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Hírlevél
Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a
Kastély házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Martinovszky József képviselő,
Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő,
Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő,
Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A két ülés közötti munkáról szóló polgármesteri beszámolót követően a 2011. I. negyedévi mérleget fogadta el a
Képviselő-testület.
A „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításáról szóló
beszámoló előadója Csabina Zoltán projektmenedzser volt.
A projektmenedzser elmondta, hogy a beruházással kapcsolatban minden engedély rendelkezésre áll és minden eddigi
munkafázis jogerős építési engedélyek birtokában történt és
történik. A „Támogatási szerződés” aláírása óta a támogató
több ellenőrzésnek vetette alá a beruházást, ez idáig szabálytalanságot nem állapítottak meg. A közbeszerzési eljárások
során egynél találtak hiányosságot, a jogi és pénzügyi lépéseket az Önkormányzat megtette.
A beszámoló egyik legfontosabb tájékoztatása az volt,
hogy a beruházó és a kivitelező kifejezett szándéka, hogy a
nyári szezonban a strand jelentős része igénybe vehető
legyen. A Képviselő-testület a projekt előrehaladásáról szóló
tájékoztatást elfogadta.
Korábbi testületi döntés alapján a Pro-Test Consulting Kft.
a Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcsolódóan elkészítette
a térfigyelő kamerák rendszerbe állításának, illetve a parkolási rend kialakításának megvalósíthatósági tanulmányát.
A Képviselők a megvalósíthatósági tanulmányt elfogadták. A
parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslat olyan technikai megoldást tartalmaz, amelyre a „Velencei-tó Kapuja”
tervezése korábban nem terjedt ki, így ennek megvalósítása
még megoldandó feladat.
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert, kérjen be előkészítő ajánlatot.
Évek óta állandó napirend a Képviselő-testület munkatervében a civil szervezetek beszámolója, melynek során az
elmúlt egy évben végzett munkájukról számolnak be.
A napirend keretében a „Velencéért Közalapítvány”, a Velencei Polgárőr Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, valamint a két
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő, kihelyezett ülését
2011. július 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel tartja a
Meseliget Óvodában (Szent Erzsébet tér 1.)

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./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
6./ Egyebek:
– Augusztus 20-i ünnepség előkészítése
– A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző
Bizottságának beszámolója az I. félévi
pénzforgalom ellenőrzéséről
***
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Nyugdíjas Klub és a Baba-Mama Klub tájékoztatta a támogatást nyújtó Önkormányzatot munkájáról. A Képviselők
kivétel nélkül elismeréssel szóltak a „civilek” munkájáról. A
civil szervezetek száma évről-évre növekedik, különböző
korosztályokat és igényeket céloznak meg, nélkülük sokkal
szegényebb lenne a település élete.
A Képviselő-testület a civil szervezetek beszámolóját elfogadta.
Szintén „bérelt helye” van az állandó napirendek között a
Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos éves
tájékoztatásnak. A beszámoló készítői – Török Ágnes a
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető – részletes
és sokoldalú tájékoztatót állítottak össze a 2010. év gyámügyi
tevékenységéről. A beszámoló alapján megállapítható, hogy a
családok helyzete összességében romló tendenciát mutat,
egyre több a családon belüli probléma és a védelembe vett
gyermekek száma is emelkedik.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
napirend keretében több kérdésben döntött a Képviselőtestület. A tavalyi évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta, illetőleg az érintettek
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irányában az elszámolási határidőt június 30-ig meghosszabbította. A támogatásra pályázatot benyújtó szervezetekre
vonatkozóan a javasolt támogatási összegeket elfogadta, a
szerződések megkötésére a Polgármestert felhatalmazta.
A Fejér Megyei Önkormányzat megkereste a Képviselőtestületet, hogy értsen egyet a megyei intézmények átszervezése kapcsán azzal, hogy a seregélyesi és a velencei (Dr.
Entz Ferenc Mg. Iskola) két megyei intézményét összevonja
seregélyesi meghatározó szerepkörrel. A Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium integrációját a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke által
megküldött javaslat szerint – figyelemmel a helyben született
szakmai véleményekre és javaslatokra – nem támogatja.
Támogatja viszont az intézménynek a Vidékfejlesztési
Minisztérium fenntartásába történő adását.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
fenntartható változáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat, illetve ezt megalapozó intézkedéseket nevében eljárva
bocsássa ki, illetve tegye meg.
Tavalyi év végén megkezdte működését az Iskola utcában
a Közösségi Ház. A pályázati anyagnak része volt, hogy az
udvarban, szabadtéren piacot szeretnének létrehozni és üzemeltetni. A piac működtetésének alapfeltétele, hogy legyen
az Önkormányzatnak egy rendelete erre. A rendeletet a
Képviselő-testület megalkotta, teljes terjedelmében e lapszámban olvasható.
A Képviselő-testület Intézkedési Tervet fogadott el a Tópart út 34. szám alatti épületben kialakított Orvosi Rendelő
karbantartási és felújítási munkáit illetően.
Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Balatoni út 65.
szám alatti közös tulajdonú épület földszintjének hasznosítására a Képviselő-testület Bérleti szerződést köt a Human
Balance Kft.-vel. Nevezett szolgáltató diagnosztikai szolgáltatást kíván végezni, ami csontsűrűség vizsgálatot és fogászati
röntgent jelent.
A napirendek végén közérdekű kérések, bejelentések hangzottak el, majd a Képviselő-testületi ülés bezárásra került.
Szelei Andrea
aljegyző

Kezdődhet a „Civilház” kialakítása
Régi igénye a falusi településen működő civil szervezeteknek, hogy kulturált, és kellő nagyságú közösségi terük
legyen, hasonlóan az újtelepihez.
A Fő utcán lévő, volt „Községháza” felújítására
LEADER-pályázaton nyertünk pénzt, és ezt követően megindulhatott a közbeszerzési eljárás.
Többszöri nekifutást követően öröm, hogy Képviselőtestületünk 2011. június 10-i, rendkívüli testületi ülésén
meghozta a közbeszerzési eljárás lezáró döntését. E szerint
a kivitelezést a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. nyerte
nettó 17.702.249,-Ft-tal. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
június végén megkezdődhez az épület felújítása, és az idei
évben birtokba vehető lesz az épület.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Temetőben építendő illemhely
Ha valakit sürget a szükség, nem finomkodik. Szerencsére
hozzászoktunk, hogy minden nyilvános helyen van illemhely.
Minden étteremben, színházban, moziban, stb.
A temetőkben is.
Kivéve a velencei temetőt, ahol épp úgy szükség lenne rá,
mint sok helyen az országban.
A velencei temető teljes egészében a Katolikus és Református Egyház tulajdonában van, ennek ellenére a velencei
Önkormányzat üzemelteti, közel évi 2 millió forintért.
Hasonlóan az Önkormányzat forrásaiból épülhetett meg és
kerül fenntartásra a ravatalozó is.
Ugyancsak nem kevés előkészítő munkát követően, megállapodást született arra nézve, hogy a tulajdonos Egyházak és
kifejezetten a Velencei Római Katolikus Egyházközség
(mivel a létesítmény telepítésének a helye ezen Egyház tulajdonában van) hozzájárult (2009. november 25-én) a vizesblokk létesítéséhez a tervezet helyen (szemetes konténer
mellé). A megállapodás kiterjedt a létesítmény finanszírozására is. Ezen felhatalmazás alapján az Önkormányzat engedélyezési dokumentációt (jogerős: 2010.03.09.), illetve
közbeszerzési ajánlati dokumentációt készíttetett. Mint ismeretes, az első közbeszerzési eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalépett, így ismételten kiírásra került az illemhely megvalósítása.
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal olvasta a Velencei Római Katolikus Egyházközség 2011.
április 20-án kézhez vett levelét, melyben a tervezett WC
megépítéséhez nem járul hozzá.
A lakossági igényeknek és a korábbi (2009. november
25-i) „Megállapodás”-nak, valamint a „Tulajdonosi hozzájárulás”-nak megfelelően elfogadva a jogi képviselő álláspontját, a temetői vizesblokk megvalósításáért továbbra is
mindent megtesz.
Felhívja a Velencei Római Katolikus Egyházközség és a
Velencei Református Egyházközség figyelmét arra, hogy mint
tulajdonosok, az 1999. évi XLIII. Tv. 9. § (1) bek. f) pontja
szerint, a temetőtulajdonos köteles illemhelyet biztosítani a
temetőben.
E feladat átvállalásával Velence Önkormányzata ezt a terhet veszi le a tulajdonos Egyházakról.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete sok éve szolgálja a
velencei emberek érdekeit.
Kis és nagy dolgokban egyaránt.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Gárdony, Ibolya utcai strandra
kedvezményes belépésről
A gárdonyi Ibolya utcai strand üzemeltetője a velencei állandó lakosoknak és üdülőtulajdonosoknak – jogosultság igazolásával – kedvezményes, 200.- Ft-os belépőjegyet biztosít.
Továbbá a belépőjegy mellé kupont is adnak, mely beváltható
a TóParty Bárban.
A jogosultság az alábbiak szerint igazolható: - lakcím-kártya,
Velence Kártya vagy Szakrendelő Bónusz Kártya.
Szelei Andrea aljegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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 végezzük 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.
tette, így ezek a munkálatok az engedély jogerőre
emelkedéséig befejeződtek. Április-május hónapokban a korábban leszállított vasbeton elemek
beemelésével az épület látható vázszerkezete
elkészült.
A ház továbbépítése az átdolgozott ütemterv szerint folytatódik, a körülötte lévő közlekedési és
parkterületek megvalósításával.
A Korzó épülete és a közművezetékek kivitelezése által nem érintett területeken elkészültek a
közlekedési terek, így az IFI ház melletti parkoló
út és a gépkocsi parkolók. Folyamatban van a Tópart út melletti felálló sáv és a vele párhuzamos
szerviz út és az újabb parkolók építése.
A tervezettnél előbb, a nyár derekán megnyílik a
A projekt megvalósítását folyamatosan ellenőrzi a VÁTI, mint
Közreműködő Szervezet. Bejelentés alapján a Fejér Megyei
közkedvelt szabad strand
Kormányhivatal és Székesfehérvár jegyzője külön megvizsVelence város május 16-ai képviselőtestületi ülésén Csabina gálta a fás szárú növények kivágásával kapcsolatos panaszokat.
Zoltán projektmenedzser számolt be a Velencei-tó Kapuja uniós Mind a két szervezet szabályosnak minősítette a fák kivágását.
projekt folyamatban lévő megvalósításáról.
Az engedélyek meglétét és az engedélyezési eljárás megfeleAmint elmondta, a projekt kivitelezési munkálatai 2010 au- lőségét ellenőrizte a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosa.
gusztusában kezdődtek el, a Termálfürdőhöz kapcsolódó sé- Az ellenőrzés nem talált kifogásolni való intézkedést. A folyatány, a gyalogos hídtól a szabad strandhoz vezető sétányok és matban lévő kiviteli munkálatokat az engedélyező építési
az új játszótér kialakításával. A télen elkészült a gyalogos híd hatóság és a Fejér megyei Kormányhivatal Építési Felügyelete
szerkezete és megkezdődött a kikötői épület kivitelezése is. A is ellenőrizte. Megállapításuk szerint nem történt az engedétó magas vízállása miatt az eredetileg tervezett, un. BVK típusú lyezettől eltérő kivitelezés.
partvédőmű kivitelezése nem volt megvalósítható. A tervező és
***
kivitelező javaslatára, a szakhatóságokkal egyeztetve helyette Június 8-án a velencei polgármesteri hivatalban sajtótájékozhorganyzott acélháló kosárszerkezetbe épített osztályozott tatóra került sor a Velencei-tó Kapuja projekt további munkákőrakat készítésére kerül sor. Az engedély áprilisban emelke- latainak ütemezésével kapcsolatban. A nyaralókat, az idegendett jogerőre, az újratervezés, illetve engedélyezés elhúzódása forgalomban érdekelt vállalkozókat és nem utolsó sorban a
miatt azonban a partvédelem nem tud teljes hosszában el- város lakosságát leginkább foglalkoztató „mikor nyit a közkedkészülni a strandszezonra. Várhatóan az IFI háztól kezdve mint- velt velencei szabad strand?” kérdésre a válasz: a strand naegy 170 méter hosszú szakasz készülhet el június közepéig, a gyobbik részét, mintegy kétharmadát megnyitjuk legkésőbb a
teljes hossz mintegy fele. Hasonlóképpen a Lidó sétány is a szezon közepéig, vagyis jóval a 10 önálló elemből álló, kiemelt
strandterület hosszában készül el a nyitásig.
régiós turisztikai projekt eredetileg tervezett, 2011. szeptember
A Korzó épület kivitelezése 2010 októberében kezdődött el. Az 30-ai befejezése előtt. A fent említett engedélyeztetési eljáráépítés gyorsítása érdekében a helyszíni vasbeton épületszerke- sok, illetve a kivitelezést jelentősen hátráltató, különféle civilzeteket előre gyártott vasbeton szerkezetekkel kívánta a kivi- szervezetek és magánszemélyek részéről benyújtott, a vizsgátelező kiváltani. Az engedélymódosítási tervek elkészültek, a latok során alaptalannak talált beadványokat követő szakmódosított engedélyt novemberben ki is adta az illetékes szak- hatósági vizsgálatok következtében azonban mintegy 2-3 hónap
hatóság. Az engedély jogerőre emelkedése a benyújtott csúszás várható a projekt teljes megvalósításában, amely ennek
fellebbezések miatt azonban csak 2011 áprilisában történt meg. ellenére az idei év végére elkészül.
A módosítás az épület alapozását és annak közműveit nem érinOláhné Surányi Ágnes polgármester
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL
2011. október 1. és 31. napja közötti időtartamban a Központi
Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) népszámlálást tart.
Az adatfelvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a
népesség egészére terjed ki.
A népszámlálási feladatok koordinálását a KSH végzi, azonban
a települési jegyzőknek az adatfelvétellel és szervezéssel kapcsolatban számos feladata van.
A népszámlálási törvény (2009. évi CXXXIX. törvény) szerint
az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra,
a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések
kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően
megadni. A népszámlálás statisztikai célú.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon
teljesítheti:
1.) Első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére.
Ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy
azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése.
Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a
kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására kizárólag 2011. október 1–16. között van lehetőség.
2.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött
papírkérdőíveket a számlálóbiztostól kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét
felkeresi az adott címet.
A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011. október 1–16. között van lehetőség.
3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel a lakosságot.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség, várjuk a jelentkezésüket. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete
határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik.
A számlálóbiztosok kiválasztása a KSH által megadott szempontok alapján történik.
A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói
csomagot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a
tájékoztató levelet, a kérdőíveket (Lakáskérdőív és 1 db Személyi kérdőív), valamint a kitöltést segítő útmutatót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy az eszmei
időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a számlálókörzet címállományának teljességét, és a számláló-körzetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.
Jelentkezés: A számlálóbiztosi munkára jelentkezők papíron
vagy az interneten (www.nepszamlalas.hu) elolvashatják a
„Számlálóbiztosi feladatleírás”-t, majd az itt letölthető számlálóbiztosi jelentkezési lapot kell kitölteniük. Ezen nyomtatványok ügyfélfogadási időben átvehetők a Polgármesteri
Hivatal aljegyzői irodában is, illetve a jelentkezési ív jelen lapszámban is megtalálható.
A Jelentkezési lapokat 2011. július 31-ig lehet eljuttatni személyesen vagy postai úton a polgármesteri hivatal címére (2481
Velence, Tópart utca 26.)

