld iskolarész: Kutainé Somogyi Anikó
Jegyrendelés, információ:
Baglyasné Szécsi Annamária 20/523-1467

A Hókirálynő
Mesejáték
2011. december 28-án 16.00 órakor

A velencei Zöldliget Általános
Iskolában (Velence, Kis u. 1.)
A belépőjegy ára: 700,-Ft
Jegyek kaphatók
mindkét iskolarészben!
Liget iskolarész: Baglyasné Szécsi Annamária,
Érsekné Papp Dóra, Király Tiborné (titkárság)
Zöld iskolarész: Kutainé Somogyi Anikó

Szereplők:
Hókirálynő
Gerbert Judit
Gerda
Molnár Virginia
Kay, Királyfi
Szőke Olivér
Királylány,
rablólány
Lenner Karolina
Mesemondó,
Hollóné,
Rénszarvas
Bende Ildikó
Díszlet:
Ress Szilárd
Jelmez:
Horváth Ildikó
Rendezte: Laborfalvi Mária
A Győri Holle Anyó Színház előadása

Információ:
Baglyasné Szécsi Annamária
20/523-1467
Király Tiborné 589-200

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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TURIZMUS

Decemberben egy éve kezdte el működését a Velenceitó Turizmusáért TDM Egyesület, melyet 28 alapító tag,
köztük Velence, Sukoró, Vereb, Pázmánd Önkormányzatai, a turizmusban érdekelt szállásadók, vendéglátók, civil
szervezetek és magánszemélyek hoztak létre. Azóta Nadap
Község Önkormányzata és további 14 tag csatlakozott a
szervezethez!
Közös cél a fenntartható és versenyképes turizmus kialakítása és működtetése a térségben.
Ezen célok megvalósításához szükséges a térségben az
összefogás, a partnerség! Ennek segítése, koordinálása a
TDM feladata. A taglétszám bővülése arra enged következtetni, hogy a helyi szolgáltatók is bíznak az összefogásban, a piacon való együttes fellépés erejében, az együtt
gondolkodásban.
Jelentősebb fejlesztések a vállalt projektelemek közül:
Megújult az információs iroda (Cseppház) kívül-belül,
kulturált és korszerű körülményeket tudtunk teremteni a
térségbe érkező turisták fogadására és az egyesületi munka
végzéséhez.
Tagjainkkal tapasztalatcsere utakon jártunk a Balatonnál (Gyenesdiás-Keszthely) és az ausztriai Wörthi-tónál,
ahol helyi és térségi TDM szervezetek fogadtak bennünket
és bemutatták azt, hogy ők hogyan érték el sikereiket, hiszen mindkét általunk meglátogatott térség a „jó gyakorlatok” mintaképviselője!
Az érintőképernyős terminálok elkészültek, a városi
honlapot kibővítettük turizmus tartalommal és a speciális
TDM honlap beindításáig ezt folyamatosan frissítjük.
A térségi TDM (Gárdony és Velence) megalakításával
és ennek kapcsán új pályázati források megnyerésével a tó
marketingjére tudunk a jövőben még nagyobb hangsúlyt
helyezni.

és haladó illetve az angol kezdő csoportok, melyekre még
szívesen fogadunk jelentkezőket.
Érdemes kihasználni az Egyesület nyújtotta kedvező lehetőséget!

A tanfolyamok jellemzői:
– Kis létszámú csoportok
– Angol és német nyelvből is kezdő és haladó szintek
– Beszédcentrikus (szövegértés, beszédkészség)
– Hangsúlyt fektet a turizmus és vendéglátás szaknyelvre
– Nincs vizsgakötelezettség
– Időnként önellenőrzés szempontjából felmérő tesztek
A tanórákat Székesfehérvár első magán nyelviskolája, a
Comenius Nyelviskola tanárai tartják.
A tankönyvek árát a tanfolyam díja nem tartalmazza!
60 órás blokkokban, 2x2 tanóra vagy 1x4 tanóra/hét a
tervezett óraszám mindegyik csoport számára. Az oktatási
napokat a pályázókkal együtt rugalmasan határozzuk meg.
A nyelvtanfolyamon való részvétel a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület tagjai (1-1 fő) részére térítésmentes! Egyébként (tagok családtagjai, bármely helyi
szolgáltató, lakosság stb.) 500 Ft,-/óra (45 perc).
Jelentkezni lehet személyesen, telefonon vagy írásban
a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
elérhetőségein keresztül:
2481 Velence, Halász utca 37.
Telefon: 22/470-302 (Sári Judit)
30/974-2492 (Arday Ágnes)
E-mail: vttdme@vttdme.t-online.hu
Arday Ágnes
TDM menedzser

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület a
KDOP-2.2.1/A-2009-0009 pályázat keretében meghirdeti/meghirdette az Egyesület tagjai, valamint
Velence város és térsége turizmusban érdekelt szolgáltatói/dolgozói/lakosai részére angol és német nyelvtanfolyamait.
Az angol haladó tanfolyami csoport december elején
indult, helyszíne az Egyesület székháza, a „Cseppház”.
Akár ehhez a csoporthoz is lehet még csatlakozni!
2012. január elejétől folyamatosan indulnak a német kezdő
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
szeptemberi, októberi és novemberi üléseiről
A VKTKT 2011. szeptember 30-i soros ülésén elsőként Dr. Sági János rendőrkapitány tartott tájékoztatót a
nyári idegenforgalmi szezonról.
Ezután a Társulási Tanács döntött arról, hogy a VKTKT
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítését elfogadja.
Döntés született arról is, hogy a Kistérség támogatási kérelmet nyújt be a LEADER pályázati kiírására, statégiai előkészítő tanulmány elkészítésére. A pályázathoz szükséges önerőt a társult települések lakosságszám-arányosan biztosítják.
A Tanács elfogadta a VKTKT által fenntartott közoktatási intézmények 2011/2012-es tanév indításáról szóló
beszámolóját.
Adminisztratív okok miatt módosításra került a Chernel
István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI
Alapító Okirata, és a Kistérségi Iroda Alapító Okirata,
illetve Szervezeti és Működési Szabályzata.
A Társulási Tanács elfogadta a 2011. évi szúnyoggyérítés költségelszámolását, illetve a „Mozdulj, Velencei-tó
2011!” programsorozat szakmai és pénzügyi teljesítéséről
szóló beszámolót.

