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Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2011. október 1-én, szombaton a

„Babák Rózsakertje” ünnepségére
Helye: Velence - Babák Rózsája park

10.00 A Meseliget Óvoda óvodásainak és a Zöldliget Általános
Iskola diákjainak műsora
RÓZSA DÍJ átadás

A 2010-2011-ben született babáknak rózsatő ültetése,
és az emléktáblák elhelyezése
11.00 Búgócsiga bábszínház: A két bocs meg a róka (népmese)
10.00 tól-13.00 óráig

Virág- és terménykiállítás és vásár, kézműves termékek vására, kézműves foglalkozások
Mikkamakka játszóház, népi játszótér: vesszőkosár hinta és hagyományőrző népi játékok
Levendula játszóház, bio üdítők és levek, méz- és sajtvásár, Langalló, kürtöskalács,
keleti édességek.

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!
A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni, ill. gépkocsival a Szabolcsi
út, vagy a Régiposta utca felől, mert a Kis utca lezárásra kerül a 70-es úttól a Zárt utcáig!
Parkolás: A Zöldliget Általános Iskola udvarában, a Szakrendelő parkolójában, a Zárt utca, Régiposta utca, Gesztenye sor ill. a Kis utca a Zárt utcától az Akácfa út felöli szakaszán lehetséges.

M E G H Í VÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő ülését
2011. október 17-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja
a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Egyebek
***
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Hírlevél
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
július 28. napján rendkívüli nyílt testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók György
képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula
képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A rendkívüli testületi ülést két napirend tette indokolttá.
A Képviselő-testület korábbi ülésen értesült róla, hogy
a Civilház (Fő utcai volt Községháza) felújítási munkái
során a megereszkedett födémszerkezet miatt pótmunkákat
kell végezni, melynek jogszerű formája a közbeszerzési
eljárás megindítása. A képviselő-testület a közbeszerzési
eljárás lefolytatását elrendelte és felkérte a Polgármestert,
hogy az eljárás dokumentumait a Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzési Döntőbizottság részére, valamint a Lőrinci
Építő és Fővállalkozó Kft, mint ajánlattételre felkért szervezet részére küldje meg.
A második napirend részben a megszűnő Okmányirodával volt kapcsolatos.
A képviselő-testületi döntés értelmében a Polgármesteri Hivatalban összesen 4 fő köztisztviselőnek szűnik meg
a jogviszonya. Három fő az okmányiroda részéről, akikből 1 fő a helyettesítést végezte. Átszervezés kapcsán a
pénzügyi és adóigazgatási feladatok elkülönítése megszűnik, egységes pénzügyi és gazdálkodási osztály szervezeti
keretén belül valósul meg a feladatellátás, ezáltal egy
szakelőadó munkahely megszűnik.
***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
augusztus 8. napján rendkívüli nyílt testületi ülést tartott
a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Szávai Jánosné
képviselő, Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula
Gábor címzetes főjegyző.
Az első napirend keretében földhasználati jog megadásával kapcsolatban tárgyaltak a képviselők. A Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
zöldhulladék komposztáló telepet valósít meg a velencei
önkormányzat tulajdonában lévő 032/5 hrsz-ú (régi hulladéklerakó) földterületen.
A Képviselő-testület határozatában hozzájárult ahhoz,
hogy a zöldhulladék komposztáló telep megépítése és
üzemeltetése céljából földhasználati jogot létesít a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, az erről szóló megállapodást elfogadja.

2011. SZEPTEMBER
A következő napirend a Velencei-tó Kapuja kivitelezési
munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházások feladataira vonatkozó ajánlattételi felhívás volt. A kivitelezés során felmerültek olyan szükséges munkálatok, amelyek az eredeti dokumentációban nem szerepeltek, de ezek
hiányában nem lehetséges a rendeltetésszerű létesítmény
megvalósítása.
Ezen túlmenően felmerült olyan tétel, mely a dokumentációban eredetileg szerepelt ugyan, de az ajánlati felhívásból kimaradt. Ezek pótlása csak szabályszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásával biztosíthatók.
Az elfogadott határozat szerint a Képviselő-testület a
„Velencei-tó Kapuja” projektben felmerülő kiegészítő
munkák megvalósítását szolgáló ajánlattételi felhívást, fő
tartalmi elemeinek betartása mellett elfogadja.
A kiegészítő munkák – melynek becsült értéke cca.
12.000.000,- Ft+ ÁFA -, a Támogatási Szerződés módosításával a támogatási körbe beemelhetőek. Ezen munkák
megvalósítására az eredetileg tervezett fejlesztési tartalék,
mint forrás, biztosított.
Döntés született a Civilház födém megerősítésére kiírt
közbeszerzési eljárásról. A Képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés – Civilház födém megerősítése” közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a
pályázat nyertesének a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft-t
(1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 82.) nevezte meg. Az
ajánlati árat 2.014.235,- Ft+ÁFA összegben fogadja el.
A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az Önkormányzat és intézményei munkavédelmi feladatainak ellátására vállalkozási szerződést kívántak kötni a MUBISZ
Bt-vel. A Bt. képviselője időközben visszalépett a szerződés megkötésétől.
A Képviselő-testület a munkavédelemmel kapcsolatos
feladatok ellátásának biztosítása érdekében felhatalmazta
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 138/2011.(VII.18.) számú
határozatban foglalt feltételek szerint az arra megfelelő
munkavédelmi szakemberrel a szerződést kösse meg.
Szelei Andrea
aljegyző

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő
közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2011. október 3-án (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati nyertesség utáni
folytatás
Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és
megvalósításnak aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 2008.
februárjában kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan
biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún.
szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki,
Velence csak a vállalt önrészt utalja el a szabályszerűen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes
projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában
résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes
kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.

Velencei-tó kapuja

Tájékoztató a Velencei-tó kapuja projekt
kivitelezéséről
Előző havi számunkban tájékoztatást adtunk arról,
hogy a kivitelezés jelentős csúszásban van, amely az engedélymódosítások elhúzódásának tudható be.
Bár egy hónappal ezelőtt a kivitelező ismételten nagyobb lendülettel folytatta a munkát, az utóbbi napokban
azonban ez már nem mondható el. A munka általunk is ismeretlen okból láthatóan lelassult, esetenként teljesen
leáll. Önkormányzatunk minden szükséges lépést megtett
és megtesz annak érdekében, hogy a beruházás módosított határidőre befejeződhessen. A közreműködő szervezettel való folyamatos egyeztetés mellett felszólítottuk a
kivitelezőt a szerződésszerű teljesítésre, emellett a már
megépített vagyon biztosításáról is gondoskodunk.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

FELHÍVÁS
Az Idősek Világnapján immár két éve bevezetett
tombola-tárgyak sorsolása igen nagy sikert aratott.
Ezért kérjük a helyi vállalkozókat és segíteni
szándékozókat, amennyiben az idei évben is
lehetőségük van rá, adományaikkal járuljanak hozzá az
idei rendezvényhez is.
Az ajándéktárgyakat (a cég/vállalkozás/magánszemély
nevével feltüntetve) a Polgármesteri Hivatal
Titkárságára: 2011. szeptember 23-án 12.00 óráig
szíveskedjenek leadni. Köszönjük: Szervezők

Civil ház átadása
Nagy örömünkre az Önkormányzat saját
erejéből, valamint a LEADER pályázatban elnyert
összegből átadásra kerül az új „Civil Ház”.
Itt kap otthont a falusi nyugdíjas klub és lehetőség lesz
igény szerint közösségi rendezvények megtartására.
Átadási ünnepségünk 2011. október 10-én 16.00 órakor
lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Tájékoztatás a 2011. évi népszámlálásról
Tisztelt velencei lakosok!
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén 2011. október 1. és 31. napja között népszámlálásra
kerül sor.
Az alábbiakban az általános tudnivalókról szeretnék tájékoztatást nyújtani.
A népszámlálás végrehajtását törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás-válaszadás minden kérdésre kötelező, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, melyekre a válaszadás önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás megtagadását a törvény szabálysértésnek minősíti.
A népszámlálás teljes körű lakás- és személyösszeírás egy
meghatározott „eszmei időpontra” vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei időpont 2011. október 1. (szombat)
0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra
gondolva kell megadni.
Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén
számba vesznek minden lakást és minden itt élő természetes
személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy
ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál
rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország
területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel
során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai
elhelyezést szolgáló intézményt.
A népszámlálásnál a válaszadás bevalláson alapul, az adatszolgáltatók által adott válaszokat ellenőrzés nélkül el kell
fogadni, de a törvény szerint a valóságnak megfelelő adatokat kell közölni. Dokumentumok bemutatását a számlálóbiztos nem kérheti, ám javasolhatja az adatszolgáltatónak,
hogy egy-egy kérdés (dátumok, foglalkozás, iskolázottság
stb.) pontosabb megválaszolásához igazolványt, bizonyítványt használjon.
Válaszadási módok: Az adatszolgáltatók 3 féle lehetőség
közül választhatnak: interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre, papír kérdőívet töltenek ki maguk,
vagy a számlálóbiztos közreműködésével adják meg a válaszokat.
A számlálóbiztosok már szeptember 27. és 30. napja között
minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot,
amely tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy
példányát, egy tájékoztató levelet, valamint a lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók. Az internetes kapu október 16. napjáig fogadja a
kitöltéseket, és ugyanezen időpontig lesz lehetőség a papír
kérdőívek önálló kitöltésére is. A kódok segítségével a megkérdezett a saját háztartására vonatkozó lakás- és személyi
kérdőívek online kitöltését könnyedén el tudja végezni, a
programba beépített magyarázatok pedig segítik a kérdések
helyes megválaszolását.
Az online kitöltésre a www.enepszamlalas.hu oldalon lesz
lehetséges. Ha egy háztartás az online kitöltés mellett dönt,
valamennyi ott élőről így kell megválaszolni a kérdőíveket.