A SZÁMLÁLÓBIZTOSOK FELADATAI:
Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel
Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási
felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is
elérhető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot,
amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az
egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdőívet, például saját magáról
és otthonáról, valamint megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket, és kitölti a tudását ellenőrző feladatlapot
(tesztet) is, amit majd – a próbaként kitöltött kérdőívekkel
együtt – a tantermi oktatásra magával hoz.
A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes
felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést kapott.
Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket magukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést
követően (nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz
szükséges anyagokat (kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz,
címjegyzék, térkép stb.).
Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra
járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot.
Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legföljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról.
Az adatgyűjtés végrehajtása
Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a
számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy
három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron
maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy,
ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti
a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a felülvizsgálójától arról,
hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket.
Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
Az elvégzett munka átadása
Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott
a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel
együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer
eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak
megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.
A számlálóbiztosok munkájukért díjazásban részesülnek.
A népszámlálással kapcsolatosan a Velencei Híradó hasábjain,
valamint a www.velence.hu honlapon folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, valamint további információk szerezhetők a www.ksh.hu és a www.nepszamlalas.hu honlapon,
illetőleg a Polgármesteri Hivatalban.
Szelei Andrea aljegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város
állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások
élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó
lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.
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A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a
helyi fogyasztást erõsítsük.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
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.
GILA Takarmány Uj Roland

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%
Zsákos kiszerelésnél
ingyenes házhoz szállítás
Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

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.
Minden termékre 10%,
Calla Virág, Ajándék Béke u.
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
Smaragd Óra és Ékszerüzlet
5% kedvezmény
Tó u. 2.
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%

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(IV.18.)) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§.
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak
megfelelően
1.780.797 ezer Ft bevétellel,
2.426.696 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a
kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1. függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási
előirányzatának teljesítését címenként a 2., 3., 4., 5., és 6.
függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási (fejlesztési) bevételek teljesítését
460.600 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
(2)A felújítási kiadások teljesítését 1.127.091 ezer Ft
főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot
szerinti vagyonát a 3/a. mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
4. § Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 3. 4. 5. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7. § Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és külföldi
hitelezők szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
9. § A környezetvédelmi alap 2010. évi felhasználását a
10. melléklet tartalmazza.
10. § A 2010. évi pályázati támogatás felhasználását a 11.
melléklet tartalmazza.
11. § A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat
éves bontása a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg
-az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet,
-az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító
16/2010.(VIII.08) önkormányzati rendelet,
-az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító
17/2010 (IX.20) önkormányzati rendelet,
-az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító
19/2010. (XII.06.) önkormányzati rendelet,
-az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító
1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
Velence, 2011. április 04.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2011. április 18.

5. § A 2010. évi előirányzat felhasználás ütemét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A 2010. évi likviditási tervet a 7. melléklet tartalmazza

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző
A 2010. évi beszámoló teljes terjedelmében a
www.velence.hu honlapon megtekinthető.
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Velence Város Önkormányzat 3. melléklet a 14/2011.(IV 18.) rendelethez
2010 évi mérleg
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Virágosítás 2011.
május 21.

Fotók: Somhegyi Béla
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Gyermm
e
k
n
a
p
ájus 28.
Orbán-nap
Köszönet
az Orbán-nap és a Gyermeknap
szervezőinek,Gránicz Gáspárné
Zsuzsának, az intézmények,
valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, a Regélő
Hagyományőrző Egyesületnek,
a velencei Mazsorett Csoportnak,
a Szent Benedictus Borrendnek
és a Polgárőrség tagjainak
a rendezvény sikere érdekében
végzett munkájukért.

Fotók: Kővári Éva és Somhegyi Béla
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Szabad vízen való tartózkodás főbb szabályai
A szabad vizeken való tartózkodás szabályait a 46/2001. (XII.27.) BM rendelet szabályozza. Ebből szeretnénk néhány gondolatot kiemelni és a T. olvasókkal megosztani.
• Tilos fürödni hajóútban, vízi munkák 300 m-es körzetében, kikötőkben, kijelölt zárt vízisípálya területén.
• Velencei-tavon minden év április 1-től október 31-ig vihar előrejelző szolgálat működik. Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) – percenként 45-ször felvillanó sárga fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra tilos fürödni. A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) – percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a
szabad vizekben.
• Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi
mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

Ezeken kívül hasznos tanácsok fürdőzőknek:
• Gyengén úszók vagy úszni nem tudók csak sekély vízben fürödjenek;
• A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékszerek után ne ússzanak be, mert életüket veszélyeztetik. Ha
mégis megteszik és elsodródnak maradjanak a felfújható vízi játékszeren vagy fürdőeszközön míg a segítség megérkezik,
és ne hagyják el azt;
• A fürdés vagy vízi jármű használata előtt szeszes italt, vagy más, hasonló hatást kiváltó szert vagy pszichotróp hatású
anyagot ne fogyasszanak;
• Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe fürdeni, úszni;
• Gumimatraccal, gumicsónakkal vagy vízibiciklivel ne menjenek ismeretlen vagy olyan mélyvízre, ahol nem tudják annak
mélységét;
• Felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, és gumimatracon, gumicsónakon a vízben ne aludjanak el;
• Partról vízbe ugrani tilos (a vízmélység és a part menti kövek miatt).

Ha veszélybe kerülnek, hívják a Gárdonyi Rendőrkapitányság ügyeletét
a 22/355-003, vagy a 107, 112-es telefonszámokon.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2011. május 7-én:

Papp Mihály – Józsy Aranka Gertrud
2011. május 14-én:

Kapusi András Balázs – Ország Kinga Zsanett

E-ON-os fakivágások
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Hivatal
levélben fordult az E-ON Zrt-hez a a villamosvezetéket
érintő gallyazási munkák végzése miatt.

Tényszerű tájékoztatás

Az idei évben sok lakossági panasz érkezett a Hivatalhoz, melyben a facsonkítások minőségét kifogásolták. Sok
esetben a termő fák közepét kivágták, a díszfákat is formátlanná vágták, nem csak a szükséges gallyakat távolították el a fákról.
A Hivatal felkérte az E-ON munkatársait, hogy a termő
fákat ne csonkítsák meg. Fás szárú növényt a vegetációs
időszakot követően – figyelemmel a fa fejlődésére – nem
célszerű csonkítani. Ezeket a munkálatokat a vegetációs
időszakban kell elvégezni.
A gallyazással járó munkák végzése esetén szükséges
esztétikai szempontokat is figyelembe venni, ezért célszerű
a munkavégzés előtt kertész szakemberrel konzultálni.