A Helytörténeti
Egyesület

FELHÍVÁSA
Kedves Velenceiek!
Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal,
akik Velencéről elszármaztak, vagy bármilyen más
módon Velencéhez kötődnek.
Ehhez kérjük a segítséget!
Információikat az alábbi helyeken juttathatják el
Egyesületünkhöz:
Galambosné Marika Telefon: 06-70/629-08 94
e-mail: galambosne.marika@gmail.com
Somhegyiné Jutka
Telefon: 22/472-174
e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net
Könyvtár
Telefon: 22/472-453
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket,
mindenkit, aki szereti Velencét!
Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület

A VKTKT 2011. október 28-i ülésén módosításra került a VKTKT 2011. évi költségvetése, melynek indoka a
kápolnásnyéki iskola fenntartóváltása volt. Döntés született arról, hogy 2011-ben a belső ellenőrzési feladatokat a
kistérség továbbra is a Vincent Auditor Kft.-vel láttatja el,
illetve meghatározásra kerültek a Kistérség által vizsgálandó belső ellenőrzési területek is.
A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Szent László
Völgye Kistérségi Társulással közoktatási-szakszolgálati
feladatok ellátására megállapodást köt, kibővítve így a
VEPSZ által ellátott települések körét.
A november 25-i társulási tanács ülésen elfogadásra
került a VKTKT költségvetésének egy éves teljesítésének
elfogadásáról szóló határozat, és megállapításra kerültek
a társult településeknél 2012-ben vizsgálandó belső ellenőrzési területek.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el,
ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők.
Tóth István
Galambos Zsuzsanna
elnök
irodavezető
VKTKT Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65.
tel: 06/22/589-572; fax: 06/22/589-573
office@velencei-to.hu www. velencei-to.hu

VELENCEI FOTÓTÁR
A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot alapít,
amihez kéri mindenki segítségét, aki szeret fotózni és szereti
Velencét. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a FOTÓTÁR megalapításában. Kérjük, hogy jelentkezzenek a Könyvtárban a 472-453-as, vagy Somhegyiné
Jutkánál a 472-174-es telefonon.
A fotókat három témakörben várjuk:
1. Fényképek a városról.
2. Fényképek a városban lezajlott eseményekrõl,
rendezvényekrõl, ünnepekrõl.
3. Szép fotók a Velencei-tóról és környékérõl.
Azon kedves fotózni szeretők jelentkezését várjuk, akik felvételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma részére
egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk illusztrálása,
reklámanyagok, képeslap, középület dekorációja stb.). A felhasználáskor természetesen minden alkalommal feltüntetjük a
készítõ nevét és értesítjük a kedves fotóst. Az összegyûlt anyagból egy késõbbi idõpontban kiállítást is szeretnénk rendezni.
Köszönjük mindazoknak, akik az előző lapszámban megjelent felhívásunkra már elküldték felvételeiket!
Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület
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Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, Kedves Kismamák, Anyukák,
Nagymamák és Nagypapák! Babák, és Totyogók!
A szabad kreatív játék segíti a
gyermeket emberré válni,
és a felnőttet embernek maradni.
Változás a programjaink között a Rece-fice Zenebölcsi
és decemberi hónap szombat délelőttjeire meghirdetett
Játékajánlás és Játékvásár!
Nyitva tartás:
kedd:
9.00 – 12.00 A Velencei Baba-Mama Klub
programjai
szerda: 15.00 – 18.00 Családi Játéktár, játékos
mozgásfejlesztő foglalkozás
csütörtök: 9.00 – 11.00 Rece-fice Zenebölcsi
szombat: 9.00 – 12.00 „Játsszva gondolkodj, gondolkodva
játssz!” Játék újdonságok kipróbálása ovisoknak és kisiskolásoknak.
További szolgáltatásaink:
Családi Játéktár
Játékkölcsönzés
Kreatív és fejlesztő foglalkozások
Szülinapi zsúrok
Óvodás és kisiskolás csoportok foglalkoztatása
Nyári táborok
Gyermekcsoportok fogadása
Játékszer, ill. játékmódszertani tanácsadás
Kihelyezett játéktári szolgáltatás intézményeknek,
cégeknek
Előadások, konzultációk szülőknek, szakembereknek
Játékvásárlás
Vállaljuk szülinapok, gyermekzsúrok megrendezését mesés
környezetben játékmesterekkel.
Szeretettel vár Benneteket a MIKKAMAKKA
Játéktár és a Varázskuckó Játékbolt!
„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség:

Kastély – Velence, Tópart út 52.
20/515-1090 20/942-2879

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

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és víziközlekedés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízott: Tel.: 06-20-368-0235
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