Segítség, hogy nyitva tartási időben a velencei könyvtárban
is alkalom nyílik a kérdőívek elektronikus kitöltésére.
FONTOS! Szeptember 27. és 30. napja között a számlálóbiztosok NEM végeznek összeírást, kizárólag az adatfelvételi csomagot juttatják el a háztartásokba.
Október 1-jétől kezdve az igazolvánnyal rendelkező számlálóbiztosok felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, kik
szeretnék a kérdőíveket papíron kitölteni vagy a kérdésekre
helyben, a kérdezőnek válaszolni.
Október 16. után már kizárólag csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni.
Számlálóbiztosok: Velencén 24 számlálóbiztos végzi az öszszeírást. Mindegyikük előzetes otthoni tanulással, önellenőrző kérdések megválaszolásával, tesztlap és próba kérdőívek kitöltésével, tantermi oktatáson való eredményes részvétellel készül a feladatra. Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani
tudja, de kérheti tőle, hogy igazolja magát személyét azonosító igazolvánnyal is. Ha megváltozna a számlálóbiztos
személye, erről a lakók tájékoztatást kapnak.
A számlálóbiztos magát a népszámlálási igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének
az aláírása.
A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos
személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
A számlálóbiztosok személye szükség szerint a Központi
Statisztikai Hivatal ingyenesen hívható, zöld számán
(06-80-200-224) ellenőrizhető.
A számlálóbiztosok munkája a népszámlálás sikerének
egyik legfontosabb része, kérünk mindenkit, segítsék
munkájukat.
Kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken
készséggel állunk rendelkezésre:
Telefon: 22/589-418, 589-402.
Fax:
22/472-747
e-mail: aljegyzo@velence.hu vagy hivatal@velence.hu
Szelei Andrea
aljegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2011. augusztus 6-án:

Oszbach Zsolt – Imrik Izolda
2011. augusztus 13-án:

Malek Gergő Csaba – Nemes Nóra
2011. augusztus 27-én:

Micheller Zoltán – Nagy Réka
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetők
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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
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Készpénzfizetésnél
Mamma Mia Pizzéria Agárd,
ételfogyasztásra 10%
Bevásárló központ
Minden hõszigetelõ rendChemikál Építész Bolt
szerre 3%, nettó 20.000,– Ft
Panoráma u. 3.
felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk!
(Egyéb akcióval nem vonható
össze!)
Minden vásárlásnál 3%,
Globál Festékáruház
(Akciós termékekre nem
Balatoni u. 65.
vonatkozik!)
Minden termékre 10%
Huszti Kertészet Bekötõ u. 42.
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%
Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Tel.: 06-20-464-3286
100% árengedmény minden
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1.
termékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére
Minden termékre 10%
Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Fodor András (Villanyszerelés, Munkadíjból 5%
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése,
fûtésvezérlések készítése
Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert és Helyben fogyasztásnál 10%
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
Egész évben nyitva V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője” 5.000.- Ft felett
5% kedvezmény
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
10% minden forgalmazott
Gofri Büfé Tópart u. 51.
termékre
(Szabadstrand)
Tópart ABC Halász u. 1.

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

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

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
Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
Smaragd Óra és Ékszerüzlet
5% kedvezmény
Tó u. 2.
Minden hónapban
Andi Kozmetika
más-más kedvezmény, a
Szabolcsi úti Pavilonsor
Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint!
ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%
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Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt ápolt,
rendezett, virágosított a közterület. Sok a rendben tartott, gondozott, virággal díszített ingatlan, ez látható
az alábbi felsorolásból is és reméljük, egyre többen
lesznek. Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek, gondozottak, de házszámtábla hiányában nem beazonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni. Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Ady E. u. 15., 29., 30., 33., 35., 38., 45/B.
Balatoni út 39., 44., 50., 72.
Gyöngy Panzió Balatoni út
Béke u. 2., 3., 33., 34., 39., 41.
Cserje u, 12., 13., 17/a, 17/b., 18/a., 19., 40., 51/B.,
51/D., 51/H., 2/1.
Csokonai u. (egy-két kivétellel) végig
a város rendezett utcáinak egyike
Orgona u. 4., 5., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 30., 37.
Dévér u. 1., 6., 14., 15., 16., 19.
Gesztenye sor 1/c., 13., 24.
Jókai u. 1/a., 2/a., 5.
Meggyfasor 2.
Régiposta u, 8., 21., 23.
Sirály u. 30.,
Szárcsa u. 7.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye a környezet
és tenni is kész a szép, virágos Velencéért!
Benkő Istvánné
szervező

2011. SZEPTEMBER

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület
kertészeti tanácsai
Ne hanyagoljuk el függőkosaras, edényes növényeinket! A fukszia,
a petúnia, a muskátli és a többi balkonnövény még több hétig díszít,
ha folyamatosan eltávolítjuk az elnyílt virágokat, továbbra is öntözzük, tápoldatozzuk őket. Az erős, jól tartott növényeket kisebb
eséllyel támadják meg a kártevők (levéltetvek, atkák, molytetvek)
és a kórokozók (lisztharmat, szürkepenész, baktérium).
Ha növényeinket magról kívánjuk szaporítani, a magvakat gyűjtsük be a barnásra színeződött, de még nem megnyílt tokkal együtt.
Praktikus a papírtasak használata, amire írjuk fel a növény nevét,
hogy később ki lehessen zárni a tévedés lehetőségét. A magtok
többnyire könnyen szétnyitható kézzel.
Az őszi virágok vetőmagját, amely csak a következő tavaszon kerül
elvetésre, tároljuk tiszta tartóban, hűvös és száraz helyen. A tavaszi
és nyári virágokat legjobb közvetlenül a magvak begyűjtése után
elvetni a kívánt helyre.
Több dézsás növény, így pl. a fukszia, a sétányrózsa, oleander most
dugványozással szaporítható.
Az egynyári növények esetleges pótlására is van még lehetőség. Ha
nem tesszük, akkor alaposan gyomláljuk ki a virágoskertet, készítsük fel a kétnyári virágok (árvácska) ültetésére. Ne feledkezzünk
meg a tápanyag utánpótlásról. Használhatunk saját készítésű komposztot is.
A virágágyások fokozatosan ürülnek ki, ezért a következő tavasszal
nyíló hagymás növényeket részletekben ültethetjük az üres helyekre. Az ültetés időpontját a virágzási időnek megfelelően válasszuk
meg. Legkorábban, augusztusban, szeptemberben ültethetjük el az
év 1-4. hetében nyíló, korai fajokat, a hóvirágot, krókuszt, korai
nárciszokat és a nagyhagymájú fajokat.
Huszti Mihály
egyesületi tag