A Fejér Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság,
közérdekű adatok kiadása iránt indított perben 2011.
június 7. napján a Székesfehérvári Városi Bíróság ítéletét
megsemmisítette, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra
kötelezte.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

A jövőbeni viták és bejelentések elkerülése végett kérte
a Hivatal a munkák végzésekor a levélben foglaltak figyelembe vételét.
Törjék Zoltán
műszaki ügyintéző

2011. május 21-én:

Lingsch Tibor – Kiss Márta
Horváth Sándor – Hetyei Mónika
2011. május 28-án:

Rumpler András – Fodor Irén Margit
Baktai Gábor – Révész Gabriella Erzsébet
Bakai József – Csóbor Orsolya
2011. június 4-én:

Pallag József – Tóth Katalin
Szücs Attila – Hajcsik Livia
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné anyakönyvvezetők

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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,
Ősz u. 1.,2.,8.,10.
Tavasz u. 3., 5., 7., 9., 12., 13., 15.
Nyár u. 2/a., 9/a., 10.
Nap u. 9Szél u. 14., 26., 28.
Halász u. 3., 4., 18., 20., 23., 42., 44., 46.
Ország út 3., 18., 28., 40., 42., 44., 50., 54., 76., 78.
Templom köz 4.,
Fő u. 25., 33., 72., 74., 78., 80., 96.,101.,
134., 144 a-b., 144., 146., 148., 150.
Pannónia u. 1., 6., 8., 10., 12.
Tulipán u. 3., 4., 5., 7., 13., 15., 17., 28., 33., 35 ab.
Enyedi u. 2., 3., 9., 10/a11., 17/a., 19.,21.
Kemping u. 5., 21/a., 23., 53., 55., 57., 79.,
85., 87., 89., 91., 93.
Solt köz 5., 7., 9., 16., 17., 18., 30.

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!

Nimród u. 3., 4., 7., 10., 12., 13.
Vadász u. 1., 3., 5/a, 8.
Márvány u. 7., 23 a., 30., 31., 32., 37., 39.,
45., 49., 50., 52., 54.
Úttörő u. 24, 32., 40., 42., 42/a., 44., 47., 49., 63.
Kossuth u. 3., 3/a., 13.
Bercsényi u. 9., 13., 20.,24., 27.
Rákóczi u. 8/a., 9., 21.,23., 24., 26., 27.,
28., 33., 55.
Kis u. 2., 6., 8., 10., 14., 16., 20., 31.
Régiposta u. 12., 14., 15., 21., 24., 26., 28., 30.
Kócsag u. 6.
Dévér u. 6., 7., 9.
Gesztenyesor 1., 4/b., 9.
Iskola u. 7.,8., 10., 12., 18., 23., 25., 29.,
31., 38., 39., 55.,

„Virágos Velence” Virágosítási hét
Eltelt egy év és megint itt van a virágosítási hét, amire
nagy gonddal és nagy erővel készültünk.
Azért írom azt, hogy virágosítási hét, mert már szerdán
elkezdtük az ültetést, csütörtökön és pénteken pedig az utcabizalmiakhoz hordtuk ki a virágokat, majd szombaton (május
21-én) a parkokban kezdtük a virágpalánták ültetését.
Ezt a szombati napot a „Virág ünnepének” neveztük el.
Büszkén mondhatjuk ezt, mert ezen napon apraja-nagyja,
óvodás, iskolás, nyugdíjas, civilszervezetek, intézmények, állandó lakosok, üdülőtulajdonosok, mindenki ülteti a virágokat. Az időjárás is kedvezett, ragyogó napsütésben alig két
óra alatt elültetésre kerültek a palánták. Jó hangulat és a jól
végzett munka öröme érződött, bármerre jártunk.
Mindannyian ismerjük a mondást: „Aki a virágot szereti...” Ez a velenceiekre még inkább igaz, mintha itt csupa jó
ember élne, hiszen „épülő-szépülő” környezetünk is erről
árulkodik. Velence a tavasz közeledtével minden évben újra
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Vasút u. 6., 7., 13., 15., 17.l, 18., 19., 26., 30.
Arató u. 11., 12., 14., 15., 15/a., 17., 19., 21/a.
Új u. 11., 13., 14., 16.
Fecske u. 1., 11., 20.
Kemény Zs. u. 1., 3., 5., 8.
Akácfa u. 9., 14., 14/a., 16.
Kinizsi u. 2.
Aranykút Vendéglő
István Panzió
Varázsceruza bolt
Braun cukrászda
Édes Velence Cukrászda (Lépcső sétány)
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a környezet és tenni is kész a szép, virágos
Velencéért!

és újra kivirágzik. A természet saját ereje mellett persze ez az
igényes és szorgos lakosoknak is köszönhető. De most,
mintha még erőteljesebben érezhető lenne ez a „kivirágzás”.
Mintha mindannyian megértettük volna a virágosítás jelentőségét, hiszen nem gondolhatunk önző módon csak saját
kertünk szépségére, városunknak is azzá kell válni, mert
közös érdekeink is ezt kívánják. Most már az a dolgunk, hogy
ezt a sok munkát megbecsüljük, és egész nyáron jó gazda
módjára vigyázzunk rá és ápoljuk folyamatosan, mert úgy
hálálja meg. Minden virág a szárán a legszebb, ezért féltjük
és azt kérjük, hogy mindent csak a szemnek...!
Köszönetet mondok mindenkinek, aki segített és együtt
dolgozott velünk, köszönöm minden szorgos kéz munkáját!
Az idén 99 utcába hordtunk ki virágpalántát, a parkokba
pedig 38 ágyásnál kb. 600 fő ültetett virágot társadalmi
munkában. Jó volt látni, hogy egész héten szorgalmas munka
folyt, nagy összefogásban.
Vigyázzunk rá, hogy egész nyáron tiszta és ápolt legyen
a környezetünk, és legyünk büszkék arra, hogy Velencén
lakunk és velenceiek vagyunk!

Tapasztalatcsere
2011. május 21-én 9.00 óra, vendégek érkeztek városunkba! Apátfalváról
jöttek megnézni és tapasztalatot gyűjteni arról, hogyan tudunk ilyen sok embert összefogni egy napon, a Virág ünnepén ahhoz, hogy ennyi virágot el
tudjunk ültetni társadalmi munkában.
Városunk 2009-ben nyert a TÖOSZ által meghirdetett „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” című pályázaton. Itt be tudtuk mutatni, mi hogyan
építettük fel azt, hogy összefogással, együttgondolkodással mi mindent tudunk
elérni. Apátfalva és más önkormányzatok is felfigyeltek ezekre a jó programokra, és úgy gondolták, részt vesznek a mi közös munkánkban. Amit itt
láttak, tapasztaltak, otthon tovább tudják adni, és összefogással még szebbé
tudják tenni településüket. Nagyon szép rózsatöveket kaptunk tőlük, amit a
Babák Rózsakertjében ők ültettek el barátságuk jelképéül. Reméljük, hogy
mindent, amire mi olyan büszkék vagyunk, át tudtuk adni, és a két település
közötti barátság és a virág, mint egy „Virághíd” összeköt bennünket.
Benkő Istvánné szervező
Köszönjük a látogatásukat!
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

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

GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS
VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: 22/589-524)
hétfő-péntek:
08.00-20.00
szombat:
08.00-14.00
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
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Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2011. május
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

333
667
288
80
1684
207
63
73

Összesen

3395

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS
Budapest
Budakalász
Érd
Törökbálint
Pilisszentiván
Gödöllő
Fót
Iklad
Dunaújváros
Szabadegyháza
Hantos
Ercsi
Besnyő
Adony
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Salgótarján Zagyvapálfalva
Ózd
Bodrogkisfalu
Öbmöly
Igar
Kaposvár
Pécs
Székesfehérvár
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Mór
Csákvár
Tabajd
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Nádasdladány
Szabadbattyán
Polgárdi
Kisláng
Balatonaliga
Keszthely
Zirc
Siófok
Balatonszárszó
Balatonszabadi
Győr
Összesen
Mindösszesen

ESETSZÁM
94
4
1
2
2
3
1
1
3
2
5
2
5
3
99
28
5
147
43
4
501
377
46
147
1
1
1
1
1
1
1
44
1
1
2
2
1
4
15
67
4
6
2
1
3
4
3
1
1
4
1
1
7
1703
5098
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Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
működéséről
Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátás területén
május hónapban is teljes egészében kihasználta a rendelkezésünkre álló finanszírozási kapacitást. Betegforgalmi statisztikánkat mellékeljük.
A statisztikából látható, hogy szabad kapacitásunk terhére egyelőre még tudtuk fogadni az OEP-finanszírozási
szerződésünk szerint területen kívülinek számító betegeket
is. Finanszírozási szerződésünk szerint a rendelkezésünkre
álló ellátási kapacitás az úgynevezett „szezonális index”
szerint, hónapról-hónapra változik. Tavasszal és ősszel
nagyobb, nyáron és télen kisebb finanszírozott ellátókapacitással rendelkezünk. A térségünkben nyáron, a turista-szezonban várható nagyobb igénybevételre azzal is
igyekeztünk felkészülni, hogy a Minisztériumhoz járóbeteg többletkapacitás igénylésére adtunk be pályázatot.
Pályázatunkat várhatóan június elején bírálják el. Reméljük, hogy a többletkapacitás birtokában, júliusban és
augusztusban sem kényszerülünk „területen kívüli” betegeink ellátásának korlátozására.
Márciusban elkezdtük otthoni szakápolási tevékenységünket is. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet
ezen a területen rendelkezik még szabad kapacitással.
Sajnálatos módon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
tevékenységünket oly módon korlátozza, hogy minket a
szorosan vett – nyolc településre korlátozott – ellátási
területen kívüli ellátásra vonatkozóan nem finanszíroz; a
mi területünkre azonban külső szolgáltatókat beenged és
tevékenységüket finanszírozza. Számítunk a háziorvos
kollegák segítségére.
Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően változatlanul
nagy a lakossági igény. Mivel a tevékenység végzéséhez
szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel és a
feladat ellátásához minden személyi-, tárgyi- és szakmaikörnyezeti feltételnek megfelelünk, ismét kértük Miniszter
úr segítségét az OEP finanszírozási rendszerbe történő
befogadásunk érdekében. Májusban személyes megbeszélésen fogadott Selleyné dr. Márky Mária, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója és biztosított
támogatásáról. Ígérettel rendelkezünk, hogy dr Kiss Zsolt,
a Finanszírozási Főosztály vezetője egy héten belül jelentkezik a finanszírozásba történő befogadás konkrét részleteit illetően. Erőfeszítéseinket nem csak a Kft. mögött
álló Társult Önkormányzatok vezetése, hanem L. Simon
László országgyűlési képviselő úr is támogatta és támogatja.
A nappali kórházi tevékenységre vonatkozó OEP kapacitás korábbi egészségügyi miniszteri levélben és Kormányhatározatban biztosított. Az ellátás az EU-s pályázat

megvalósíthatósági tanulmányában szerepel. Elmaradása
a pályázat sikerét veszélyeztetheti.
A járóbeteg-szakellátás területén szolgáltatásaink körét
tovább bővítettük. Májusban dr. Felker Zsuzsa gyermekgyógyászati (gyermek-gasztroenterológiai) szakrendelése
elkezdődött. Ezen a rendelésen a térség emésztőrendszeri
problémákkal küzdő, illetve ételallergiás gyermekeit várjuk. A szakrendelés háziorvosi beutalóval vehető igénybe.
A rendeléssel kapcsolatos részletekről a Recepción adnak
tájékoztatást. Dr Jachymczyk György főorvos megkezdte
sebészeti – proktológiai – sztóma-gondozás szakrendelését. Dr. Pápai Székely Zsolt tüdőgyógyász osztályvezető főorvos pulmonológiai szakrendelését dr. Kató
Ernő adjunktus vette át. A szemészeten dr. Láng Judit
adjunktusnő mellett csütörtökönként dr. Nyirati Adrienn
szakorvos rendel. A bőrgyógyászaton dr. Hernádi Mária
főorvosnő májusban már teljes kapacitással rendelt.
Az általános belgyógyászati szakrendelésen dolgozó
kollégáink a diabetológiai (cukoranyagcsere-zavar) problémák megoldásában is segítenek. Ezek a rendelések hétfőn, kedden és pénteken elérhetőek. A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedőket a gasztro-enterológiai
szakrendelésen fogadjuk. A máj-epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők dr Gajdán László adjunktus szakrendelésén, a hepatológiai rendelésen kapnak magas szintű
ellátást. Ezeken a területeken rendelkezünk szabad kapacitással. Bár e terület megbetegedései komoly népegészségügyi problémát jelentenek, térségünk háziorvos kollégái ez idáig kevésbé vették igénybe a szakmai konzultáció lehetőségét.
Májusban már az Optikai üzlet mellett Gyógyászati
Segédeszköz Bolt és Bemutatóterem működött. Tárgyalásokat kezdtünk audiológiai céggel hallásvizsgálat beindításával és hallókészülék forgalmazásával kapcsolatban.
Ezt a szolgáltatást szeretnénk mielőbb a lakosság számára
elérhetővé tenni.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás
indult. Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök
minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek.
A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masszázsként is igénybe vehető.
(Részmasszázs: 20 perces 1500,-Ft, 30 perces 2000-,Ft.
teljes-test masszázs: 45 perces 3000,-Ft)
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy
javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék
munkánkat.
dr. Ferencz Péter
ügyvezető