„Béke szálljon minden házra,
kis családra, nagy családra..
Karácsonyfa, ünnep fája,
hintsél békét a világra!”
Pár nap és itt a Karácsony, a szeretet és az érzelmek
ünnepe. A napjainkban gyakran hiányolt meleg egymásra
figyelő érzelmeké. Ebben a rohanó világban és lázas készülődésben ne feledjétek, hogy a legnagyobb ajándék
mindenki számára a szeretet, odafigyelés és törődés. A legnehezebben elviselhető körülmények, helyzetek is megenyhülhetnek, ha apróságaink igazi, őszinte örömét
érezzük! Igazán felemelő érzés látni gyermekeink örömét
és kíváncsiságukat, amit a Karácsony hoz nekik. Az ő örömük által bennünk is újra felélednek a régi családi Karácsonyok…
Idén még lesz pár alkalmunk, mikor a közelgő ünnepekre készülünk, melyre továbbra is szeretettel várjuk régi
és új klubtagjainkat. Az új tagok jelentkezése folyamatos,
mint ahogy az elköszönés is azoktól a kis klubtagjainktól,
akik oviba vagy bölcsibe készülődnek. A gyerekek élvezik
a sok játékot, felfedezik a lehetőségeket; barátságok is szövődnek, így a hazaindulás jelent nehézséget…
Nézzünk is egy kis őszi visszatekintést – gyűjtöttünk faleveleket, gesztenyéket, melyekből igazán aranyos kis
„Gesztenye Gusztik” készültek. Vendégeink voltak védőnőink, akiktől hasznos tanácsokat kaphattunk az éppen felmerülő kérdéseinkre. Beszélgettünk kedvenc babareceptjeinkről, melyeket meg is kóstolhattunk és vidáman alkottunk a házilag készült bababarát gyurmából.
A jövő évben is szeretnénk színes és változatos keddi
klubnapokat szervezni számotokra és mindezeket kiegészíteni egy-egy ünnepi készülődéssel, játékkal. Bármilyen
témajavaslatot vagy programötletet szívesen veszünk, jelezzétek felénk bátran.
Programjainkról bővebben a www.babaklubvelence.hu
oldalon olvashattok. Hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális eseményekre, programokra. Oldalunkon hasznos tippeket találhattok a karácsonyi készülődésre
illetve lehetőségetek van karácsonyi receptcserére egymás
között a Fórumon.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi
és új tagunkat összejöveteleinken, keddenként 9-12 óráig
a MIKKAMAKKA Játéktárban.

Boldog Békés Ünnepeket!
Kérdés esetén keressetek, hívjatok, írjatok bármikor
a következő elérhetőségen:
Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu
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Nyugdíjas klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Klubunk életében a 2011-es év utolsó
pár hónapja is sok szép élményt hozott. A
jó időt kihasználva, október 12-én kirándultunk Egerbe, és az összevont, I.–II.
félévi névnapokat is a szabadban, a
Közösségi Ház udvarán tartottuk meg
ízletes, finom pörkölt, jó zene mellett,
kitűnő hangulatban!
Árubemutatóra is sor került, no meg
a „zsíros kenyér-parti” sem maradt el. Az
Idősek Világnapja rendezvényen mindannyian jól éreztük magunkat. Részt vettünk a Babák Rózsakertje ünnepségen,
ahol süteménnyel is megleptük a kicsiket. Nagyon örültünk, hogy a Civilház
átadásával a II. sz. Nyugdíjas Klub tagjai
is kellemes, barátságos környezetben tarthatják klubnapjaikat. Az Október 23-i
városi ünnepségen a Hősök parkjában
együtt emlékeztünk az 56-os mártírokra,
és elhelyeztük koszorúnkat. A Város Halottak-napi megemlékezésén gyertyát gyújtottunk az elesett hősök tiszteletére. Nem
feledkeztünk meg elhunyt klubtársainkról sem, akik mindig is
hiányozni fognak sorainkból. November 2-án, Halottak napján,
gyertyagyújtással, nevük felolvasásával adóztunk emléküknek.
November hónapban Klubunk életének kiemelkedő eseményére került sor. November 16-án tartottuk Klubunk, az I. sz.
Nyugdíjas Klub megalakulásának 20. évfordulóját a Walzer Étteremben. Jubileumi rendezvényünkre szeretettel hívtuk és vártuk a Polgármester asszonyt, a jelenleg nem klubtag alapító
tagokat, támogatóinkat, a II. sz. Nyugdíjas Klub, a pázmándi és
kápolnásnyéki Nyugdíjas Klubok képviselőit, az „Életet az
Éveknek” Nyugdíjas Szövetség megyei elnökét, Rubina Sándort.
Megjelent vendégeinket nagy szeretettel, és egy-egy szál virággal köszöntöttük, friss, ropogós pogácsával vártuk. A Polgármester asszony köszöntőjében visszatekintve az elmúlt 20 évre,
külön gratulált az alapító tagjainknak, felelevenítve Balogh
Dezső emlékét, akinek vezetése alatt mozgalmas, színes klubélet
folyt. Köszöntő szavai mellett egy születésnapi tortával is megajándékozott bennünket, amit tagjaink meglepetéssel, nagy tapssal
fogadtak. Ezúton is köszönjük! Rubina Sándor, a Megyei és
Országos Szövetség nevében Díszoklevelet adott át, köszöntőjében értékelve és elismerve tagjainknak az eltelt 20 évben a
közösségért végzett munkáját, alapító tagjaink helytállását,
hűségét. Elismerő Oklevelet kapott Bicskei Józsefné Klárika,
előző klubvezetőnk is. Velünk ünnepelt még Csik Attiláné, mint
klubalapító, aki utána több éven keresztül vezette is a Klubot
nagy szeretettel, lelkesedéssel, hozzáértéssel. Munkájában támogatta Stuhl Evelin, aki mint könyvtárvezető, kitűnő szervezőkészségével segített a programok lebonyolításában. Klubunk
elindításában, működésében nagy szerepe volt még