Virágos Velence Városszépítõ Közhasznú
Egyesület bemutatkozása
A 2006-ban megalakult Virágos Velence Egyesület vezető
tisztségviselőinek mandátuma lejárt, ezért 2011-ben tisztújító
közgyűlést tartottunk. A megválasztott vezetőség az Egyesület munkáját a kialakult hagyományok szellemében kívánja
továbbra is folytatni.
Az elmúlt 5 évben a májusi virágosítás megszervezését, lebonyolítását végeztük úgy a közterületeken, mint az utcabizalmiak részvételével a magánházak előtti utcarészeken.
A hagyományos városi ünnepségek megszervezésében is
részt veszünk a Május 1-jei főzőversenytől az évadzáró
„Babák rózsakertje” rendezvényig.
Hagyománnyá kívánjuk tenni, hogy október 29-én a temetőkertet „Lombtakarítási program” keretében Halottak Napjára
megtisztítjuk a gesztenyefák lehullajtott leveleitől.
Továbbra is meghirdetjük a „Legszebb Adventi Díszítés”
című akciót.
Ezeken felül meghívásoknak teszünk eleget társ-egyesületek
rendezvényein, civil szervezetek számára tartott tájékoztatókon veszünk részt, és Egyesületünk is bemutatja tevékenységét

más érdeklődő egyesületeknek. Így például ez évben Apátfalva Polgármestere és 45 fős csapata csodálhatta meg a
május 21-i virágosítást, ahol a város apraja-nagyja közösen
szorgoskodott a virágpalánták ültetésében.
2010-től munkánk jelentős részét képezte a különböző
pályázatok előkészítése. Ennek eredményeként a LEADER
pályázaton nyert összegből tudtuk szépíteni a Babák Rózsakertjét: térkövezni, pihenőpadokat, új szemétgyűjtőket valamint díszkutat kihelyezni. Pályáztunk „kutyapiszok szemétgyűjtők” vásárlására is: 10 db-ot a város különböző pontjain
találhatnak – és reményeink szerint használnak is – a kutyaszerető és sétáltató gazdik. Az egyesületek működési költségeihez kiírt pályázaton is nyertesek lettünk.
Ez évben is adtunk be pályázatokat, amelyekből az „Önkéntesek hete” pályázatot legnagyobb sajnálatunkra elutasították az országos túljelentkezés miatt. Ebből az összegből
szerettük volna a Bence-hegyi „Piknik parkot” megszépíteni,
rendezettebbé tenni.
A Velencei Híradó „Virágos Velence” rovatában e számtól
kezdve kertészeti tanácsadással jelentkezünk. Szakmai tanácsadásra virágkertész egyesületi tagunkat kértünk fel.
Virágos Velence Egyesület vezetősége
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. augusztus
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

327
546
313
97
1289
121
88
51

Összesen

2832

MINDIG AKTUÁLIS
Tájékoztató a kutyatartási szabályokról
Ritkán múlik el olyan hét, ahol az esti Híradó ne számolna be tragikus kimenetelű kutyatámadásokról. Az esetek nagy többségében a „találkozásból” a kutya kerül ki
győztesen, és nagyon sok esetben gyerek az áldozat. Felesleges ecsetelnem, hogy ezek az esetek milyen fizikai és
lelki sérülésekkel járnak, és milyen hosszú a gyógyulási
folyamat.
Szintén közhely, de igaz: a támadásokért 99 %-ban a
kutya gazdája a felelős, és nem a kutya. A kutya, ha gazdája nem gondoskodott megfelelő kerítésről, kimegy a
közterülete, megharapja a postást, átcsatangol a szomszédhoz.
A kutya, ha gazdája a sétáltatás alkalmával közterületen nem tesz rá pórázt és szájkosarat, él a váratlan szabadsággal: „fürge” kismama legyen a talpán, aki totyogó
csemetéjével és a babakocsiban fekvő csöppséggel sikeresen tud kitérni egy viháncoló, nagytestű kutya elől. De kerékpáron sem életbiztosítás egy nyomunkban loholó kutya
elől menekülni. Ezekben az esetekben a gazda 10-15 méterről érkező: „Nem bánt!” biztatása nem szolgáltat kellő
megnyugvást.
Az eb adott esetben az út menti, mások által fáradtságos munkával rendben tartott területre piszkít, amit a gazdik – tisztelet a kivételnek – rendre „elfelejtenek” összetakarítani.
Idézhetném a velencei állattartási rendelet vonatkozó
paragrafusait, de a lényeg két bővített mondatban összefoglalható:
A kutyatartók oldják meg, hogy kutyájuk NE jusson ki közterületre, vagy a szomszédos ingatlanokra!
Közterületen a kutyán szájkosárnak és póráznak
kell lennie, ha a kutya piszkít azt a gazda takarítsa fel.
(A rendelet a www.velence.hu honlapról elérhető.)
Ezek alapdolgok, mondhatni minden ebtartónak „kutya
kötelessége” a fentieket betartani...
Szelei Andrea
aljegyző

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS
Budapest
Szentendre
Budakalász
Tahitótfalu Tótfalu
Érd
Szigetszentmárton
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Százhalombatta
Iváncsa
Besnyő
Adony
Kulcs
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Bajna
Vác
Eger
Szihalom
Miskolc
Debrecen
Tiszakóród
Igal
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Fehérvárcsurgó
Bakonycsernye
Mór
Pusztavám
Csákberény
Zámoly
Csákvár
Tabajd
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Csősz
Soponya
Enying
Dég
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Pápa Tapolcafő
Siófok
Balatonszabadi
Zalaegerszeg
Győr
Egyházasfalu
Összesen:
Mindösszesen:

ESETSZÁM
134
1
7
1
2
2
2
5
5
1
20
3
7
20
42
40
12
131
35
5
491
317
48
136
17
3
1
1
2
4
1
5
3
1
72
4
4
1
1
1
2
1
2
1
3
5
6
26
102
5
8
1
1
2
1
2
8
1
1
1
1
4
1
1
3
2
1779
4611
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Velencei Nyári Zenés Esték 2011.
Made in
Hungária

Figaro házassága

Négy férfi gatyában

Trója

Fotó: Kővári Éva és Somhegyi Béla
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Jubilált Velence színháza
Fotó: LakeVelence.com

Amikor belenéztem az elmúlt majd’ másfél évtizedben
írt beszámolóimba, azt láttam, hogy a Velencei Nyári Zenés
Esték sikerét alapvetően meghatározó tényező sohasem a
darabok kiválasztása, a szereplők neve jelentette. Részben
a helyszín, de legfőképpen az időjárás. Így hát az utóbbiról
ezúttal szót sem ejtek, aki megélte az idei nyarat (?) mindent ért.
Akik vették a fáradtságot, no meg a jegyet, és ellátogattak a sorrendben harmadik évadját is az Északi-strand
rendezvénysátrában töltő Kastélypark Színpad előadásaira,
tapasztalhatták, kiváló darabok, remek előadók jellemezték az idei, sorrendben tizenötödik, jubileumi színházi hónapot Velencén.
Húzó előadásnak tűnt a Made in Hungária című musical, és a közönség örömmel is fogadta a Magyarock Dalszínháza bemutatóját. Sok tehetséges fiatal énekelt, táncolt
a velencei színpadon, remek hangulatot teremtve a
látványhoz. Ahogy az egyik néző a szünetben megjegyezte, csak az volt a kár, hogy nem lehetett táncolni.
A Figaro házassága című vígjáték igazi színház volt, a
szó nemes értelmében. Rékasi Károly, Bánfalvy Ági és társaik, a Bánfalvy Stúdió színészei cseppet sem vették
félvállról a vidéki szereplésüket, tudásuk javát adták a
közönségnek. Sokakat talán az riasztott az előadás megtekintésétől, hogy azt hitték, az operát láthatják a velencei
sátorban. Nos, annyira merészek azért nem vagyunk...
Egészen kiváló produkció volt a Sziget Színház bemutatója, a Trója című rockopera, Pintér Tibor rendezésében.
Tibor éppen csak végzett főiskolásként, pár nappal az
iskola befejezése után kapta az első rendezői felkérését az
akkor alakult Kastélypark Színpadtól, s öröm volt nézi,
hogy a tizenötödik évadra milyen kiforrott énekessé,
színésszé és egyáltalán nem utolsósorban rendezővé érett.
A darabot igazi sztárszereposztásban láthatta a szépszámú
és hálás nézősereg.
Ugyancsak nagynevű művészek játszottak a Négy férfi
gatyában című bohózatban, a Fogi Színháza előadásában.
Tévés sztárok, jó humorú, népszerű színészek vezették
végig a nézőket a sok félreértésen, helyzetkomikumom
alapuló könnyed játékon. A sűrűn felharsanó nevetés jutalom volt szereplőknek és a színpad munkatársainak
egyaránt.

A „Három nap a zene jegyében” programsorozat ezúttal is a székesfehérvári Királyi Napokra épülő 7. Velencei
Nemzetközi Néptáncesttel vette kezdetét, meglepően szépszámú érdeklődő előtt. Pompás látvány volt a román, indiai és kanadai lengyel együttesek tánca, de mindegyik
elhomályosult az Alba Regia Táncegyüttes vérprofi műsora mellett.
A 14. Fúvószenekari és Mazsorett Nap együttesei ezúttal nem vívták ki a jeles nagyérdemű tömeges érdeklődését, pedig akik hallgathatták a hazai és belga zenekarokat, csodálhatták a szép mozgású lányokat láthatóan
remekül érezték magukat. A Velence város 7. születésnapját ünneplő tűzijáték azért csak megmozgatta a helyi
polgárokat, nyaralókat, másfél órával az első felröppenő

Fotó: Somhegyi Béla

petárda előtt, már ezrek lepték el az Északi-strandot és
környékét. A szokásos sikert aratta DJ Smash videodiszkója is, bár ez utóbbi hangereje néhány környékbeli
polgárnál – némiképpen érthetően – kicsapta a biztosítékot. Mentség minderre, hogy a városnak évente csak
egy születésnapja van és a diszkó a táncolók erős
tiltakozása ellenére is emberi időben befejezte működését.
A zárónap három fellépője a Fantázia ének és
táncegyüttes, a Blue Birds zenekar és Coincidance írtánc
együttes közül cseppet sem érdemtelenül, ez utóbbi vívta
ki a legnagyobb sikert, bár a
Fotó: Tóth Gáspár Dániel
másik két együttes műsora is
kiváló élményt adott.
A rendezvény számtalan
biztonsági ellenőrzésen esett
át és vett minden akadályt elismeréssel. Ezért külön hálámat
fejezem ki mindazoknak, akik
tevékenységemet segítették.
Kiemelten köszönöm Balogh
Erikának, Bruck Józsefnek,
Nagy Editnek, Sári Kálmánnak minden akadályt elhárító,
sokszor önfeláldozó munkájukat.
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Velence Város
Születésnapja
2011.