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete
piaci, vásározói tevékenység folytatásáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44.
§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Velence, Iskola utca 4.
szám alatti Közösségi Ház udvarán megtartott napi/heti
piacra, alkalmi árusításokra, vásárra.
(2) Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya
Velence Város ünnepségeihez és rendezvényeihez kapcsolódó vásárokra.
(3) A piac fenntartásáról és üzemeltetéséről Velence Város
Önkormányzata gondoskodik.
(4) Az önkormányzati rendelet szabályait mindenki köteles megtartani, aki piac, vásár területén elad, vagy ott
bármilyen tevékenységet végez.
II. fejezet
A piacon forgalomba hozható áruk köre
2. §. (1) A vásáron és piacon a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával és a szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában, elsősorban
élelmiszer, élő kis és egyéb kis állat, napi cikkek,
ruhanemű, zöldség, gyümölcs, mezőgazdasági termény
és termék, kézműves-népművészeti-művészeti termék,
használt cikk árusítható, továbbá vendéglátóipari, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és
javítóipari tevékenység folytatható.
(2) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, magánszemély a tulajdonát
képező vagyontárgyakat a piacon alkalomszerűen
értékesítheti. Nem tekinthető használtcikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
(3) A piacon és a vásáron forgalomba hozható árucikkek
körét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba a
kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében
meghatározott termékek.
(5) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba
továbbá:
a) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású
anyag és készítmény,
b) kábítószernek es pszichotrop anyagnak minősülő
termék,
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c) látást javító szemüveg, kontaktlencse,
d) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi
egyezmény hatálya alá tartozó növény, illetve állatfaj
egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
e) jövedéki termek,
f) növényvédő szer,
g) lőtt vad,gomba
h) olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.
Árusításra jogosultság
3.§ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. Árusíthat egyéni vállalkozó,
gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet,
mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági kistermelő,
népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész.
Árusításra feltételei
4.§. (1) A vásáron, piacon csak a Közösségi Ház gondnokának helyhasználati engedélye alapján, az általa kijelölt
helyen, a helypénz befizetése ellenében lehet árusítani.
(2) A helyhasználati jog a jellegétől függően lehet napi,
havi vagy huzamosabb (legfeljebb 1 év) időre szóló.
(3) A helybérlettel rendelkezők területüket átengedni,
bérletbe adni, bármi más módon hasznosítani csak a
Közösségi ház gondnokának írásos engedélyével lehet,
ennek elmulasztása a szerződés azonnali hatályú
megszűnésével jár.
(4) A vásáron, piacon fizetendő helypénz mértékét a rendelet 2. melléklete szabályozza.
(5) A piac rendjének biztosítása, valamint a helypénz
beszedésének biztosítása a Közösségi Ház gondnokának
feladata.
Árusítás módja
5.§. (1) Az árusítást a kereskedő saját asztalán, felszerelésével
végzi. A Közösségi Ház berendezési tárgyai árusításra
nem vehetők igénybe. Földről, valamint járműről történő
értékesítés (Kivéve: utánfutó) nem végezhető.
(2) Gépi meghajtású járművek a piac, vásár területén nem
közlekedhetnek. Szállító járművek csak az áru le- és felrakodásának ideje alatt tartózkodhatnak a piac területén.
(3) A piac, vásár területén nem parkolhatnak gépjárművek.
(4) A helyhasználó a kijelölt helyet az áruszállítás és az
árusítás ideje alatt is köteles tisztán tartani, a szemetet a
kijelölt szemétgyűjtőben elhelyezni. A helyben nem elhelyezhető egyéb hulladék, göngyöleg jogszabályszerű elhelyezéséről a helyhasználó köteles gondoskodni.
(5) Magántulajdonban lévő asztalok és állványok a piac
nyitva tartásán kívül a piac területén nem tárolhatók.
(6) Tűzveszélyes anyag, robbanó- és robbantószer bevitele
a piac területére tilos. A piac egész területén tilos a dohányzás.
6.§. A piac nyitva tartási rendje, a piac nap meghatározása,
valamint a piac működését szabályozó egyéb részlet szabályok külön piacműködési szabályzatban kerülrögzítésre.
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III. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
7.§. (1) Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2.§.-5.§-ban foglaltakat megszegi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten
ért elkövetőjét a közterület-felügyelő 3.000,-Ft-tól
20.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
8. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján, 2011. május 30-án lép
hatályba.
Velence, 2011. május 16.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
dr. Papp Gyula Gábo s.k.
polgármester
címzetes főjegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2011. május 30.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 15/2011.(V.30.) önkormányzati
rendelethez
Búcsúvásár
Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép,
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levelezőlap, játék, emléktárgy, bazáráru, élő- és művirág,
mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások
szerint búcsúvásáron árusítható egyéb termék.
Népművészeti vásár
Népművészeti, népi iparművészeti, kézműves termékek.
Helyi kirakóvásár
Bármely áru – kivéve a jogszabályban tiltottak – értékesíthető,
a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával.
Alkalmi (ünnepi) vásár
Ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű vásár.
Piac: általában napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi
lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket,
ruhaneműt árusítanak.
Használtcikk-vásár, illetve -piac:
Időszaki, napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi
lehetőség, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen
használható termékeket (használt cikk) árusítanak.
Élő kis és egyéb kis állat: sertés, juh, kecske-, baromfifélék,
galamb, házinyúl.

2. melléklet a 15/2011.(V.30.) önkormányzati
rendelethez
Helypénz mértéke
800,-Ft/2m2

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének17/2011.(V.23.) önkormányzati rendelete az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. sz. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §(2) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Velence Város közigazgatási területén
a házasságkötést létesíteni kívánó természetes személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése
2. hivatali helyiség: Velence Város Önkormányzat
által az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas, térítésmentesen biztosított helyiség: Velence,
Tópart u. 52. házasságkötő terem
3. hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig: 7.30 –
16.00 óráig, péntek: 7.30 – 13.30 óráig.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
3. § (1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali
munkaidőn kívül 18.30 óráig, szombati napon 10.00
órától 18.30 óráig terjedő időszakban tartható a hivatali
helyiségben.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése a
felek írásban benyújtott kérelmére, a jegyző írásbeli engedélyével tartható, ha annak időpontja nem ütközik az
(1) bekezdés szerinti helyiségbe előjegyzett és felvett
házasságkötések időpontjával.
(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi
esemény akkor engedélyezhető, ha annak feltételei,
méltósága, tekintélye, továbbá a személyes adatok és az
anyakönyv védelme megfelelően, az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben való megtartásához hasonló
módon biztosított.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események
helyszíneit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakról eltérni csak az 5. §
(3) bekezdésében foglalt esetekben lehet.

4. Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak
4. § A hivatali helyiségen kívül, továbbá a hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi eseményekért e rendeletben
meghatározott díjat kell fizetni.
5. § (1) Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat a
szándékbejelentést követő 15 napon belül kell befizetni
az anyakönyvvezető által átadott és a bejelentő által
átvett csekken, az Önkormányzat költségvetési számlájára.
(2) Az anyakönyvi esemény
a) hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításának díja
szertartásonként helyi lakos esetében bruttó 5.000,-Ft,
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nem helyi lakos esetében bruttó 10.000,-Ft,
b) helyiségen kívüli lebonyolításának díja – a (3)
bekezdésben foglaltakat kivéve – szertartásonként bruttó
40.000,-Ft.
(3) A házasságot kötni szándékozók valamelyikének,
vagy közeli hozzátartozójának közeli halállal fenyegető
egészségi állapota esetén a szertartásnak hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása (lakás) térítés mentes.
6. § Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt
a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül, eseményenként bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti meg,
b) hivatali helyiségen kívül bruttó 15.000,-Ft díjazás
illeti meg.

5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően lebonyolított anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.
Velence, 2011. május 16.
Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző
Velence, 2011. május 23.

1. melléklet a 17/2011.(V.23.) önkormányzati
rendelethez
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események helyszínei
1.
2.
3.

Velence Resort & Spa 2481 Velence, Tó u. 4-6.
Walzer Étterem 2481 Velence, Nadapi u. 30-32.
Juventus Hotel 2481 Velence, Kis köz 6.

Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. május hónapban
Település

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Vértesacsa
Baracska
Martonvásár
Zichyújfalu
Seregélyes
Pátka
Csákvár
Szabadegyháza
Szeged
Vál
Besnyő
Érd
Összesen:

Ideig- Lak- Veze- Jár- ParSzem. lenes cím
tői
mű kolási
ig. szem.ig. kártya eng. igazg. ig.

17
5
5
12
6
6
34
3
11
3
16
1
1
2

4

6

1
1

1

6

7

2
12
1
8
5
2
1

23
11
13
13
7
7
54
7
8
9
12
4
2

43
6
14
19
10
17
45
6
8
14
12
13
1
6
2
12
8

4

8
1
1
2
1

1

2

2

4
1
1
2

Útlevél

Ügyfélkapu

Öszszesen

10

4

3
10
5
5
12

2
1
4
8

109
22
35
60
30
41
175
17
42
28
58
21
12
11
2
13
8
4
18
1
1
5
1
3
712

4
1
2
3
1
2

2
2

4
5

1

2

1

134

19

39

176

249

12

3
65
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OKMÁNYIRODAI HÍREK
Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 26.
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ-kedd-szerda: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök-péntek:
8.00 – 12.00
Telefon: 589-420 (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
589-428 (jármûigazgatás)
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi
Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit.
A napi utolsó okmány-készítést
hétfõ-szerda napokon
15.00 órakor
csütörtök-péntek napokon 11.30 órakor
végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni.
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy
ügyfélfogadási idõ elõtt, 7.30–8.00 óra között történjen az ügyintézés.
Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 telefonszámon lehet.
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása
illetékmentes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott
1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya
1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és a
SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat
változás történt
1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges
3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye
1.500,–
Lakcímigazolvány:
– lopás, adatváltozás esetén
illetékmentes
– adatváltozás esetén
500,–
– elvesztés esetén
1.000,–
Útlevél:
– 0-18 éves korig, val mint 70 év felett
2.500,–
– 18-70 éves korig, 5 évre
7.500,–
– 18-70 éves korig, 10 évre
14.000,–
Soron kívüli eljárás esetén
(5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese
Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása:
– kiváltás, hosszabbítása
4.000,–
– 62 év felett hosszabbítás
1.500,–
– 1 éves orvosi igazolás esetén
1.500,–
Forgalmi engedély:
6.000,–
Törzskönyv:
6.000,–
Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe
vételi számláján (10032000-01012107) tudjuk elfogadni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon tud felvilágosítást nyújtani.