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjainak nagy többsége
október végén a temetők takarításával foglalkozott, hogy
Mindenszentekre a sok falevéltől megtisztítsák a sírokat és

Gulyás József Velence akkori első polgármesterének. Köszönjük kitüntető figyelmét, támogatását, amelyet a klub életében
zajló eseményeket kísérte. Nagyon örültünk Baglyasné Szécsi
Annamáriának, nem csak az ajándékba hozott gyümölcssalátáért,
hanem sok-sok köszönettel tartozunk neki, amiért kis tanítványait felkészítette, elkísérte és kedves műsorukkal szebbé, meghittebbé tették az elmúlt években az Anyák-napi és a Karácsonyi
ünnepeinket. Szeretettel fogadtuk a vendég Nyugdíjas Klubok
köszöntését, akik egy-egy csokor virág kíséretében gratuláltak a
jeles évfordulóhoz, kölcsönösen remélve, hogy barátságunk, jó
kapcsolatunk a következő 20 évben is fennmarad. Alapító tagjaink közül, akik most nem klubtagok, csak Vida József tudott
velünk ünnepelni, akit szeretettel vettek körül a rég nem látott
klubtársai. Minden kedves alapító tagunkat egy-egy szál virággal és Emléklappal ajándékoztunk meg. Nevüket a Jubileumi Évfordulóra nyitott Emlékkönyvben örökítettük meg! A születésnapi koccintás után, Pájovics Misi és Südiné Juliska egy-egy nótacsokor előadásával szórakoztatta az ünneplőket. Kesztyűs
Károlyné nagysikerű, vidám verset adott elő. Nagy tapsot kapott
Dömsödiné, a kápolnásnyéki klubvezető pajkos verse. Majd sor
került a finom vacsorára, a terített asztalon asszonyaink által
sütött finom sütemények sorakoztak. A jó hangulatról Molnár
István már ismert, kedvelt zenéjével gondoskodott.
Megköszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte jubileumi ünnepségünket, a Klubunk iránti szeretetet, támogatást,
a Polgármesteri Hivatal és tagjaink segítségét.
Lassan eltelik a 2011-es év is, itt a Karácsony, az Új Esztendő. Ez alkalomból kívánok Velence Város Nyugdíjasainak, és
minden Kedves Olvasónak szép Karácsonyt, Békés, Boldog Új
E
Esztendőt Klubunk minden tagja nevében!
Lukács Sándorné klubvezető
az utakat. Részt vettünk az „Ismeretlen katonák” sírjainál
tartott megemlékezésen, ahol gyertyákat gyújtottunk, a
Polgármester asszony pedig koszorúkat helyezett el. Utána
megkoszorúztuk a felújított Civilház falán lévő, hősi halált
halt katonák emléktábláját is. Megható, és fájdalmas megemlékezés.
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Nyugdíjas klubok hírei
Klubunk tagjai nagy örömmel vették birtokba a Fő utca 64.
sz. alatt elkészült Civilházat, ahol klubnapot is tartottunk már.
Minden héten a pénteki nap a miénk, de a klubtagságot telefonon, vagy levélben értesítem, ha esetleg valamelyik pénteken elmarad a klubfoglalkozás, és melyik pénteken lesz
megtartva, eddig is úgy volt, hogy két héten keresztül péntekenként találkoztunk, de volt úgy is, hogy csak kéthetenként
találkoztunk, kb. 20 éven keresztül. Klubnap csak akkor van,
amikor többen összejövünk beszélgetésre, természetesen én
minden esetben értesítek mindenkit, egyeztetek a tagokkal és
a házgondnokkal, Ő vár bennünket.
December 16-án délután 16.00 órakor tartjuk a Karácsonyi
ünnepségünket, csekély kis ajándékkal szerezve örömet a
klubtagjainknak, melyet az Önkormányzattól kapott támogatásból tudok megvásárolni. Több éves szokás szerint, a Polgármester asszony ilyenkor adja át az Önkormányzat ajándékát (szaloncukor), aminek szintén mindig nagyon örülünk.
Bármilyen csekélységet is adunk, vagy kapunk, örömmel

vesszük át, hisz ez a Klub „ajándéka”, ahova szívesen járunk.
Reménykedünk, hogy az időjárás is „kegyes” lesz számunkra,
és minél többen részt tudnak venni a téli időszakban is a klubtalálkozásainkon. A 2012. évi programjainkat majd januárban fogjuk megtervezni. Kérek minden velencei nyugdíjas
társamat, a kedvezményes lehetőséget használják ki, és minél
többen jöjjenek el a Velencei Termálfürdőbe, ami a költségek
szempontjából igen kedvező számunkra. Azok a nyugdíjasok, akik már jelezték, hogy szeretnének klubtagok lenni, jöjjenek, szeretettel várjuk Őket!
A 2011. évi Karácson is minden családban a szeretet és az
ajándékozás ünnepe, de gondoljunk azokra is, akik magányosak, vagy éppen az utcán élnek. A 2012. évre is jó egészséget,
boldogságot, szeretetteljes családot, Boldog, Békés Karácsonyt és Új Esztendőt kívánok minden Nyugdíjas Társamnak, minden Kedves Olvasónak, klubtagjaink nevében!
Vén Lászlóné
klubvezető