Fotók: Somhegyi Béla
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Köszönet
Köszönetet mondunk az ünnepség szervezésért Szávai
Jánosné képviselőnek, a műsorban szereplő diákoknak, az
őket felkészítő Bődyné Barna Etelka és Karsai Dénes
pedagógusoknak, az ünnepi beszéd megtartásáért Dr. Sirák
Andrásné képviselőnek.
Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Fotó: Somhegyi Béla
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Létay Lajos:

Jó tanulást!
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Tanévnyitó 2011/2012

Kicsit elrabolt a rigó,
csöppet elcsípett a darázs,
elvitt belőle a patak,
vonat, tenger, táborozás,
s mire megcsörren a dió,
volt-nincs már a vakáció!
Sajnálod-e? No, ne tagadd,
én is sajnálom a nyarat,
a madarat, hogy elrepült,
a patakot, hogy elszaladt,
de mit tehetnék kis koma,
ősz van, megnyílt az iskola.
S ugye nem is rossz ez!
Megint együtt a sok jó barát,
a rétről a sok labda mind
ide a nagy udvarra szállt,
s ahány kiránduló, halász,
mind itt zsibong most, itt tanyáz.
S nézd a sok kis pislogó kicsit,
a sok riadt madarat,
micsoda izgalom nekik,
e zsongó őszeleji nap,
hogy ámuldoznak mindenen,
mi oly ismert neked, s nekem.
Menj szépen, fogd meg a kezük,
hogy bátran lépegessenek,
vezesd őket, segíts nekik
bejárni a titkos termeket,
mutasd meg nekik a padot:
Innen nyílnak a csillagok!

Azt mondja József Attila: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek…

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők, Kollégáim, Vendégeink!
Ilyen fáradhatatlan kertésznek állítottak bennünket, pedagógusokat, hogy a kis
csemetékből helyüket megálló, majdan termőre forduló fák növekedhessenek.
Szeretettel köszöntelek benneteket első osztályosok!
„Óvodások voltatok
kisfiúk, kislányok.

Fotó: Somhegyi Béla

Tündérország berkeit
Bebarangoltátok.”
Osvát Erzsébet

Nyár elején elköszöntetek az óvodától, a játszótársaktól, az óvó néniktől, dadusoktól..
Kinőttétek a székeket, alacsonyak lettek az asztalok, kíváncsiak vagytok egy másik
világra.
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Holnap reggel már táskával vár benneteket az iskola,
szólítanak a tanító nénik és üdvözöl majd a vén berregő
csengőnk is a Zöld iskolarészben.
Most azonban ünnepélyesen is a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjaivá váltatok.
Megkaptátok az iskolai pólót, jelvényt, innentől kezdve,
remélem büszkén viselitek.
Szeretném bemutatni mindnyájuknak két új kollégánkat:
Siket Orsolyát és Kiska Andreát, akik a két tanítási nyelvű
osztályokban fognak angolt tanítani.
Visszaérkezett iskolánkba Kesselyák Kinga, aki a Zöld
iskolarészben fog napközis feladatokat ellátni!
Nagy örömünkre anyanyelvi tanáraink száma is bővült.
Azonban régi ismerősöket köszönthetünk: Jenniffer
Collins Bunn, Reid Barnes, és Dan Smith személyében.
Kívánom, hogy érjenek el sikereket iskolánkban!
Kedves Diákok!
Véget ért a vakáció, és ti újra itt álltok az iskola udvarán.
Ti vagytok a mi kertünk fái, s növekedtek évről évre. Erősödik a törzsetek, sűrűbbek a lombjaitok, és már látszanak
a lehetőségeitek. Szeretnénk, ha éreznétek, hogy figyelünk
rátok. Nyesegetjük a hajtásaitokat, ugyanakkor táplálunk,
óvunk benneteket, hogy amikor elhagyjátok az iskolátokat, birtokában legyetek mindannak, amire szükségetek
lesz: vegyétek észre a simogató szellőt, de állni tudjátok a
vihart is. A mosolygó napot örömmel üdvözölhessétek, de
ne ijedjetek meg a villámoktól sem!
A héten bejártuk az iskolát, a frissen festett termek készen
várnak benneteket, kíváncsian szemléltük meg a szertárakat, ellenőriztük, hogy minden gép csendben zümmög-e
a számítástechnika teremben, és ha holnap belefújunk a

Interaktív táblák TIOP pályázatból
Iskolánk informatikai fejlesztése újabb mérföldkövéhez
érkezett ez év augusztusában.
Mint ismeretes, a 2009-es induláskor az Önkormányzat
biztosított anyagi forrást a „legszükségesebb” oktatást segítő informatikai eszközökre. Akkor mind a 16 tanterembe
projektort, valamint az alsós évfolyamok számára, és a
nyelvi szaktantermekbe aktívtáblát tudtunk felszerelni.
A 2010-es évben újabb fejlesztést valósítottunk meg, iskolai Alapítványunk révén a LEADER pályázaton elnyert
közel 3 millió forintból 7 újabb asztali számítógépet, két
laptopot, két projektort szereztünk be.
Az idei nyáron pedig „befejeződött” az eredeti fejlesztési terv. A TIOP pályázaton elnyert támogatás révén 8
tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, laptop alkot
egy-egy ilyen csomagot) került a Liget, 2 „csomag” pedig
a Zöld iskolarészbe.
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sípba a tornateremben, akkor már nem tankönyvek néma
visszhangja felel, hanem birtokba vehetitek a pályát!
Kedves Kollégáim!
Juhász Gyula bölcsen látta, hogy „A tanár az a gyerek, aki
legtovább jár az iskolába.” Igaza van. De nem csak azért
járunk az iskolába, hogy tanítsunk, hanem azért is, hogy
mi magunk is tanuljunk tanítványainktól, akik sokkal bátrabbak, erősebbek kell, legyenek, hiszen hatalmasak az elvárások velük szemben. A mi dolgunk, hogy segítsük őket.
Kedves Szülők!
Tudom, hogy minden reggel nagyot dobban a szívük, amikor puszit adnak búcsúzóul a kisebbeknek, és szemükkel
simogatják a nagyobbakat, és iskolába engedik féltett kincseiket, gyermekeiket. Mindent megteszünk, hogy a ránk
bízott diákok ügyes, okos, intelligens fiatalokká váljanak.
Köszönöm, hogy számíthatok az Önök áldozatos munkájára, segítő együttműködésükre.
Iskolánk pedagógusai tudják, hogy mindenki más, máshogy értékes és fontos. A mi kertünkben nő gyümölcsfa:
alma, körte, szilva; gyorsan lombosodó fűz, meggondoltan terebélyesedő fenyő, de mind-mind egy-egy ajándék. A
kertészek pedig szeretettel munkálkodnak az érdekükben!
Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a
gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését,
a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt
pedig jó csapatmunkát kívánok!
A 2011/2012-es tanévet ezennel megnyitom!
Czuppon István
igazgató
Büszkén mondhatjuk tehát, hogy a szeptemberi iskolakezdésre a Liget iskolarész minden tanterme (a szaktantermek is) projektorral, és a 8. évfolyam kivételével
minden tantermünk korszerű interaktív táblával van felszerelve.
Színvonalában nem marad el a Zöld iskolarész sem,
ahol mind az öt tantermünk rendelkezik projektorral, ebből
4 tanteremben interaktív tábla is van. Az ötödik tanterembe
– szintén pályázatból – előreláthatólag október-novemberben kerül interaktív tábla.
Az örömteli esemény mellett (vagy ezzel együtt) fontosnak tartom megjegyezni, hogy az imént felsorolt fejlesztések csupán eszközök. Pedagógusaink töltik meg
tartalommal, és ez a tartalom remélhetőleg motiválja, és
segíti a tanulásban gyermekeinket. Mert bár ezek az
eszközök a legkorszerűbb technikát képviselik, tanulni
(egyenlőre legalább is) nem tudnak senki helyett.
Elbert Tamás pedagógus
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Tájékoztató
Szakrendelő Bónusz Kártya
meghosszabbításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010ben Szakrendelő Bónusz Kártyát bocsátott ki a településen üdülőtulajdonnal rendelkező (nem velencei állandó
lakosok) adófizetők számára a Velence, Balatoni út 65.
szám alatti Szakorvosi Rendelő intézménynél nyújtandó
egészségügyi szolgáltatás igénybevételének elősegítésére.
Jelenleg több mint ezer személy rendelkezik Szakrendelő
Bónusz Kártyával, melyek érvényességi időtartama
2011. június 30. napján lejárt.
A kártya meghosszabbítása írásbeli kérelmezői nyilatkozat
útján szerezhető meg.
(Postacím: 2481 Velence, Tópart utca 26.
Fax szám: 22/472-747, e-mail: hivatal@velence.hu)