Heinczné Horváth Edina
irodavezető
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2011 évi tervezett nyári programok
A rendezvény ideje
2011. július 23.
20.30 óra
2011. június 25.
2011. július 30
20.30 óra
2011. augusztus 06.
20.30 óra
2011. augusztus 13.
20.30 óra
2011. augusztus 18.
19.00 óra
2011. augusztus 19.
14.30 óra

Helyszín
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor
Velence, Északi Strand
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor

kb. 21.30 óra
2011. augusztus 20.
10 óra
2011. augusztus 20.
18.45 óra

A rendezvény megnevezése
Velencei Nyári Zenés Esték
Made in Hungária musical
BSI Velencei Tóúszás
Velencei Nyári Zenés Esték
Figaró házassága vígjáték
Velencei Nyári Zenés Esték
Trója rockopera
Velencei Nyári Zenés Esték
Ki jön a házamba? avagy négy kandúr
gatyában zenés vígjáték
Nemzetközi Néptáncest
Velence Város Születésnapi Vígassága
XIV. Velencei Nemzetközi Fúvószenekari és
Mazsorett nap
Tűzijáték és Nosztalgia Buli

Velence, Fő utcai Katolikus Templom
Szent István Napi Ünnepség
melletti parkban
Velence, Északi Strand
rendezvénysátor

Club Wave Velence
Velence, Szabolcsi u. 2.
Június 18 - Hatásfok fesztivál (DJ's: Szeifert, Andrewboy, Newl, Karmatronic, Crazy Green, Noise DJ Team)
Június 25 - 2 in One - Club Wave szülinapi party & Wavecafe Terrace Opening (DJ's: Andreas, Motaba, W3B)
Július 02 - Koktélok éjszakája (DJ's: Andreas, Motaba,
W3B)
Július 09 - We Love VV. Part IV. - Való világ 4 Éva (DJ's:
Andreas, Motaba, W3B)
Július 16. DiscoShit Night with Soonec & Lauer
Július 23. Szüzek éjszakája - DragonS, Bozóky, Lipóczy
Július 29. Nicky Romero (NL) - Külföldi sztár producer és Dj
Július 30. TechnoShit Night with Jay Lumen, Andrewboy,
Sanfrancisco Beat
Augusztus 06. Resident Night (DJ's: Andreas, Motaba,
W3B)
Augusztus 13. Flamemakers (DJ's: Flamemakers, Andreas, Motaba, W3B)
Augusztus 20. Tequila Sunrise party (DJ's: Andreas,
Motaba, W3B)
Augusztus 27. Season Closing - szezonzáró party (DJ's:
Andreas, Motaba, W3B)

Velencei Zene és Tánc Napja

Velence Resort & Spa
Velence, Béke út

Június 24. Jazz Face – éjfélig tartó nyitva tartás a fürdőben
Time 2 Fly együttes zenél a medencék mellett
Június 25. Harmonia Garden és Szirtes Edina Mókus
koncertje, tűzzsonglőrökkel - 2000 Ft
Július 9. és 23. DJ Smash éjszakai party a fürdőben
- 2000 Ft
Augusztus 5. 21.30 UNITED unplugged koncert
- 2000 Ft
Augusztus 5. 21.30 Tóth Vera akusztikus koncert
- 2000 Ft

Mozdulj Velencei-tó programsorozat
Gárdonyban az agárdi Park Strandon és Napsugár Strandon, Velencén az Ifjúsági, a Tóbíró és az Északi Strandon,
Sukorón és Pázmándon pedig a sportpályán lesz lehetőség
a szervezett mozgásra, sportolásra. A programok a strandokon általában 13 órakor kezdődnek, de az egyes játszóhelyeken ettől eltérhetnek.
Időpontok: Június 18., 25. Július 2., 9., 16., 23., 30.
Augusztus 6., 13.
IV. Mozdulj Velencei-tó Sporttalálkozó augusztus 21-én,
vasárnap, Gárdonyban, az agárdi Napsugár Strandon.
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VELENCE RESORT & SPA HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
Itt a nyár, strandunk ismét megnyitott és parkosított környezetben, kristálytiszta vizű medencékkel várja a látogatókat. A megszépült, kizöldült park és a Velencei-tó lenyűgöző
látványát élvezhetik a vendégek a medencék partján elhelyezett kényelmes nyugágyakból. Az egész napos kikapcsolódáshoz szeretnénk hozzájárulni ajánlatainkkal, a fürdőzés,
úszás mellett újdonságok sorával várjuk az érdeklődőket.
Szolgáltatásaink listáját többféle masszázzsal bővítettük,
hogy a sport, a fürdőzés mellett a kényeztetésre is jusson
idő. Újdonságként ajánljuk az ősi eredetű thai masszázst,
melynek bármelyik kezelését követően frissnek, ruganyosnak érezzük magunkat, könnyedebb lesz mozgásunk, megszűnik az izmok merevsége. Szeretettel várnak minden
kedves érdeklődőt a bangkoki WAT-PO masszőrakadémián
végzett thai masszőr hölgyek.
Idén is megrendezésre kerül szállodánkban a Velencei-tavi
Jazz Face Fesztivál, kapcsolódva az év leghosszabb napjához, június 24-hez. Ebből az alkalomból fürdőnk június 24én és 25-én éjfélig tartó nyitva tartással üzemel.
A június 24-i éjszakai hangulatfürdőzést ajándékba
adjuk kedves vendégeinknek, a napi vagy félnapos jegy
árán felül tehát már nem kell belépőjegyet váltani. A fáklyák fénye mellett a Time 2 Fly együttes kellemes jazz
muzsikája varázsolja hangulatossá az éjszakát a kültéri

medencék mellett. Rossz idő esetén a zenészek a Papa’s bárban lépnek fel.
Június 25-én 21.00 órától a világzene jeles képviselőivel találkozhatnak szállodánkban: Harmonia Garden zenekar és
Szirtes Edina Mókus koncertjére várunk mindenkit, aki szereti a világzenét és egy kellemes kikapcsolódásra vágyik. A
Harmonia Garden tagjai magyar, francia, balkáni és orosz
dallamokat, műveket szólaltatnak meg, melyek az autentikus
csárdás, a bossa nova, a swing, a tango, a jazz, és a django
stílusával ötvözve kerülnek feldolgozásra, mindez kiegészítve Szirtes Edina Mókus énekével. A zenekar muzsikája különleges élményt nyújt minden hallgatója számára.
A koncertre a belépőjegy ára külső vendégek számára 2 000 Ft,
melyet a szálloda recepcióján lehet megvásárolni, vagy telefonon megrendelni az 589-900 telefonszámon. A fürdőbe megvásárolt belépőjegyek ezen a napon is éjfélig érvényesek!
A páratlan muzsikát vizuális élménnyel is fokozzuk: a szabadtéri koncert alatt a fénnyel festett falak látványában és a
Pirkompánia tűztáncosaiban gyönyörködhet a közönség.
Július 9-én különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat fürdőnkbe. 22:30-tól 1:00 óráig DJ Smash várja a
fiatalabb és idősebb korosztályt egy fergeteges partyra a
fürdőben, ahol a részt vevők az óriás kivetítőkön nézve a videoklipeket, egy élő koncert első sorában érezhetik magukat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bővebb információ
és felvilágosítás kérhető az 589-971 telefonszámon.
Szalczgruber Mariann
marketing manager

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának áprilisi és májusi üléséről
A VKTKT 2011. április 29-én 9.00 órától tartotta soron
következő ülését, ahol elsőként a Közép-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda tartott tájékoztatót a
2011/2012 évi vasúti menetrendi struktúráról.
Elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek zárszámadása, mely után elkezdődött a társult önkormányzatokkal
való elszámolás. A Társulási Tanács elfogadta a VKTKT
2010. évi belső ellenőri jelentését is.
Döntés született arról, hogy az ún. közösségi busz projekt
meg nem valósulásából adódó kamatfizetési kötelezettség
Vereb és Pázmánd Önkormányzatát terheli.
Aktuális feladat lesz idén is a tókörnyéki települések
részére a szúnyoggyérítés, az ehhez szükséges szakértői
munkák elvégzésére Sáringer-Kenyeres Tamást választotta
a Társulási Tanács.
Döntés született arról is, hogy az agárdi és a gárdonyi
iskola próba jelleggel részt vesz az iskolatej programban,
majd ennek sikeressége esetén lehetősége lesz minden
intézménynek a pályázati programba való bekapcsolódásra.
A VKTKT ebrendészeti feladatok ellátására szerződést
kötött az Alpha-Vet Kft.-vel, ehhez a megállapodáshoz a 9
társult település közül 7-en csatlakoztak.

Az irodavezető tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy a
Közreműködő Szervezet (ESZA Kft.) tájékoztatása szerint a
TÁMOP 3.1.4. projekt mind szakmailag, mind pénzügyileg
lezártnak tekintendő.
A Társulási Tanács a szúnyoggyérítéshez kötődően rendkívüli ülést tartott 2011. 05.10-én, ahol döntöttek arról, hogy
a szúnyoggyérítéshez kapcsolódóan a szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatnak le, tekintettel arra,
hogy a térség országgyűlési képviselője, L. Simon László
tájékoztatása szerint hamarosan kiírja a Magyar Turizmus
Zrt. a szúnyoggyérítés elvégzését támogató pályázatot. A
munka értéke illetve az állami forrás igénybevétele a Kbt.
szerint közbeszerzési kötelezettséget jelent. A hirdetmény
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtés
alkalmazásával történik. A benyújtott árajánlat alapján a
Magyar Közbeszerzési Alapítvány folytatja le az eljárást.
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 VKTKT
irodavezető
Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.
telefon: 22/589-572
irodavezeto@velencei-to.hu
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Családi Nap
a Meseliget oviban
Csodálatos gyermeknappal, a Meseliget óvoda 5. születésnapjával egybe kötött családi napunk volt 2011. május 13án. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen hétágra sütött
a nap. Közel 1000 vendégünk volt a rendezvényen, óvodásaink, volt óvodásaink, leendő óvodásaink, szüleik, testvérek, hozzátartozók, barátaik. Volt arcfestés, állatsimogató,
népi körhinta (a megrendelt hinta tulajdonosa aznap reggel
kórházba került, így nem tudott jönni, azonban hosszas telefonálgatás és rábeszélés után sikerült pótolni őt egy másik
hintással), Levendula játszóház, Ele-Fülöp, tűzoltó autó (a
gyerekek nagy kedvence), polgárőr autó (a rendőrautónak
sajnos bevetésre kellett mennie). A Kolompos együttes műsora csak fokozta a vidám, felszabadult hangulatot. A napot
közös falatozás és a szülinapi torta zárta.
Köszönjük, hogy segítettek rendezvényünk
sikeres lebonyolításában:
• Görgicze Zoltánnak a sátrakat
és dolgozóinak azok felállítását.
• Dr. Papp Dénesnek a népi körhintát.
• A velencei Resort és SPA-nak, Ele-Fülöp részvételét.
• Vorák családnak, a BIO Süti pékségnek, a finom pogácsát
és a kenyeret.
• Kovács Károlynak a tűzöltő autó bemutatását, részvételét
• Ható Jánosnak a rendezvény biztosítását, a polgárőr autó
bemutatását.
• Uj Roland képviselő úrnak az állatsimogatót.
• A Levendula Játszóháznak az önköltségi részvételt.
• A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak: Szelei Andreának,
Heinczné Horváth Edinának, László Józsefnének,
Bruck Józsefnek, Sári Kálmánnak, Tóth Lászlónak.
• A Meseliget Óvoda dolgozóinak
és mindenkinek, aki tombolatárggyal, részvételével segítette
rendezvényünk sikeres megrendezését
Serhókné Varjas Edit
óvodavezető
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A Csiga csoportosok kertje…