VELENCE RESORT & SPA HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
A hideg, nyirkos tél beköszöntével elérkezett az idő, hogy
élvezzük a szaunázás testet-lelket melengető jótékony hatását. Szaunaparkunkban szeretettel várjuk a kikapcsolódni, lazítani vágyó vendégeket, ahol rendelkezésre áll egy
finn szauna, 2 infraszauna, 2 gőzkabin, és egy kombinált
bioszauna fényterápiával. Hétfőtől csütörtökig 18.00 órától az emeleti gyógyvizes medencével együtt már 2.200,Ft-tól igénybe vehető, pénteken és szombaton 18.00 órától
2.600,- Ft-ért, vasárnap pedig már 13.00 órától 2.300,- Ftért látogatható (kivéve kiemelt időszakokban).
Szerdától vasárnapig különleges szauna felöntésekkel kényeztetjük kedves vendégeinket, amelyek segítségével izgalmasabbá és hatékonyabbá tehetik a szaunázás élményét
az alábbi időpontokban: 18.00 órakor vitaminos, 19.00
órakor mentolos, 20.00 órakor jeges.
Tájékoztatjuk a fitness újdonságok iránt érdeklődőket,
hogy új szolgáltatással bővítettük kínálatunkat. A speed
fitness immár nálunk is elérhető. 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
marketing manager

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

ADVENTI HANGULATBAN
Közös várakozás
valódi értékekkel
2011. Karácsony-havának
három szombatján

2011. december 3-án 15.30-tól
Velence, Újtelep, Közösségi Ház (Iskola u.)
Közös szöszmötölés (képeslap, babzsák, ördöglakat...)
beszélgetés, éneklés, sült alma, forralt bor, jó hangulat

2011. december 10-én 15.30-tól
Velence, Újtelep, Közösségi Ház (Iskola u.)
Kézműveskedés, beszélgetés, éneklés, zene...
17-től Róka Szabolcs mesemondó előadása
a Zöld Péter című mese

2011. december 17-én 15.30-tól
Velence, ó-falusi Civilház (Fő út 64.)
a Magszínház Vásári Társulat előadása
Mézeskalács díszítés, fadísz készítés, éneklés, zene...
Belépő: ennivaló, süti, innivaló, hangszerek,
a szöszmötölés kellékei
A meghívott vendégek elismeréséhez támogatást
szívesen fogadunk!

Regélő Hagyományőrző Egyesület
telefon: 06/70-945-0488, 06/20-348-5721
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások
járművezetőknek és gyalogosoknak
a téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és
tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok,
a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke
lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a
megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az
elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha
pedig huzamosabb ideig nem használják az autót, érdemes az
akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb
követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig
a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván,
ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a
kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről,
hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az
autó már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti próbálja ki a téli tanpályás
vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és
a gépkocsivezető éles helyzetben is tudni fogja mit kell tennie,
ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk
útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni
kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis
tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit
ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten
megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból
készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival
rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral
legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony
nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért
egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb,
mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet
a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni,
így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét
érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek
készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt
tudni kell, amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata kötelező vége”
tábláig – csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább
egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak fel-
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szerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be a Magyar
Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van legalább egy
hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes
figyelnie az alábbiakra is:
• Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli
ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő
mennyiségű élelmiszerre és italra is.
• Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az
út- és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is,
amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal
indulunk útnak.
• Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni
a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen
ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk
a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevők figyelmét,
hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az
esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább
jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az időszakban fokozott
figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem volt világítás,
a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló
a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a
gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell viselni. A fényvisszaverő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot,
és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő prizmát már 100–200
méterről észre lehet venni. A fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék viselete, valamint a jól működő világítás esetén a
gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és a járművek megfelelő felszerelése,
műszaki állapota is. Elindulás előtt ellenőrizni kell a kerékpár felszereléseit: • kormányberendezés;
• első és hátsó fék (megállás);
• csengő (hangjelzés);
• elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros
lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő prizma, az első keréken sárga küllőprizma, láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre
is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességű
gépjármű elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli időszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a
Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Tájékoztató a Tárnok — Székesfehérvár
vonalszakasz átépítésének állásáról
Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületek
megnyitása után sor került a pénztárkonténerek elszállítására, a peronburkolatok kiegészítésére. Velencefürdő
megállóhelyen befejező fázisához érkezett a liftek,
valamint a lépcső- és rámpalefedések szerelése. Folyamatban van a Gitáros-emlékhelynél megépült aluljáró
lefedése. Az aluljárókhoz csatlakozó járdák építése is
megkezdődött.
Velencén az új közúti aluljáró szerkezetépítése van folyamatban. A 7. sz. főút hídjának szerkezete elkészült, a forgalomelterelést megszüntettük. A majdani Kertész utcai
körforgalomnál folyamatban van a csapadékvíz csatorna
építése, és a körforgalom építése. A Béke u. – Tábor u.
kereszteződése mellett, a csomópont részleges lezárásával
folyik az új körforgalom építése, a csapadék csatorna
kiépítése.
Velence megállóhely új gyalogos aluljárójánál folyamatos
a belső szerkezet, és a liftakna építése.
Velencefürdő megállóhely környezetében a zajvédő falak
utómunkái folynak. Elkezdődött az Ady Endre utca mentén a tereprendezés, az építési anyagok, törmelékek elszállítása.
Sajnálatos módon, egyre többször az elkészült, ideiglenesen átadott létesítmények (peronbútorok, épületek)
rongálását tapasztaljuk. Kérjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy közös értékeinkre ügyeljenek, amennyiben
rongálást tapasztalnak, értesítsék a megállóhelyi épületben
tartózkodó vasútőrt, illetve a Rendőrséget.
Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. decemberi menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.
Loppert Dániel
kommunikációs vezető
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