Kárpátaljai beszámoló
A Baptista Szeretetszolgálat elnöke Szenczy Sándor azzal
a kéréssel fordult a tantestületünk felé, hogy lenne-e olyan pedagógus, aki Munkácson szívesen tanítana magyar analfabéta
cigányokat. Többen barátkoztunk a gondolattal. Igazi kihívásnak tűnt ez a feladat!
Három fős csapatunk a nyár végére állt össze, Szigetiné
Csákvári Éva kolléganőm útlevele ekkorra lett kész, Kirkner
Valéria pedig megérkezett Amerikából a rokonlátogatásból.
Így indultunk el 2011. aug. 22-én délelőtt, nagy várakozásokkal telve Munkácsra. Budapesten csatlakoztunk a szeretetszolgálat konvojához, akik amerikai orvosokat, gyógyszerészeket és ápolókat vittek Kárpátaljára. Egy kisbusznyi gyógyszert is hozott a csoport magával. Így a szeretetszolgálattól Gál
Dávid elkísért minket a határig. Az ő diplomáciai útlevelével
az egész csoport könnyedén átkelt a vámon. Köszönjük Dávidnak azt a segítséget is, amit nekünk nyújtott Budapesten.
Látszott a profizmus a szervezésben.
Késő este értünk a cigánytelep szélén található bázisra. Ez
egy nagy, kétszintes épület, amit folyamatosan újítanak és
szépítenek az ottaniak és a missziós csoportok, a szolgálatte-
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A kártya meghosszabbítás térítési díja: 200.- Ft.
Az összeg befizethető készpénz-átutalási megbízáson,
vagy átutalás formájában az alábbi számlaszámon:
OTP Bank: 11736082-15363107.
Átutalás esetén a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni: Bónusz kártya hosszabbítása, valamint a jogosult nevét. Felhívjuk a figyelmet,
hogy ezek hiányában az igénylések nehezen, vagy egyáltalán nem konkretizálhatóak.
A meghosszabbított kártyák érvényességi ideje 12 hónap,
2011. július 1. napjától 2012. június 30. napjáig. A meghosszabbított kártyák lakcímre történő postázását – az
igénylés és a térítési díj beérkezés függvényében – a Polgármesteri Hivatal ez év május végétől végzi.
Kérdés esetén fenti elérhetőségek valamelyikén, vagy a
22/589-418-as telefonszámon készséggel állunk rendelkezésre.
Szelei Andrea
aljegyző
vők és a gyülekezet számára. Kényelmes, tiszta szobák, jó
körülmények vártak bennünket ebben az épületben. Külön személyzet főzte a finom ételeket. Mindezekkel a körülményekkel az amerikaiak is elégedettek voltak.
Másnap nekiláttunk a munkának. A munkácsi 5000 fős cigányság közül mi kijártunk a külvárosba, a Pósaháziakkal foglalkoztunk. Az orvoscsoport megkért bennünket, hogy a helyes tisztálkodásról is beszéljünk nekik. Vittünk mosdótálat,
szappant, törülközőt és kezdődött a nagy tisztálkodás! Majd a
telepi gyülekezeti épület átalakult osztályteremmé. Megtelt a
terem minden korosztályú gyerekkel. Énekléssel, dicséretekkel kezdtünk minden nap, amit Valika vezetett.
Majd nekiláttam a nyomtatott kisbetűk tanításának. Minden nap két betűvel ismerkedhettek meg. Volt apuka, aki karján a kisgyerekével érkezett. Az egyikük a kisbetűt, másik
nagybetűt tanulta. Éva vezetésével vázolták a tanultakat. Ujjal
festettek, a kezüket körberajzolták. Sokféleképpen, játékokkal,
énekekkel megszakítva tanítottunk. A hétvégére két-hárombetűs szótagokat olvastak. Öröm volt látni azt a sok tudásvágytól csillogó gyerekszemet. Szomorú tény, hogy sokuknak még
születési anyakönyvi kivonata sincs, mintha nem is léteznének. Nagyon nehéz körülmények között tengetik életüket. Egy
szobában több generáció él együtt.
Jó volt szolgálni feléjük! Végre fontosnak érezték magukat, alig várták az újabb tanítást.
Utunk célja, egyfajta tájékozódás volt. Felmértük az ottani
körülményeket, lehetőségeket. Ennek tudatában szeretnénk a
következő nyárra megszervezni az oktatásukat. Egy-két hetes
turnusokat tervezünk, erre a feladatra várunk pedagógusokat.
Rengeteg élményben volt részünk, nagyszerű emberekkel
ismerkedtünk meg. Jó érzéssel tölt el bennünket az a tudat,
hogy valamit mi is tettünk és tehetünk ezekért az emberekért.
Aki egyszer jár odakünn, annak vágyik szíve vissza!
Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Ő oltalma alatt érezhettük magunkat egész héten! Köszönöm a kolléganőimnek
ezt a nehéz, de szép hetet!
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak és
nem úgy mint az embereknek!” Kolossé 3/23.
Papp Sándorné Zsóka
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TURIZMUS
Nemes Cukrászda

Júniusban elkészült a Velencei-tó
Turizmusáért TDM Egyesület,
egyben Tourinform Iroda épületének
külső és belső felújítása.
Az ünnepélyes megnyitón részt vettek a sajtó és partnerszervezetek képviselői, az Egyesület tagjai és munkatársai.
Az irodába betérő érdeklődők száma július-augusztus hónapban több mint 1000 fő volt. Nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy az ország minden részéből érkeztek vendégek Velencére és a környékbe. Vas megyétől Borsod-Abaúj-Zemplénig a legkülönbözőbb településekről jöttek nyaralni a
Velencei-tóhoz. Tájékoztatást kértek tőlünk belga, francia,
német, holland, japán turisták is. A legnagyobb érdeklődés
a szálláshelyek összes kategóriája, kerékpározás/kerékpárutak, túrázás, hajózás és a különböző koncertek, programok
iránt mutatkozott.
A Velencei Zenés
Nyári Esték előadásaira az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is lehetett irodánkban jegyet vásárolni
és több százan éltek
evvel a lehetőséggel.
Régi és új vendégeink örömmel léptek
be a felújított épületünk ajtaján és tetszésüket fejezték ki
ennek küllemét és atmoszféráját illetően.
Továbbra is lehetőség van nálunk kiadványok elhelyezésére és
helyi termékek, ajándéktárgyak,
belépőjegyek, különféle szolgáltatások értékesítésében, közvetítésében
való együttműködésre!
Egyesületünk szívesen fogadja
új tagok és üzleti partnerek (szállásadók, vendéglátók és más szolgáltatók) jelentkezését!

TDM tagság
A Velencei Híradóban lehetőséget kaptunk, hogy minden hónapban bemutassunk egy-egy egyesületi tagot, vállalkozást.
A bemutatkozásokat véletlenszerű sorrendben közöljük!