Ziki-zaki zakatol…

a kiscsoportosok utazása
Május 26-án kirándult a Meseliget Óvoda Alma és Csipet-csapat csoportja. A gyerekek izgatottan várták ezt a
napot. Nagy ujjongás fogadta „Thomas barátját”, mikor
begördült az óvoda elé.
Dízel vonattal zakatoltuk végig kis városunk utcáit. A
gyerekek örömmel fedezték fel az ismerős környéket,
házakat, integettek ismerősnek, ismeretlenek.
Vidáman telt el a kicsik délelőttje ezzel a rendkívüli, élményt nyújtó utazással.
Kovács Károlyné
Óvodapedagógus Csipet-csapat csoport

Kirándulni volna jó…
„Kirándulni volna jó… minden nap!”- mondták óvodás
gyerekeink, miután beszálltunk a buszba, és elindultunk
hazafele.
A veszprémi állatkertben jártunk május 27-én a középső
csoportos gyerekekkel. (Csiga és Süni csoport)
A gyerekek örömére nagyon sok fajta állatott sikerült megnézni, közelről megcsodálni. A pampanyulak, vízidisznók
ketrecénél hosszabb ideig időztünk, mert éppen etetés volt.
A kenguru mama „zsebi babájával”, a barnamedve, a
gyűrűsfarkú makik, a szavanna lakói: a zsiráfok, orrszarvúak, zebrák, puputevék, dromedárok voltak a kedvencek.
Ez utóbbi miatt még igazi vita is kialakult a fiúk és a
lányok között, hogy a két- vagy egypúpú tevét nevezik
dromedárnak. Andris miután megerősítő választ kapott a
felnőttektől, így szólt: „Látjátok, a fiúknak volt igaza!”
Emlékezetes igazán a csimpánzok voltak. Az üvegfallal
elválasztott kifutóban az egyik csak nekünk „majomkodott”, fintorgott, orrát odanyomva az üveghez. A gyerekek
nagy kacajjal, örömükben sikongatva fogadták ezt a rendkívüli élményt.

Igazán nagy meglepetésben volt részünk egyik nap, mert
kaptunk egy „ saját” kis veteményeskertet. Nagy Zsófikától, ahova mindenféle zöldséget ültethettünk.
(Egy nagy táblára felfestett csiga is jelzi.)
Az éppen arra járók „tavaszi zsongást” láthattak, minden
gyermeknek akadt valami dolga. Volt, aki magot szórt,
volt, aki a hagyma duggatás fortélyait tanulta meg munka
közben vagy éppen azt, hogyan kell palántázni. Miután a
kialakított ágyásokba került minden, vendéglátóink saját
készítésű szörppel, friss pogácsával kínáltak bennünket.
Nagy meglepetés volt, amikor Zsófika anyukája egyik
reggel megérkezett egy nagy csokor újhagymával.
Mindenkinek nagyon ízlett a saját termés!

Jó munka és egyben jó mulatság volt a madárijesztő pár
elkészítése is egy másik alkalommal.
Most már a „váratlan vendégeket” távol tartva növekedhetnek, fejlődhetnek növényeink.
Ismét egy szép, tartalmas délelőttöt tölthettünk el együtt,
ahol tevékenyen megtapasztalhatták gyermekeink a kerti
munkát, és újabb ismereteket szerezhettek a növényekről.
Köszönjük a lehetőséget, a szíves vendéglátást!
Fujtás Józsefné és Banka Mária
óvodapedagógus, Csiga csoport
A játszótéri játékok kipróbálása sem maradhatott el, pedig
igencsak elfáradtak a hosszú barangolásban.
Remek nap, kirándulás volt. Sok-sok élménnyel, ismerettel
gazdagodtak óvodásaink.
Azt hiszem még napokig játékuk, beszélgetésük témája
lesz az állatkertben átélt élmények.
Fujtás Józsefné
óvodavezető helyettes, Csiga csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Környezettudatosan

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelésre. Az idei tanévben nagyon aktívak voltak tanulóink és
szüleik is. A Szépülő Velencéért Egyesülettel karöltve elemés akkumulátorgyűjtést szerveztünk, aminek a végeredménye
2925 kg veszélyes hulladék volt. A nyertes osztály, valamint
a második, harmadik, negyedik helyezett osztályokból a legaktívabb 5-5 tanuló kiránduláson vesz részt Pákozdon. A májusi papírgyűjtésnél közel 10 tonna papírhulladékot tornyoztunk fel a konténerre. A bevétel az osztályok vagyonát gyarapítja megfelelő arányban, ki mennyit dolgozott.
Az idei Zöldliget Kupánk is e tudatos nevelés keretében
Pákozdon zajlott, ahol az Ingó-kövek felé való túrázás mellett
előadás, csoportfoglalkozás és rajz-, valamint fotópályázat is
zajlott. Minden tanulónknak, szülőnknek és segítőnknek nagyon szépen köszönjük a közreműködést, s biztosak vagyunk
benne, hogy a következő tanévben ismét ilyen ügyesek és
sikeresek leszünk.
Intézményünkben tanulóink környezeti nevelése az egyik
központi kérdésnek számít, melyre nagy figyelmet fordítunk.
A már több éve útjára indított „Anyuka-apuka kupa”, amely
immár hagyománynak mondható, egyebek mellett arra is ösztönzi diákjainkat és szüleiket, hogy minél többet tartózkodjanak a természetben, és ez által minél jobban megismerjék
környezetünket, a Velencei-hegység gyönyörű tájait. E gondolat jegyében szerveztünk 2005-ben, és azt követően még
három alkalommal nagy sikerű környezetvédelmi versenyt.
A fentiekre alapozva 2010-ben iskolánk is indult a NEMFI
által kiírt, KEOP-2009-6.1.0/A számú pályázaton, amely „A
fenntartható életmódot, és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” -hangzatos címen került meghirdetésre. A pályázat elkészítésében és benyújtásában a
Science Consulting Projektmenedzser Kft. nyújtott hathatós
segítséget számunkra, és a későbbiekben a rendezvények lebonyolításában is tevékenyen közreműködött.
Első rendezvényünkön ez év május 7-én Pákozdon túráztunk, kb. 400 gyermek és szülő közös részvételével. A túrát
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követően ökológiai lábnyomot számoltunk,
volt filmvetítéssel egybekötött előadás a
Pákozdi Művelődési Házban, majd ugyanott kiállítást is szerveztünk, a „Ne pazarolj!”
című rajzpályázat rajzaiból. Ez utóbbin a
harmadikos Eszéki Lili lett a nyertes, aki
nyereményként egy értékes kerékpárt vihetett haza.
Második rendezvényünket május 27-én
az iskolánkban tartottuk, melyen szintén
volt filmvetítés, és előadás a természetvédelemről. Minden tanulónk bőséges bioélelmiszerekből álló tízórait is kapott, ami
nagyon ízlett, és osztatlan sikert aratott. Az
étkezés után minden alsós és felsős osztály
„alkotott” valamilyen szobrot, vagy képet,
kizárólag újrahasznosítható anyagokból
(textil, papír, műanyag, üveg). Diákjaink hatalmas lelkesedéssel készítették különböző ötletes alkotásaikat, melyekből
kiállítást rendeztünk iskolánk galériáján.
A „Ne pazarolj!” című fotópályázatunkra kezdetben elég
nehézkesen érkeztek a képek, de azután megjött a fotózási
kedv, és beindultak a fotók. A fődíjat, amely természetesen
egy értékes fényképezőgép volt, egészen egyedi fotóival a hetedik osztályos Győrfy Gergő nyerte meg.
A fentieken túl ebben a tanévben minden eddiginél eredményesebb elem- és papírgyűjtést rendeztünk, amely a településünkön végzett virágosítással, és az iskolaudvar-takarítással együtt, ugyancsak a szemléletformálás hasznos eszközének tekinthető.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a 2010-es tanévben iskolánk tanulói a pedagógusokkal és a szülőkkel karöltve mindent megtettek azért, hogy a lehetőségeik adta keretek között a maximális eredményeket érhessék el a környezetvédelem területén, a fenntartható fejlődés tükrében!
Végezetül köszönet illet mindenkit, aki tevékenységével
és részvételével támogatta törekvéseinket, és hozzájárult
ahhoz, hogy a költő szavaival élve kijelenthessük, „Ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Bődyné Barna Etelka pedagógus
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Van egy Sástó a fák
alatt…

Egy tíz-tizenegykét éves társaság összefogott, minden
bátorságát összeszedte, s elment kirándulni a Sástón
található „adrenalin-kalandparkba”. A festői szépségű
Mátrában leltünk rá erre az izgalmakban bővelkedő,
óriási nagy területen fekvő helyre.
No, valóban volt kalandokban részünk. A buszon például nem igazán voltunk benne biztosak, hogy az ülések ülésre valók. Azért olykor megértettük. Nagy
közös koncertet rendeztünk. Mizu-mizu-mizu? Hoszszú volt ugyan az út, de megérte minden perce. A
visszatérő állandó kérdés: Mikor érünk már oda?
Aztán teljesen felcsigázták minden érzékünket, s már
alig vártuk, hogy mindenkin rajta legyen a védőfelszerelés. Elkezdődött a túra a fák lombjai között apró
kis fahengereken, vagy egyszerű kötélen, ami mozgott ide-oda, s nagyon magasan volt. Azt a csöndet,
ami azokban a pillanatokban ellepte az erdőt, azt magnóra kellett volna venni. Teljességgel megismételhetetlen. Figyelem, összpontosítás. Minden porcikájukkal, testrészükkel, gondolatukkal egy dologra tudtak

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja, az iskolában péntekje a Gyermeknap jegyében zajlódik. Most ötvöztük a Környezetvédelmi
pályázat feladataival-játékaival. Filmvetítés után interaktív
előadás, majd csoportos alkotótábor. Készültek ám a szemé-
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figyelni gyermekeink, mégpedig arra, hogy minél
hamarabb elérjék a következő fa törzsét, ahol kicsit
pihenhetnek. A majdnem húsz akadályt leküzdve, kis
tányérra ültek, s azon csúúúúztak le a biztonságot jelentő talajra. Ezt követően kétszáz méter hosszúságban, mondjuk harminc méter magasságban egy függőhídon imbolyogtunk. Volt aki sikítva, volt aki nagyokat kacagva, volt, ki négykézláb. Mindeközben a szemünk előtt a gyönyörű napsütésben a zöld ezer árnyalata szerteszét. A nagyon fincsi ebédet követően laza
falmászás, persze teljesen meredeken – mégis akadt,
aki gyíkként többször is felmerészkedett – és kis íjászat várta a belevalókat. Volt ugyan, aki az izgalmak
helyett a játszóteret választotta. Aztán a nap fénypontja a BOB következett. Hosszan, lassan, kis szögben haladt felfelé a sínen a kis kétszemélyes, no de
aztán vad kanyarok, meredek lejtők, és persze sikolyok következtek. Jópáran erre a pályára többször is
felmerészkedtek.
Adrenalinszintünk oly magasra hágott, hogy szinte le
sem tudott jönni onnan hazáig.
4.a - 5.a

tauruszok, olajkutak, állatfigurák, szörnyek. Reggelre „ellepte” iskolánkat a szemét, az újrahasznosítható anyagok tömkelege, aztán ezeket felhasználva fantasztikus, ötletgazdag,
mókás alkotások születtek.
Az alsós gyermekek a hátsó udvaron a fák árnyékában játszva
gyűjthettek kis nyomdákat a célbadobásnál, a szkandernél, a
csengőfogónál, az aszfaltrajznál, a seprűfocinál, az egyensúlyozásnál, a ping-ponglabda gyűjtésnél, labirintusnál, szobrászatnál. A csokibankban beválthatták kis nyomdás kartonjaikat, s közben a pedagógusok faiskoláját is feltérképezték,
vagyis megtudták melyik felnőtt melyik fát képviseli. Ha
ezzel is készen voltak ugyancsak irány a csokibank.
A felsősöknek az iskola igen komoly felszereltsége, na és persze Teplánszki Martin áldozatos munkája segített abban, hogy
egy kis tortáért ringbe szálljon egy rádiós vetélkedő keretében. Klipmix, Mr. Bean, smile-kód, tükörkép, különbségek
keresése, rajzolás, fotózás, időjárás-jelentés készítése vicces
feladványokkal és még sok minden más szerepelt benne.
A versenyt a 6.b nyerte, szorosan mögötte a 6.a, és a 8.a osztály. Ők ehették meg a tortákat, de a többi osztály is jól érezte
magát a játékok alatt.
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Ügyesen a két keréken!