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
Kismama-jóga: szerda 17.00-18.30 (érd. 30/488-7681)
Meditáció: hétfő 18.00-20.00 óra
Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza tanításai
Kéthetente kedden (18.00-20.00 óra)
Kézműves program: kedd 15.30-17.30 a Nagycsaládos
klub keretében (érdeklődni: 06-70/512-7628)
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
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola,
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet):
kedd, 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 foglalkozás
tartók telefonján.
„...önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás...”
(Márai Sándor)
Beszélgess velünk életről, halálról, a világról!
Buddha négy nemes igazsága:
Van szenvedés. – A szenvedésnek oka van. – Ha van oka,
megszüntethető. – A szenvedés megszüntetésének útja.

Beszélgetéseink célja: az út megismerése a keleti és
nyugati filozófusok segítségével (Eckhart Tolle, Carlos
Castaneda, tibeti filozófusok...)
Foglalkozások hétfőnként, 18.00-20.00 óra között
a Velence, Tópart utca 52. alatti Kastély klubban.
Érdeklődni: 06-30/409-8130

Velence története
könyv alakban
Még kapható Kupi László feldolgozásában Velence története könyv
alakban „Város volt, város lett” címmel. A könyv méltóan mutatja be
településünk múltját, és szinte napjainkig a jelenét.
A könyv megvásárolható a
Könyvtárban (Kastély, Tópart u. 52.)
Polgármesteri Hivatalban (Tópart u. 26.)
A könyv ára (kemény táblás kötés) bruttó 1900,- Ft

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

30 VELENCEI HÍRADÓ

2011. NOVEMBER-DECEMBER

Aktuális helyi információk
A Közösségi Ház órarendje
A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 30/537-4865

4. TEREM

Hétfő
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Kedd

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Regélő
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Szerda

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Péntek

Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
16.00 - 17.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

5. TEREM

Hétfő

Kedd

Szerda

Zumba fittnes
(Barna Anikó)
18.00 - 19.00
Kangoo
19.00 - 20.00

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Csütörtök

Péntek

Kamasz tánc
17.00 - 18.00

Ovis Dance
16.00 - 17.00

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hastánc
19.15 - 20.15

Csütörtök

Péntek

KLUB SZOBA

Hétfő

Kedd

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

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

Kedd

Ági fitness
19.00 - 20.00

Szerda

Csütörtök

Péntek

Ági fitness
19.00 - 20.00

Gyógytorna
1800 - 19.00

II.sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Templom (Ó-falu – Fõ u.)
hétfõtõl – péntekig:
18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap:
11.00 óra
Templom (Újtelep – Szent Erzsébet tér)
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

GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS

VELENCE GYÓGYSZERTÁR (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!
VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: 22/471-596)
hétfõ-péntek:
9.00–15.00 óráig
VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: 22/472-074)
hétfõ-péntek:
9.00–15.00 óráig
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2012-ben Velencére költözik
az EFOTT!
Az ország legnagyobb hallgatói bulija a Velencei-tó
partján horgonyoz le nyáron.
Fesztiválvárossá válik Velence 2012. július 3-8 között!
A legnagyobb magyar zenekarok, a hamisítatlan EFOTThangulat és a változatos kulturális- és sportprogramok évtizedek óta adottak, ehhez társulnak hozzá jövőre a
Velencei-tó remek természeti adottságai valamint a házigazda Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kreatív csapata. Így a következő Egyetemisták és
Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója garantáltan
felejthetetlen lesz!
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozója (EFOTT) hazánk legrégebbi kulturális- és
könnyűzenei fesztiválja, amely az elmúlt két évben folyamatosan látogatócsúcsot döntött. Pécs-Orfűre és Szolnokra
is közel hetvenezren látogattak el. Az 1976 óta vándorló,
folyamatosan bővülő hallgatói rendezvény jövő nyáron egy
kiváló környezeti adottságokkal rendelkező helyszínre,
Velencére költözik. Hosszú strandszakasz a Velencei-tó
partján, úszómedence és változatos sportpályák: wakeboard, kosárlabda, strandfoci, tenisz, röplabda, valamint
túra- és sárkányhajózási lehetőségek. A fesztivál területén,
azaz Velencei Vízi Várban minden eddiginél több sportolási
lehetőség várja a látogatókat, így a 2012-es EFOTT programkínálatában még hangsúlyosabbá válik a sport.
A következő EFOTT-on is a legnagyobb hazai előadók zenéjére szórakozhatnak a hallgatók, s a szervezők
annyit elárulnak, hogy jövőre sem lesz hiány a meglepetésekben és a rendhagyó, különleges, kizárólag a fesztiválra
szervezett produkciókban.
A házigazda felsőoktatási intézmény a számos kulturális hagyománnyal rendelkező Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelynek Egyetemi Hallgatói
Képviselete mindent megtesz azért, hogy felejthetetlenné
tegyék hallgatótársaiknak a 2012-es fesztivált.
A djuice névadó támogatóként jövőre is hozzájárul a
fesztivál programjaihoz és magas színvonalához. A TakarékPont, Rauch Hungária és Heineken Hungária pedig főtámogatóként lesz jelen Velencén. Az EFOTT 2012. július
3-8. között hazánk második legnagyobb tavát változtatja
a nyár legnagyobb bulihelyszínévé!
Karácsonyra is ajándékozhatunk már
EFOTT-hetijegyet! December 1-től
11.990 Ft-os kedvezményes áron
kapható a heti bérlet.
Szervezők