Gyermekkori álmom vált
valóra, amikor jelentős
családi segítséggel, szerény körülmények között
1998- ban a családi ház
alagsorában megnyílt a
Nemes cukrászda – kezdte bemutatkozását Nemes Csaba, cukrászmester, a cukrászda üzletvezetője. – Iskoláim és szakmai tapasztalatok, kihívások választásával tudatosan erre készültem
és családomtól ehhez minden támogatást megkaptam. Kezdetben csak a családtagok vettek részt a vállalkozásban: beteg
édesapám, aki sajnos már lassan 10 éve nincs közöttünk – szinte
erején felül járult hozzá az üzlet indításához, nővérem, Rita, ma
már a gyerekek nevelését választotta hivatásának, de szabadidejében, még mindig számíthatunk a segítségére, és édesanyám,
aki nyugdíjasként a mai napig tevékenyen részt vesz a munkában. Időközben megnősültem, családot alapítottam és feleségemtől is sok támogatást kapok.
Kezdetben csak elvitelre árusítottunk süteményeket, valamint
a környező települések élelmiszer boltjaiba szállítottunk. Közben a vevők részéről felmerült az igény egy igazi cukrászdára.
1999-ben léptünk egy nagyot. Kápolnásnyék központjában bérbevettünk egy régi épületrészt, ahol teljes felújítás, átalakítás
után vendégeinknek lehetőséget nyújtottunk a helyben fogyasztásra és a sütemények mellett már fagylaltot, kávét, teát, üdítőt
is kínáltunk. Ez időtől fogva alkalmazottakat is foglalkoztatunk.
Jelenleg hatan dolgoznak nálunk, mindannyian jó pár éve, és
örülök, hogy a gazdasági nehézségek ellenére, mindenki munkahelyét meg tudtuk tartani.
Egy saját vállalkozásban soha nem lehet pihenni, a határozott idejű bérleti szerződés a végéhez közelített és nekünk újabb
lehetőségünk adódott. A település központjában, a Fő utca 35.
szám alatt találtunk egy eladó házat. Jelentős hitellel megvásároltuk és pályázati segítséggel felújítottuk. Itt sikerült a megváltozott előírásoknak mindenben megfelelő cukrászműhelyt, és egy
kellemes atmoszférájú cukrászdát, kerthelyiséget kialakítani
2004-ben. A cukrászda a mai napig itt várja vendégeit a hét minden napján. A sütemények igen széles választékát kínáljuk: a hagyományos, házi jellegű süteményektől a különleges, alkalmi
dísztortákig számos édesség, sós teasütemény. A fagylaltot is
a hagyományos főzési eljárással készítjük, hogy vendégeinknek
a legjobb minőséget kínáljuk.
Fontosnak tartjuk a szakma tapasztalatainak fortélyainak továbbadását, ezért évek óta foglalkozunk szakmunkástanulók
képzésével is.
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület egyik alapító
tagjaként nagyon jó kezdeményezésnek tartom a helyi vállalkozások összefogását. Szívesen részt veszünk az Egyesület által
szervezett rendezvényeken, programokon. Különösen jó lehetőség volt, hogy tavasszal az egyesület tagjaként bemutatkozhattunk az Utazás kiállításon.
Arday Ágnes
TDM munkaszervezet vezetője
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Tourinform Iroda
Velence, Halász utca 37., Telefon: 06-22-470-302
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu
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Kedves Gyerekek, Kedves Kismamák, Anyukák,
Anyukák, Apukák, Babák, és Totyogók!
a nyár gyorsan elrepült és a sok rossz
Nagymamák és Nagypapák! Bár
idő miatt maradtak el programjaink, azért a

„A család, amely együtt játszik,
együtt is marad.”(Steve és Ruth Benett)

A Mikkamakka Játéktár Velencén immár 10 éve működik.
2011 őszétől a Varázskuckó Játékbolt csatlakozásával lehetőség nyílt arra, hogy az igényeknek megfelelően napi nyitva tartással, új játékokkal, játékvásárlási lehetőséggel illetve
sok-sok érdekes programmal bővüljenek szolgáltatásaink!
Úgy gondoljuk, hogy a szülők tehetnek a legtöbbet gyermekeik fejlődéséért, kiegyensúlyozottságáért, és azért, hogy később az iskolában és az életben megállják a helyüket. Nem lehet
elég korán kezdeni, már most, gyermekkorban alapozhatják meg
igazán jövőjüket azzal, hogy lehetőséget biztosítanak nekik a
világ felfedezésére. A gyermek, ha korához, képességeihez igazodó kihívással találkozik, akkor saját erőfeszítései által tud a
legjobban fejlődni. A gyermekek leginkább a játék által motiválhatók. A kisebbek alapvető tevékenysége a játék, ezért ha
ebbe illesztjük az ismeretátadás folyamatát, sokkal hatékonyabb
eredményt érhetünk el, mint direkt módszerekkel. A nevelés feladata és felelőssége nem hárítható át teljes egészében a bölcsődékre, óvodákra, iskolákra. Tudatos szülőként, nagyszülőként
kell lerakni az alapokat.
Miben tudunk mi segíteni?
A Játéktár nem a szokványos gyermekmegőrző vagy játszóház, hanem színvonalas családi és gyermek játékbirodalom! Egy
hely, ahol a gyermekek szüleikkel együtt játszhatnak, új játékokat ismerhetnek meg találkozhatnak más családokkal. Mikkamakka vagy más néven Miska Macska, a kedves és szabad
vándor macska a Négyszögletű kerek Erdőből, várja a játékokat
és kalandokat kedvelő gyermekeket és családokat. A minőségi
játék gyűjteménnyel (értékes hazai és külföldi játékszerek) helyben lehet játszani, de a kedvenccé vált játékot kikölcsönözve
haza is lehet vinni vagy akár meg is lehet vásárolni. Játéktárunkban található kreatív és építő sarok, társasjáték és puzzle részleg,
babakonyha, babaszoba, fa vasútépítő és bábjátékozó is.
A nyitvatartási idő alatt bárki bejelentkezés nélkül ellátogathat, játszhat, tanácsot kérhet a játékmesterektől és részt vehet
a programokon. A játéktár szolgáltatásait költségtérítési díj ellenében lehet igénybe venni. Ez töredéke a teljes költségeknek,
de hozzájárul a játéktár színvonalas működéséhez. A rászorulók kedvezményeket kaphatnak. Velence Kártyával 10 % kedvezmény jár a Játéktár használatáért és 5% kedvezmény
játékvásárláskor.
Nyitva tartás október 1-jétől:
Hétfő: 16.30 – 17.30 Leendő Ovisok Klubja
(2 éves kortól, korlátozott létszámban)
Kedd: 9.00 – 12.00 A velencei Baba-Mama Klub programjai
Szerda: 15.30 – 18.30 Alkotó és Mozgásprogramok
Csüt.: 9.00 – 12.00 Játéktár-barátok Klubja – együttjátszás
Péntek: Csoportok fogadása előzetes bejelentkezés alapján
Szombat: 9.00 – 12.00 „Játsszva gondolkodj, gondolkodva
játssz”, új játékok kipróbálása, tesztelése ovisoknak és kisiskolásoknak is!
Vállaljuk Szülinapok, gyermekzsúrok megrendezését mesés környezetben játékmesterekkel. Szeretettel vár benneteket a Játéktár!
Elérhetőség: Kastély – Velence, Tópart út 52.
20/570-5876 Málics-Talabér Veronika, 20/942-2879 Kecskés Márta

két legfontosabb programunkat a sétahajózást és a póni lovaglást is sikerült bepótolnunk. Utóbbiról láthattok képeket is.

Szeptembertől szerda helyett kedd délelőttönként tartjuk a
Klub délelőttjeinket, amikor is beszélgetünk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy éppen meghívott vendégeinktől kaphatunk különböző témákban hasznos tanácsokat. Ezzel
kapcsolatban várom téma javaslataitokat, ötleteiteket programétlapunkra.
Október közepén ismét lesz Börze, pontos dátumot a honlapunkon és a Hírlevelekből tudhattok meg. Árusítók az alábbi
elérhetőségeken jelentkezhetnek.
PROGRAMJAINK:
2011. szeptember 13.
Új tagok bemutatkozása, ismerkedés, nyári élménybeszámolók – Beszélgetés egymás között
2011. szeptember 20.
Otthonunk őszi ruhába öltöztetése – Ötletcsere egymás
között és egy kis kézműveskedés a legkisebbeknek is.
2011. szeptember 27.
A Mikkamakka Játéktárról…
Beszélgetés Kecskés Mártával a velencei Mikkamakka
Játéktár alapítójával
2011. október 4. Környezetbarát háztartás
Beszélgetés egymás között
Ne feldjétek: Baba-Mama Klub Keddenként 9-12-ig
a Mikkamakka Játéktárban,
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
A Klubról és programjainkról részletesen olvashattok
a következő weboldalon: www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok
bármikor a következő elérhetőségen:
Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876, vtalaber@vipmail.hu

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Programjaink
a Közösségi Házban
(Velence, Újtelep Iskola u. 4.)
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Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta

TÁRSASTÁNC IFJAKNAK 13-18 éves korosztálynak
Időpont:
csütörtökönként 17 órától
Kezdés:
2011. szeptember 8.
Tanár:
Vajda Levente táncpedagógus
Ára:
5000ft/hó
Táncok:
salsa, rumba, mambó...
TÁRSASTÁNC FELNŐTTEKNEK
Időpont:
csütörtökönként 18 órától
Kezdés:
2011. szeptember 8.
Tanár:
Vajda Levente táncpedagógus
Ára:
5000ft/hó
Táncok:
salsa, rumba, mambó…
Közben foglakozás a másik teremben a táncosok gyermekei részére.
NÉPTÁNC
Minden hétfőn 18–tól 20 óráig néptáncolunk.
Varázslatos magyar népzenénk, csodálatos ritmusok, feltöltődés egy egész hétre!
Bővebb információ:

Regélő Hagyományőrző Egyesület
Ludassy Zsuzsanna 30/268-1007

V. VELENCEI-TAVI
KISTÉRSÉGI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL
2011. szeptember 24-én 14 órától
Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a kistérségi
szüreti mulatság a tókörnyékén, idén Kápolnásnyéken.
Bemutatkoznak a települések, megelevednek a régi szüreti
hagyományok, az idelátogatók megkóstolhatják a helyi
borokat, gyönyörködhetnek a tókörnyéki hagyományőrző
néptánccsoportok, dalkörök előadásaiban.
Szeretettel vár minden érdeklődőt:
a Közkincs Kerekasztal, a Barátság Klub és Velence
képviseletében a Regélő Hagyományőrző Egyesület