A múlt megidézői
Iskolánkban idén tavasszal is megrendeztük a már hagyománnyá vált házi történelemversenyünket. Május 17-én
délután 64 felső tagozatos tanuló 21 csapattal vett részt a
megmérettetésen. Évfolyamonként külön tanteremben kellet megoldaniuk a versenyzőknek a különböző játékos feladatlapokat. A leglelkesebb évfolyam idén a hatodik volt,
hiszen tőlük hét csapat vett részt a küzdelemben.
5. osztály
I. helyezett: Kis Jakab Fanni, Fedor Emese, Pataki Máté,
Zimmermann Ádám
II. helyezett: Szennai Panka, Szalay Viktória,
Kóti Alexandra
III. helyezett: Balázs Bence, Pollák György
6. osztály
I. helyezett: Erős Ferenc, Molnár Ákos, Haraszti Tamás
II. helyezett: Szávai Szonja, Kálmán Klaudia,
Antal Krisztina
III. helyezett: Soóki Emese, Fórizs Fanni,
Stokinger Beatrix, Kóti Renáta
7. osztály
I. helyezett: Budai Dóra, Demény Jennifer, Zilaj Eszter
II. helyezett: Győrfy Gergő, Berta Gyula, Horváth Bence
III. helyezett: Hamary Dávid, Faragó Bálint,
Zahorecz Krisztián
8. osztály
I. helyezett: Cseh-Bognár Szabina, Tóth Benjamin,
Nemet János
II. helyezett: Béla Boglárka, Bukor Csongor, Hajdú Ágoston
III. helyezett: Pataki Réka, Martinovszky Zsanett,
Hamary Vivien, Molnár Réka
Karsai Dénes

2011. május 11-én délután rendezték meg Székesfehérváron
a Megyei Kerékpáros Ügyességi Versenyt, aminek eredményi
a következők lettek:
Az alsós csapatunk V. helyen végzett
Eszéki Lili 3.a, Kovács Luca 4.b., Demény Martin 3.a.,
Kovács Soma 4.a.
A felsős diákokat egyénileg értékelték:
Demény Jennifer 7.a V. hely, Joós Martin 7.b VIII. hely,
Erdélyi Niké 4.b IX. hely, Urschler Máté 5.a X. hely
Mindannyiuknak gratulálunk, és balesetmentes
közlekedést kívánunk nekik!

Köszönet
Megköszönjük a Zöldliget Általános Iskola
vezetőségének, hogy két éven keresztül lehetőséget
biztosított számunkra a mindennapi élethez szükséges
számítástechnikai alapismeretek ingyenes
elsajátításához.
Senior csoport

Labdajátékok iskolai rangadója
Iskolánk testnevelője, Varga Attila szervezte és bonyolította
le csütörtökönként a felső évfolyamosok számára a tornateremben a teremfoci és a kézilabda bajnokságot. A gyerekek
teljes odaadással készültek. Volt, akinek nagyon komoly
szurkolótábora is volt, s bizony előfordult, hogy a meccsek
után jól kipirulva, felhergelődve vitatták meg az eseményeket.
A több héten át zajló körmérkőzéseknek az eredményei az
alábbiak lettek:
teremfoci
kézilabda
8.a
I.
8.a
7.a
II.
7.a
6.a
III.
8.b
8.b
IV.
6.b
5.a
V.
6.a
6.b
VI.
7.b
7.b
VII.
5.a
5.b
VIII.
5.b
Köszönjük a szervezést, a kitartó játékot és a lelkesítő
szurkolást! Jövőre kezdődjön elölről a bajnokság!
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„Alkotás mega pixelen” vetélkedő
A Kodolányi János Főiskola
Módszertani Tanszéke „Alkotás
megapixelen” címmel ismét meghirdette számítógépes grafika versenyét 5-12. évfolyamos tanulók
számára.
Ami számunkra különösen fontos, hogy – az idei évben először –
szervezőként csatlakozott és a
rangos versenynek helyet is adott
a Zöldliget Általános Iskola.
Teplánszki Martin A versenyre a környező településekről, valamint Székesfehérvárról is érkeztek versenyzők. Iskolánk négy tanulóval képviseltette magát a május
14-én, iskolánkban megrendezett döntõn.
A résztvevõk elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával
adtak számot tudásukról, melynek során elsõként egy 40
kérdésbõl álló – a digitális képalkotással kapcsolatos, számítógépen megjelenített – tesztet kellett kitölteniük.
A gyakorlati feladat – mint azt már megszokhattuk – környezetünkkel, környezetvédelemmel kapcsolatos prezentáció,
vagy honlap létrehozása volt. Ebben az évben azt kellett bemutatniuk a versenyzőknek, hogy a természet törvényeit
megérthetjük, de erői nagy károkat és pusztításokat tudnak
okozni akkor is, ha a technika nagyon fejlett. Ezt a második
feladatot nehezítette, hogy a témához kapcsolódóan egy rövid
animációt is kellett készíteni.
A versenyen iskolánkat négy tanuló képviselte, szép sikerrel.
Az általános iskolások csoportjában Teplánszki Martin 7.b
osztályos tanulónk első helyezést ért el, Wagner Tamás
pázmándi tanuló második, Hamary Dávid pedig, aki szintén
iskolánk tanulója, harmadik lett. A versenyen nyújtott teljesítménye alapján nincs oka szégyenkezni másik két diákunknak, Serfőző Dánielnek, és Zahorecz Krisztiánnak sem.
Abban, hogy a helyezetteknek értékes díjakat tudtunk kiosztani, nagy segítségünkre volt a Kodolányi János Főiskola, akik
révén hasznos könyvekhez jutottunk.
Külön köszönet illeti rendezvényünk „fő támogatóját”, a
kápolnásnyéki W95 Electronics Kft-t, akik értékes jutalomtárgyakkal támogatták versenyünket!
Reméljük, jövő tavasszal ismét iskolánkban alkothatunk,
megapixelen.
Elbert Tamás
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Országos Kvalitás Verseny
A 4 fordulós levelezős versenyre iskolánkból Bacsa Johanna
1.c; Dombi Vanda 1.c; Vadon Laura 1.c osztályos tanulók
jutottak be matematika tantárgyból, s az ország 20 legjobb
versenyzője között is az alábbi eredményeket érték el:
Vadon Laura IV. , Dombi Vanda IX. Bacsa Johanna XI.
Életük első versenyén szép eredményt értek el, gratulálunk
nekik, szüleiknek és természetesen Zsóka néninek, aki
felkészítette őket.
A 3.a osztályból bejutott Enyedi Bianka és Habán Lea
matematikából, Kedves Tamara matematika és anyanyelv
tantárgyakból, Oláh Csenge szövegértésből.
Az Országos Kvalitás Versenyen, Kecskeméten, május 21én, szombaton ők is megmérkőzhettek tantárgyanként bejutott 20 legjobb társukkal, bár már nem először, hiszen harmadik éve írják nagy igyekezettel és szorgalommal.
A 3. osztályosok versenyén a következő eredmények születtek:
Kedves Tamara matematika I., anyanyelv VIII.
Enyedi Bianka matematika XIII.
Habán Lea
matematika XVII.
Oláh Csenge
szövegértés VI.
Tamara a Kvalitás külön díját
kapta, mivel egyetlen 100%-os
eredményével minden évfolyam és tantárgy között az abszolút I. helyre került!
Gratulálunk a gyerekeknek, a
szülőknek és a felkészítő pedagógusnak, Annamari néninek!

VIRÁGOS BÁL
a Zöldliget Alapítvánnyal
Virágos bált rendeztünk a Zöldliget Általános Iskolában.
A bál bevételéből a Zöldliget Alapítvány udvari játékokat
vásárol mindkét iskolarészbe.
Köszönjük Görgicze Zoltánnak és munkatársainak az elegáns grill vacsorát.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Zöldliget Alapítvány

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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TURIZMUS
Május 2-án zárult a TDM pályázatok 2011. évi első fordulója. A gárdonyi és a velencei helyi TDM szervezet a
közösen alapított Térségi Nonprofit Kft. keretein belül pályázott szolgáltatásfejlesztésre, rendezvényszervezésre,
marketingre, piackutatásra és az eddigi eredmények monitoring vizsgálatára fordítandó forrásokra. Az eredmény
még nem ismert.
Május 17-19. között rendezték meg Tokajban az V. Országos TDM konferenciát, melyen mi is részt vettünk és
csatlakoztunk az Országos TDM Szövetséghez is.
A konferencián elhangzott sok hasznos és jelentős előadás közül válogatva néhány téma: a tervezett turizmus
törvény, amelyben egyértelmű jogi szabályozást remélünk
a TDM szervezetek működésére vonatkozóan is. A Turizmus Törvény azon pénzügyi és szakmai anomáliáknak is
véget vethet, amelyek a TDM rendszerfejlesztést sok helyen jelenleg visszatartják.
A konferencián szó volt az Idegenforgalmi Adó turizmusba való visszaforgatásának a lehetőségeiről is. Bemutatkoztak azon informatikai cégek is, akik a TDM szervezetek és a turisztikai szolgáltatók számára fejlesztettek / fejlesztenek ki foglalási rendszereket, mobil informatikai megoldásokat, amelyek a turisztikai információ-szolgáltatást
segítik. A Tourinform irodák helyének kijelölése a TDM
rendszerben nagyon fontos feladat. Jelenleg közel 150
Tourinform iroda van az országban, részben önkormányzati
fenntartásban, részben már a TDM-ek irányításában. Evvel
kapcsolatos tapasztalatok megvitatására is sor került.
Az elkövetkező napokban és hónapokban a megnyert
pályázat előírásai alapján valósítjuk meg a velencei TDM
projekt soron következő elemeit; a Tourinform Iroda felújítását (várhatóan június 15-én nyitunk), az eszközbeszerzést, saját arculat kialakítását (Velencei-tó arculat!),
honlap fejlesztést és új információs rendszer kialakítását.
Júniusban, a Nyugat-Balaton régióban tapasztalatcsere
szakmai programon vesz részt a tagság, nyelvtanfolyamot
szervezünk a helyi szolgáltatók részvételével, vendég elégedettségi mérést végzünk, helyi promóciós, tematikus és
szolgáltatói kiadványokat jelentetünk meg.
A TDM munkaszervezet dolgozói 2011-től bekerültek
a Helyi Minősítési Rendszer Bíráló Bizottságába. A júniusban kezdődő bejárás jó alkalom arra, hogy a szolgáltatók és a TDM-Tourinform dolgozói megismerjék egymást,
egymás szolgáltatásait és az együttműködés kereteit.
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület a helyi
szolgáltatókkal és tag önkormányzatokkal nem vendégváró hanem vendéglátó térségben gondolkodik! Arra törekszünk, hogy a turista, bármely településünkre térjen is
be, ne csupán vendégéjszaka szám vagy bevételnövelő
tényező, hanem VENDÉG legyen!