Tájékoztató A Velence 1. posta (Fő tér 2.) általános
és pénzforgalmi nyitva tartási ideje 2011. december 1-től
az alábbiak szerint változik: Általános és pénzforgalmi
egységesen:
hétfő – csütörtök: 08.00–16.00
péntek:
08.00–18.00
szombat-vasárnap: zárva
A következő lapszámunk is összevont (január - február)
lesz, megjelenése február közepére tervezett.
Szerkesztőbizottság
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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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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:
Frei Tamás : A bankár
Kepes András : Tövispuszta
Victoria Hislop : A sziget
Anne O’Brien : A szűz özvegy
Pallavicini Zita : Egy őrült őrgrófnő naplója
Nora Roberts : Menyasszonyok
Steve Berry : Nagy Károly nyomában
Jayne Ann Krentz : Holdfénypart
Jo Nesbo : A megváltó
Barbara Erskine : Az idő örvényében
Robin Cook : Gyilkos terápia
Agatha Christie . A barna ruhás férfi
Bächer Iván : Emberevő
John Le Carré : Suszter, szabó, baka, kém
Fábián Janka : Az angyalos ház
Tony Park : Távoli láthatár
Heike Roland : Derűs tél : otthonunk karácsonyváró díszei
Kreatív karácsony : a legjobb dekorációk, menük és
ajándékötletek
Kim John Payne : Gyermekeink játékai
Titania Woods : Örök barátok (Csillámszárny Akadémia, 3.)
Kate Bloom : Rózsa és a hétvégi házi kedvenc ( Csillagrét
tündérei, 4.)
Balázs Ágnes : Lufi és a hóba rajzolt szív
Sarah Bosse : Annára számíthatsz!
Geronimo Stilton : Dinoszauruszok akcióban
W. Awdry : Thomas és a karácsonyfa
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 2011. január 5-étõl 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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
december 20–tól január 3-ig szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap: december 17. (szombat)
Nyitás napja:
január 4. (szerda)
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

A TÓ TÉVÉ adásnapjai:
ÚJ ADÁS: SZERDA 18.00 ÓRÁTÓL
Ismétlések:
csütörtök kb. 22.00 órától (a Fehérvár TV műsora után)
valamint 16.00 órától a Fehérvár TV-n
péntek: kb. 22.00 órától (a Fehérvár TV műsora után)
szombat: 17.00 órától (A Fehérvár TV-n is)
vasárnap: kb. 21.45 órától (a Fehérvár TV műsora után)
hétfő:
18 órától
kedd:
kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)

A Tó Tévé műsora interneten elérhető a
www.velence.hu
oldalon található Tó Tévés logóra (kamerára) kattintva,
vagy a www.to-teve.info oldalon, ahol a napi műsor
és a fontosabb információk is olvashatóak.

Vendégünk volt Schäffer Erzsébet
2011. október 10-én, hétfő délután vendégünk volt
Schäffer Erzsébet író-publicista, akinek személyisége és
embermeséi elvarázsolták a közönséget.
Történetei érzelmekről, a megszerzett rokonszenvről, a
másik iránti bizalomról
mesélnek, ami ösztönözhet bennünket arra, hogy
nekünk is sikerülhet egy
kicsit egyszerűbben, szebben, nagyobb szeretetben
élni, és talán újra megtanulhatunk az élet apró
pillanatainak is örülni.
Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

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
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

ADÓ OSZTÁLY
Kovács Jánosné
Szikora Melinda

589-413 gépjármûadó, építményadó
589-409 iparûzési adó, talajterhelési
díj, beszedett napidíj
telekadó, idegenforgalmi adó

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ,
szálláshelyszolgáltatói
engedélyek
Török Tiborné
589-421 egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei,
állattartás,
lakásépítési kedvezmények.
lakásfenntartási támogatás
Szabó Lászlóné
589-417 anyakönyvezés, lakcímbejelentés, hagyatéki ügyintézés,
ügyintézés, gyámügyek,
Kerékgyártó Zoltánné
589-408 aktívkorúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, időskorúak
járadéka, szabálysértés,
óvodáztatási támogatás
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea
589-418 birtokháborítás, oktatási ügyek
MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs
589-406 építési és használatbavételi
engedélyek, rendezési terv
Bokor Andrea
589-401 építési és használatbavételi
engedélyek
Törjék Zoltán
589-405 utak, járdák, közterületek
használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés
Mohai Beáta
589-407 mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ
KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné
mobil: 06-30-291-7079
Ablonczi Ernõ
mobil: 06-30-588-6416
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
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén
589-402
Balogh Erika
589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT
Kõváriné Zsovák Nóra
589-400 mûködési engedélyek, iktató
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.
E-mail: hivatal@velence.hu

Fax.: 472-747
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Közérdekű telefonszámok
Szakorvosi rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma:
22/589-515
Velence Gyógyszertár (Balatoni u. 65.)
22/589-524
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
Velence, 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. Velence Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter
22/471-231
Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00,
szerda:13.00-17.00, csütörtök: 8.00-12.00, péntek 8.00-12.00
I. sz. Családorvosi rendelő Velence, Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén
22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00,
szerda:8.00-12.00, csütörtök: 13.00-17.00, péntek 8.00-12.00
Velence I. sz. fogorvosi körz.
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
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)
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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

Megnyitottunk!