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

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, 18-20 óra között
a Velence, Tópart utca 52. alatti Kastély klubban.
Érdeklődni: 06-30/409-8130

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.
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

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

A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: 07.00-19.00
Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:
06-22/589-515
A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő-péntek: 08.00-20.00 szombat: 08.00-14.00 hétvégi ügyeleti rendszerben
Telefonszám: 06-22/ 589-524
SZAKRENDELÉS

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT
Általános
belgyógyászat

Dr. Szemenyei Tamás Dr. Németh Attila

08.00-12.00

08.00-12.00

Dr. Gajdán László

Dr. Kalmár József

16.00-20.00

08.00-12.00

(Hepatológia)

Dr. Székely Iván

Gasztroenterológia

14.00-18.00

Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia
SEBÉSZET
Dr. Kerkuska László

Általános sebészet

08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00
Dr. Juhász Lajos

Proktológia

07.00-11.00
Dr. Kerkuska László

Gyermeksebészet
Érsebészet

Dr. Jachymczyk
György
17.00-20.00
Sebészet,
proktológia,
sztóma-gondozás

15.00-19.00
Dr. Keresztúri Gábor

15.00-17.00
Dr. Imre László

Kézsebészet

16.00-18.00
Dr. Nagy László

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Nagy László

08.00-13.00

Dr. Orosz Gábor

13.00-18.00

Dr. Hagymásy László

09.00-14.00

15.00-18.00
CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és
gyermekkardiológia

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

Gyermek tüdőgyógyászat

14.00-17.00

Általános csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Fejlődésneurológia
FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT
SZEMÉSZET
BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS
NEUROLÓGIA
ORTOPÉDIA

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00
Dr. Horváth Zoltán Dr. Keresztesi Márk Dr. Jakab Gabriella

15.30-18.30

15.30-18.30

15.30-18.30

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Láng Judit

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00

14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00

07.30-13.30

Dr. Lencsés Tamás

Dr. Rónai László

08.30-12.30

09.00-13.00
Dr. Horváth Szabolcs Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00

14.00-20.00

SZAKRENDELÉS
UROLÓGIA

HÉTFŐ

KEDD

CSÜTÖRTÖK

Dr. Rácz Lajos

Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00

REUMATOLÓGIA
PSZICHIÁTRIA

SZERDA

PÉNTEK

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Dr. Varga László

Dr. Varga László

14.00-18.00

15.00-19.00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Kató Ernő

Tüdőgyógyászat

15.30-19.30

Pulmonológiai allergológia és immunológia

Dr. Harsányi Edit

16.00-20.00

KARDIOLÓGIA

Dr. Kovács Attila

Dr. Király Anna

14.00-20.00

08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA
Gyógytorna
Fizioterápia
VÉRVÉTEL

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-11.00

Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata

07.00-15.00

12.00-18.00

07.00-09.00

RÖNTGENDIAGNOSZTIKA
ULTRAHANG

12.00-18.00

07.00-13.00

07.00-13.00

06.30-08.30

06.30-08.30

08.00-18.00

12.00-18.00

07.00-13.00

Dr. Tura Tímea

Dr. Kövi Katalin

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

15.00-19.00

08.00-14.00

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Miniska János

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS
SPORTORVOSLÁS
SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula

Dr. Miniska János

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00

18.00-20.00

14.00-16.00
Dr. Csiák Gyula

09.00-11.00
Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00
Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

09.00-15.00

08.00-14.00

09.00-14.00

08.00-12.00

09.00-17.00

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

15.00-19.00

17.00-19.00

13.00-18.00

BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK

NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK

Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek
kardiológia
Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Gyermeksebészet

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és
röntgendiagnosztika

Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet
Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
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Aktuális helyi információk
Végzett az óriás vágányépítő
Már korábban beszámoltunk róla, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló TárnokMartonvásár pályaszakasz felújítása a MÁV vonalain eddig
nem tapasztalt módszerrel, úgynevezett nagygépes technológiával történik. A munkálatokhoz használt RU-800 S a világon az
első gép, mellyel a vágányok átépítése folyamatosan végezhető. A gép, amely egy ütemben szedte fel, és cserélte ki maga
alatt a síneket, napi 10 órás műszakban dolgozott, 1500-2000
métert halad előre naponta. Rossz időben is folyamatosan lehetett vele dolgozni, a vasúti forgalom jelentős korlátozása nélkül.
A Tárnok és Martonvásár közötti csaknem 7 kilométeres
pálya teljes rekonstrukciója a korábbi kétszer 42 napról így
kétszer 36 napra csökkent.
„Az RU-800 S nagygép végzett Tárnok és Martonvásár
között, de hasonló nagygépes technológiával valósítjuk meg
jövő tavasszal a Dinnyés és Székesfehérvár közötti szakasz
kivitelezését is.” – mondta Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs vezetője. A szakember szólt arról is, hogy a NIF a
teljes Budapest – Székesfehérvár vonalat felújítja, a korszerűsítés után, várhatóan 2014 évre, a vasúti pálya alkalmas lesz
az óránként 160 kilométeres sebességgel történő közlekedésre.
A teljes Kelenföld - Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítés a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként
valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
társfinanszírozásával. A támogatás összege valamivel több,
mint nettó 95 milliárd forint, ebből 15 százalék az operatív programon belüli hazai forrás, 85 százalék pedig uniós támogatás.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Titkárság és Kommunikációs Iroda

VELENCE RESORT & SPA HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptembertől új – kedvezőbb – árakkal várjuk a fürdőzni, kikacsolódni vágyó
vendégeket a megszokott nyitva tartással, vasárnaptól
csütörtökig 8.00-21.30-ig, pénteken és szombaton 8.0022.30-ig. A fürdőbelépők árairól pontos információt
honlapunkon találhatnak, vagy az 589 971 telefonszámon nyújtunk felvilágosítást.
Az elmúlt nyáron több alkalommal szerveztünk éjszakai programokat a fürdő területén, ezt a hagyományt
szeretnénk folytatni ősztől is.
Honlapunkon – www.velencespa.com – folyamatos
és naprakész tájékoztatást adunk aktuális programjainkról.
Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy a
wellnessfürdő területén megnyitottuk Kaviczky kozmetikai referenciaszalonunkat.
Szalczgruber Mariann
marketing manager

Akire büszkék vagyunk …
A velencei Általános Iskola volt tanulója, Tóth
Dávid a szegedi Kajak-Kenu Világbajnokságon
K-2 500 méteren aranyérmet nyert.
Eredményéhez gratulálunk, további sportsikereket kívánunk!
A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Dávid világbajnok!

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 eddigi lapszámainkban
megjelent felhívásunkra már elküldték felvételeiket!
Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület elnöke

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Felhívás!
A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rászoruló család részére keres működőképes, jó állapotú
mosógépet, centrifugát, porszívót, hűtőgépet.
Amennyiben háztartásában van feleslegessé vált, felajánlható háztartási eszköz, kérjük, jelezze felénk a
470-288 telefonszámon, vagy juttassa el irodánkba
a Velence, Zárt utca 2. szám alá!
Köszönettel:
Török Ágnes
Csincsi Éva
intézményvezető
családgondozó
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8.00-16.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:
8.00-13.00
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

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 esetén bruttó 1900,- Ft,
puha kötés esetén
bruttó 1200,- Ft.

A TÓ TÉVÉ adásnapjai:
ÚJ ADÁS: SZERDA 18 ÓRÁTÓL
Ismétlések:
csütörtök kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
valamint 16 órától a Fehérvár TV-n
péntek: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
szombat: 17 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.

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: 22/472-384

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

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás
Elõjegyzés
Fénymásolás
Internet használat
Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Fábián Janka : Emma szerelme
Jack McDevitt : Az ördög szeme
Raymond Chandler : Egy angliai nyár
Anne Gracie : Tudorok
W.E.B. Griffin : Lövészek (Az elnök embere 4.)
Tana French : Menekülés
Laura Fraser : Hét év a nagyvilágban
Andrea Schacht : A kölni rejtély
Elizabeth Adler : Barcelonából, szeretettel
Nelson DeMille : Babiloni fogság
Mingmei Yip : Szirmok az égből
Jo Nesbo : Hóember
Szergej Lukjanyenko : Világok őre
Nádas Péter : Fantasztikus utazáson
Mary Moody : Az utolsó tangó Toulouse-ban
Szoó Judit : Kilófaló házi csodák
Devecz Ferenc : Irány az ECDL! A középszintű érettségi!
Juhász Lajos : Magyar horgászvizeken
Ungvári Tamás : Az emlékezés enciklopédiája
Vámbéry Ármin : A magyarság keletkezése és gyarapodása
Geronimo Stilton : Ezer mozzarella, nyertem a pocoklottón!
Christopher Hart : Így alkothatsz rajzfilmállatokat!
Susanna Davidson : Te is lehetsz madarász
Jeff Kinney : Egy ropi naplója 3.
Bosnyák Viktória : Ki van a zsebemben? (Mantyusok 2.)
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:
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
(16 év feletti), nyugdíjas:
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj:
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj:
Diákoknak (16 év feletti):

600 Ft
300 Ft
200 Ft
1.700 Ft
850 Ft

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10–17, szerda: 13–17, csütörtök: 10–17, szombat: 10–15

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető

Velencei
Könyvklub
Továbbra is várjuk szeretettel a Könyvtárba mindazokat,
akik szívesen beszélgetnek irodalmi élményekről, zenéről, színházról, saját könyvélményekről vagy olyan témákról, érdeklődési körről, amit szeretnének másokkal is
megosztani. Összejöveteleinket a Könyvtárban tartjuk
minden hónap második hétfőjén 14 órától. Nem feltétel
a könyvtári tagság.
Terveink: zenehallgatás, filmvetítés, meghívott vendégek előadása egy adott témában, felolvasás, író-olvasó
találkozó stb.

Őszi Könyvtári Napok
2011. október 4-9.
Az Őszi Könyvtári Napok keretében az idén is lehetőség lesz ingyenes beiratkozásra, Internetezésre, valamint a lejárt határidejű kölcsönzött könyvek késedelmi
díj nélküli visszahozatalára.
2011. október 10-én 17 órai kezdettel „A csoda bennünk van” címmel író-olvasó találkozóra kerül sor
Schäffer Erzsébettel (a Nők Lapja főmunkatársa,
Pulitzer-díjas újságíró) a Könyvtárban. Az előadás
után lehetőség lesz az írónő könyveinek megvásárlására és dedikálására is. A belépés díjtalan.
Vendégünk lesz 2011. október 12-én 10.30-kor
Balázs Ágnes ifjúsági írónő, a Lufi és Szamóca,
Lufi és a zűrös vakáció, Lufi és a boszorkányfarsang,
Feladó: Fekete Szivárvány, valamint az Andersen,
avagy a mesék meséje című regény és zenés játék írója
és zeneszerzője.

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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A Közösségi Ház órarendje
4. TEREM

Hétfő

Szerda
Óvodás dance
15.45 - 16.45

Csütörtök

Péntek

Fitt Ball Relax
18.15 - 19.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Zumba fittnes
(Barna Anikó)
19.00 - 20.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Kedd

Szerda

Csütörtök

Kedd

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00
5. TEREM

Hétfő

Péntek
Zumba fittnes
18.00 - 19.00
(Barna Anikó)

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Női gerinc torna
19.15 - 20.15
KLUB SZOBA

Hétfő

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hastánc
19.15 - 20.15

A változások a honlapon megtekinthetők.
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

16.00 órától
Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 30/537-4865
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

Fotó: Czinka-Hajdu-Kata

VELENCEI FOTÓTÁR

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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.
Telefon: 22/474-383
Gajdos András:
Gajdos Andrásné:

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

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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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
589-400/124 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

Közérdekű telefonszámok
Szakorvosi rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma:
22/589-515
Velencei Gyógyszertár (Balatoni u. 65.)
22/589-524
Orvosi ügyelet:
22/472-242
Hívható hétfõtõl-csütörtökig: 17.00–7.00 óráig,
péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.
Sinkovics Szolgáltató Bt. Velence Balatoni u. 65.
háziorvos
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
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
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 10-11-ig Kastély házasságkötõterem
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 szerdán 8.00-15.00, pénteken: 8.00-13.00
június-augusztusban kedden és csütörtökön is
8.00-15.00
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 16.00 – 20.00 óráig,
csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig
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Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. évben
az alábbi ingatlanait kívánja értékesíteni:
Sorsz. Hrsz. szám m2

Összközműves:
1.
1623/22
2.
26/9
3.
1202
4.
1610

1.983
1.471
817
954

cím

bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Zárt u.
30.254,Csemete u. 15.000,Szél u.
13.700,Árok u.
25.158,-

59.933.682,22.000.000,11.200.000,24.000.000,-

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

1.
2.
3.
4.

1578/8
1578/9
1578/11
1578/12

630
630
630
630

bruttó Ft/m2

9.206,9.206,9.523.9.523,-

Összesen Ft

5.800.000,5.800.000,6.000.000,6.000.000,-

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik
az értékesítési eljárás!
Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság 22/589-402

FIZETETT HIRDETÉSEK
Ez az Ön hirdetésének helye!
Hirdetési ívet minden lapszámban talál,
vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi osztályán
az 589-415-ös telefonszámon.

Festés-mázolás
Tapétázás
Elérhető áron,
garanciával

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

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

SZÜCS MÁRIA

Kéménycsúcs átrakás PALATETŐN is!
Kémény építés-átrakás
Kéményleázás, kátrányosodás javítása
Grillezők - kerti sütők építése
Búbos kemencék építése
Kúpcserép kenés!
Zsadányi Tamás

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

Álló szolárium

20-499-3974

Generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

BESE MIHÁLY

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

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

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
Ács, tetőfedő, bádogos, kőműves munkák
minőségi kivitelezése kedvező áron,
GARANCIÁVAL!

Herák Tamás
06 70/310-8063 22/336-879

Oros Andrea
kozmetikus

hétfő és csütörtök: délután
kedd, szerda, péntek: délelőtt
Szeretettel várom minden kedves Vendégem bejelentkezését!
Arckezelések természetes alapanyagokkal
Mélyhidratálás és regenerálás
Ultrahangos kezelés
Parafinos kézápolás
Peel Off phitoaromás kezelés
Borterápia
Botox hatású szemkörnyékápolás
Új, intenzív, hidratáló, ránctalanító, feszesítő hatású
Hyaluronic kezelés rózsa szirmokkal!
Anti-allergén innovatív szépségápolás

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY: nagykezelés 5%
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Kulcsrakész lakásfelújítás
s

aká
L
–
n
ho
t
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O
–
Ház

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

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

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

Gyepszőnyegezés
AKÁR 1 nap alatt is!
Telefon:

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

Egra
2003 Bt.

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK

06 20 95 28 778

Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése
INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat
készítés, szaktanácsadás!

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

REDŐNYÖK, RELUXÁK
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

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

AKCIÓK

Kiss és Tsa Kft.

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

Hajdú Zoltán

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

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

Telefon: 06-30/9816-415

Oravecz Csaba

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

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

Tisztelettel:

Gergely Gábor
GERGELY SAT BT.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést
vállalok!

Hor váth Gyula

Telefon: (30) 975-9724
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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

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

Kócsag

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

Friss, finom, olcsó pékáru:
Kenyér 1 kg (házi jellegű és paraszt) 235 Ft; Zsemle, kifli,
panníni 20 Ft; Kakaós csiga, búrkifli, lekváros táska 130 Ft.

Kávé, szendvics, üdítő, jégkrém, dohányáru,
tejtermékek, felvágottak, alap élelmiszerek
mérsékelt árakon:
Kr. cukor 1 kg: 320 Ft; Finomliszt 1 kg: 175 Ft;
Napr. olaj: 440 Ft; Kávé 0,5 kg-os Jacobs Merido:795 Ft;
Tchibo Family 0,25 kg-os: 450 Ft; Vodka Prince 1 l-es: 2200 Ft;
Vodka 0.04 l-es: 95 Ft; Bitter, keserű likőr 0,04 l-es: 120 Ft;
Oximix 1 l-es szifonfejes: 170 Ft + cserélhető palack betétdíj.

Tóra néző árnyas terasz
Homokozó a gyer ekeknek

Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie?
Nálunk bevásárolhat előtte, utána, vagy
akár a várakozás közben is.

Chemikál Építész Bolt
VELENCE, Bencehegy
Panoráma u. 3. sz.
Telefon/fax: (22) 470-455

Nyitva:
H-P: 7.30-17.00-ig
Szo.: 7.30-13.00-ig

AKCIÓK
HŐSZIGETELŐ RENDSZER
VAKOLATTAL

Mindig kedvező áron!
SZÍNES VAKOLAT KEVERÉSE
SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMMAL
AZ ÜZLETBEN AZONNAL!

HŐ-, HANG-, VÍZSZIGETEŐ
anyagok
Különleges lábazati és beltéri dekor
burkoló anyagok
Építőipari kemikáliák, hőtükrös és
építési fóliák!
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Fiatal, munkahellyel rendelkező pár szabadidejében, hétvégeken
Velencén és vonzáskörzetében házak, nyaralók gondozását,
karbantartását egész évben vállalja (takarítás, bevásárlás,
kertrendezés, kisebb szerelések, javítások stb.).
Gerencsér József Telefon: 06 30/956-5728

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

06-30/433-8828
VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné
Nyomdai generálkivitelezés:Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174
E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

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