Lila Akác
Butik

Olasz divat
a magyar Velencén

Használtruha kereskedés
Kiváló minőségű szezonális OLASZ vegyes ruházat
Új áruk (BÁLABONTÁS) minden SZERDÁN

0–8 éves korig gyerek, tini divat,
női, férfi ruházat, síruhák, katonai és
munkaruházat, átmeneti és téli kabátok

Menükiszállítás a tó
partján a legjobb
ár/érték arányban!
Kétféle (580,- és 650,- Ft) ételünket
megrendelheti:

06-20/370-04-07, 06-22/470-752
Étlapunkat letöltheti:
http://www.velencenenni.hu

Rendeljen és nyerjen
balatoni szállást párjával!
Liget Étterem

KARÁCSONY ELŐTTI AKCIÓK:
hétfőtől hétfőig 10, 20, 30%
MINDEN HÉTEN MÁSFAJTA ÁRUK

Velence, Kis utca 1.
(Liget Kempingben)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 07.30 -16.00
szombat: 08.00-12.00 vasárnap: zárva

Helyben fogyasztás
naponta
12.00 és 14.00 óra között.

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

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

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

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
Kellemes Ünnepeket!

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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Mielőtt Önre DŐL: Kéménycsúcsok átrakása
Kémények utólagos fugázása, színesvakolása,
bádogozása - Kéményleázás javítása, egyéb kis
javítások.
Mielőtt Önre fújja a szél:

Kúpcserepek kenése hagyományos
anyagokkal. Zsadányi Tamás 20-499-3974

SZÜCS MÁRIA

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

Álló szolárium
Megnyílt a környék első

önkiszolgáló autómosója
a 7-es számú főút mentén,
a RENDELŐINTÉZET SZOMSZÉDSÁGÁBAN.

Önkiszolgáló autómosó
naponta 6-22 óráig,
autókozmetika H–P 9-17 óráig.

Gumiabroncs, csomagtértálca, autószőnyeg
értékesítés.

Reklámfelületek bérbeadók.

Telefon: 30/532-8580
Beke Balázs
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Kulcsrakész lakásfelújítás
s
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
ás
k
a
L
–
Gipszkarton falak, álmennyezetek
n – belsőépítészet
o
h
t
t
O
HOLinfo Kft.
06-30-5151-997 • 22-470-318
– Telefon:
Háze-mail:
kulcsrakesz99@gmail.com

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

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK
Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése
INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat
készítés, szaktanácsadás!

REDŐNYÖK, RELUXÁK
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SZALAGFÜGGÖNYÖK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!
Szerkezetre teljes körű garancia!
TAVA S Z I

AKCIÓK

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

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Németh János

Hajdú Zoltán
szobafestő, mázoló,
tapétázó
Külső hőszigetelés,
gipszkartonozás
KEDVEZŐ ÁRON
garanciával
INGYENES FELMÉRÉS

Telefon: 06-30/9816-415

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

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

Tisztelettel:

Gergely Gábor
GERGELY SAT BT.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Kócsag

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

ÚJSÁG
75 féle: Politika, gazdaság, sport,
bulvár, otthon, konyha.
Újság kislányoknak, kisfiúknak,
nagylányoknak és nagyfiúknak!
Friss, finom, olcsó pékáru.
Kávé, szendvics, üdítő, jégkrém,
dohányáru, tejtermékek, felvágottak,
alap élelmiszerek mérsékelt árakon.
Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie?
Nálunk bevásárolhat előtte, utána, vagy
akár a várakozás közben is.
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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

FOTOGRÁFIA
Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

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!

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

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János

Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362

Tel.: (30) 994-9651

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök, párkányok,
szúnyoghálók, reluxák
szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!
Szakszerű beépítés
és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!
Bogár István

Telefon: 06 30 456 25 16, 06 30 456 41 86

Konyhabútorok, beépített szekrények,
szekrénysorok, iroda és
üzletberendezések készítését vállaljuk.

OLCSÓTÓL A LUXUSKIVITELIG,
SZÉLES SZÍN- ÉS FORMAVÁLASZTÉKBAN.
FAGOR gépek forgalmazása
www.tamfa2000bt.5mp.eu
E-mail: tamfa@t-online.hu
Tamásfalvi Krisztián: Tel.: 06-20-9217-818
Tamásfalvi László: Tel.: 06-20-9778-846
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Gázszerelés - VAILLANT márkaszervíz
atmoszférikus, zárt égésterű, kondenzációs
kazánok, napkollektorok, hőközpontok
beüzemelése, garanciális és garancián túli
javítása, füstgázelemzés, jegyzőkönyv
készítés.
Központifűtés szerelés - Megújuló energiák,
hőszivattyúk, felületfűtések tervezése,
kivitelezése örök garanciával, meglévő fűtési
rendzerek szakszerű átmosása, lágyvizzel
való feltöltése.
Víz-, csatornaszerelés - Kaldewei füdőkádak,
zuhanytálcák szakszerű beépítése 30 év gyári
garanciával, KOLO márkaszervíz, vízlágyítók,
vízszűrők telepítése, üzembehelyezése,
javítása. Komplett kivitelezés, tervezéssel,
engedélyeztetéssel.

Annus János – Épületgépész
Gázvezeték és
készülékszerelő mester
Gázipari műszaki –
biztonsági felülvizsgáló
2481 Velence, Dévér u. 7.

+36/70-605-8516

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

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

Kovács Tamás
06-20-426-0261

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
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