TDM tagság
A Velencei Híradóban lehetőséget kaptunk, hogy minden hónapban bemutassunk egy-egy egyesületi tagot, vállalkozást. A bemutatkozásokat véletlenszerű sorrendben
közöljük, a vállalkozás nagysága, ismertsége vagy egyéb
szempont nem játszik szerepet.

Borkert és Borbarát Klub Velence
Először, közel ötven évvel ezelőtt, vonaton utazva figyeltem fel a Velencei hegység
vonulatára és láttam a Velencei-tó túloldalán, a hegytetőn
álló fúrótornyot.
Aztán autóval megközelítve Velencét, kirándultunk a
Bence-hegyre, ahol a nyugalom és a csend párosult a gyönyörű kilátással – így emlékezik Mayláth Endre a ’60-as
évek második felének történéseire, melyek ezután meghatározták életét.
Eldöntöttem, hogy itt veszek telket és kinéztem magamnak
egy öreg szőlőt a Bence hegyen, amit 1966-ban megvásároltam, a kiöregedett és hiányos szőlőültetvényt felújítottam,
később borospincét, présházat majd nyaralót építettem a telekre. A szőlőt művelni kellett, termését fel kellett dolgozni.
Kénytelen voltam a szőlészet és borászat alapismereteit elsajátítani. Velencén Dömsödi Józsi bácsi tanított meg a szőlő
és a bor szeretetére, míg szakmailag Budafokon a Tanpince
vezetője, König Ferenc adott át oly sok ismeretet, ami alapján már pezsgőt is tudtam gyártani.
1989-ben megnyitottam a Borkertet, ekkor kezdtem vendéglátással is foglalkozni. A Borkertet ma Borbarát Klubként működtetem.
Eredeti végzettségem híradástechnikai mérnök. 1990-ben
budapesti belvárosi lakásomat és szolgáltató vállalati igazgatói állásomat hátrahagyva új életet kezdtem Velencén.
1995 óta második feleségemmel közösen intézzük vállalkozásainkat.
A Borbarát Klubban klubtagok mellett szívesen fogadunk
nem klubtag vendégeket is, időpont és fogyasztási igény előzetes egyeztetésével. Lehetőség van borozgatásra, borkóstolóra, palackozott borok vásárlására, borkorcsolya fogyasztásra. Boraim kizárólag a Velencei-tó körzetében
termő, válogatott szőlőkből készülnek. Az ötven főnek helyet
adó Sárgaföldes úti kerthelyiségből (részben fedett) csodálatos panoráma nyílik a Velencei-tóra.
Örömmel és várakozással csatlakoztam a helyi TDM
szervezethez és együttműködünk a Velencei-tó Turizmusának
élénkítése érdekében.
Arday Ágnes
TDM munkaszervezet vezetője

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Tourinform Iroda

Velence, Halász utca 37., Telefon: 06-22-470-302
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Új helyre költözött
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

a Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elköltözött a Kastélyból.

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel.: (22) 470-288, fax: (22) 589-157
E-mail: human01@freemail.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8-16
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek:
8-13
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:

Új címünk: 2481 Velence, Zárt utca 2.,
a volt újtelepi orvosi rendelő helyén.
Telefonszámunk változatlan maradt: 22/470-288.
Adományokat, felajánlásokat (ruha, használati tárgyak,
konyhai eszközök, bútorok stb.) továbbra fogadunk immár
az új helyen.

Családi „Mesehegy”

a Bence-hegyen

2011. május 28-án aprók és nagyok összegyűltek, ki azért,
hogy élményt nyújtson, szórakoztasson, ki azért, hogy egy
kicsit elvarázsolódjon, játsszon önfeledten.
A Bence-hegy, mint hegyi túra most Mesetúrává alakult,
ahol a vállalkozó szellemű szülőket és gyerekeket az állomásokon feladattal ott várta a Mikkamakka Játszóház
megmentendő királykisasszonnyal, Sola-suli a játékos
feladataival, a Családsegítő Szolgálat Hófehérkével,
Szundival és a gonosz mostohával az egyik állomáson,
Szendével, Vidorral és Morgóval a következő állomáson
(a többiek a bányában dolgoztak), az utolsó állomáson a
Babakert Családi Napközi játszott a gyerekekkel.
Örömünkre szolgált, hogy együtt játszhattunk közel 150
gyerekkel, akik végigjátszották a Mesetúra állomásait!
Török Ágnes
intézményvezető

Csincsi Éva
pszichológus családgondozó

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

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 keddi 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: 470-288 A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00
Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)
Házasságkötő terem Telefon: 22/472-384
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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: 06 22 472 174
e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net
Könyvtár
Telefon: 06 22 472 453
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket,
mindenkit, aki szereti Velencét!
Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület

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
Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák,
és Totyogók!

Tehetséggondozás
a Kölyökszigeten
A Kölyöksziget Tehetségpont nyertes pályázatainak programja zajlik ezekben a hetekben Velencén.
A FMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona tanulóit segítő Kölyöksziget Alapítvány támogatásával működő tehetséggondozó munka hátterét biztosító pályázatoknak köszönhetően a
gyerekek és fiatalok különleges foglakozásokon dolgoznak.
Az NTP-OKA XVI. pályázatának keretén belül a Kreatív
Műhelyben dráma-foglakozások, és a tegola technikájának
elsajátítása mellett a Velencei-tó természeti környezetét ismerhetik meg a résztvevők kenu-, valamint gyalogtúrákon.
Az NTP-OKA XII.3. pályázata lehetőséget nyújt hagyományos népi tevékenységek (fafaragás, íjászat, lovaglás,
kötélverés) elsajátítására a Regélő Műhely résztvevőinek.
A komplex foglalkozások olyan ismereteket nyújtanak a
gyerekeknek, amelyek készségeiket fejlesztve, személyiségüket színesítve kiemelkedő tanulmányi eredmény eléréséhez
segítik őket, valamint a jövő tanévekre is jelentős motivációs
hatással bírnak.
Malomvári Klára igazgató

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:
LITS RÓBERT r. zls.
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

Május elején Klubunk és Védőnőink
szervezésében városunk idén immár
harmadszor vett részt az Országos Születés Hete rendezvénysorozaton. Ezúton is köszönjük védőnőinknek
Torma Csabáné Szilvinek, Mészáros Renátának illetve
Kápolnásnyék védőnőjének Szita Ildikónak, az előadásokon résztvevő anyukáknak és kismamáknak illetve az
alábbi támogatóinknak a velencei Születés Hete programjainak létrejöttét és sikerességét.
Velence Város Önkormányzata, Krio Sejtbank, Bio Partner Kft, Mandarin Szolárium és Szépségszalon, Kunos
Anita - Korokan masszázs, Tó-Vill Bt, Herbárium-Velence,
Erika Csemege, Calla virág és ajándékbolt, Tulics cukrászda, Margit Virágház, Andi Sütiszalon, Lido Butik.
A Baba-Mama Klub nyáron sem pihen, júniusban és
júliusban is találkozunk szabadtéri programjainkon, illetve
kedden délelőttönként a Mikkamakka Játéktárban!
Programjaink:
Június 22. Sétahajózás (délután)
Július 6. Tóbíró strand – Velence (délelőtt)
Július 20. Suhogó Lovastanya – póni lovaglás (délután)
A programváltozás jogát fenntartjuk. Friss infót a Heti
Hírlevelek és a honlapunk (www.babaklubvelence.hu)
tartalmaz. Rossz idő esetén a programok elmaradnak, de
lehetőség és igény szerint pótlásra kerülnek. A szabadtéri
programokon, jelezzétek részvételi szándékotokat!
Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!
Nyáron keddenként 9.00–12.00-ig
Mikkamakka Játéktár,
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran!
Elérhetőség:
Málics -Talabér Veronika
20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu

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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N a g y c s a l á d o s K l u b H í re i
Kedvezményes vásárlói kártya:
Alapítványunk kezdeményezésére több helyi vállalkozó a
„Nagycsaládos kártya” felmutatására 5-20% kedvezményt
ad klubtagjainknak. Kártyát igényelni lehet
a 0670-512-7628-as telefonon Fekete Zsuzsánál.
Dolgozzunk együtt program:
Programunk elindult és folyamatosan lehet csatlakozni dolgozó tagjainkhoz. Olyan személyek jelentkezését várjuk,
akik tényleg szeretnének dolgozni.
Ebben a programban nem feltétel a nagycsaládos tagság.
Köszönet nyilvánítás:
Köszönetet szeretnénk mondani Alapítványunk és tagjaink
nevében minden kedves embertársunknak szíves adományukért amit Alapítványunknak felajánlottak.
KÖSZÖNJÜK!
Varázsfia Kézműves Klub:
Klubunk nyári szünetet tart. Szeptembertől újra várjuk
ügyes kezű játszótársainkat új technikákkal és programokkal, családi kézműves hétvégékkel.
Gyűjtés:
Folyamatos gyűjtést tartunk rászoruló családjaink számára.
Az adományok átadásáról az alábbi telefonszámokon lehet
egyeztetni! Minden segítséget előre is köszönünk.
Elérhetőségeink:
Fekete Zsuzsa 0670-512-7628, 0670-3100-042
Gégény Rita 0620-325-7722
e-mail cím: nagycsaladosklub@gmail.com
honlap: http://nagycsaladosokklubja.network.hu

TEszedd 2011
Önkéntesen a tiszta Magyarországért
A velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon tanulói és nevelői csatlakoztak az idei hulladékgyüjtési akcióhoz. Május 21-én
több zsák szemetet szedtek össze a város közterületeiről,
utcáiról. Különösen felháborítónak találták – jogosan – a
sok eldobált csikket. Reméljük, hogy akik látták a gyerekeket a fűből kiszedegetni a szemetet, ezentúl jobban
meg fogják gondolni, hogy eldobják-e a csikket az utcán.
Kedves nevelők és gyerekek! Köszönjük!
Szerkesztő Bizottság
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A modern ember dilemmája
(Képzelt riport a mai magyar valóságból)
Riporter: Mondja Uram, Ön szerint szükségünk van ma Istenre?
Modern ember: Nekem ugyan nincs! Nehogy már valaki megmondja, hogy mit csináljak! Én akarok a sorsomról dönteni.
A tv-ből, a rádióból és az újságokból minden információ a rendelkezésemre áll, és még nem is említettem az internetet… Az
ám az igazi csoda!
Riporter: Ön szerint a tudomány vívmányai pótolhatják Istent?
Modern ember: Persze! Sőt egyes tudományágak határozottan
tagadják még a létezését is. A tudósok ugyan sok mindent felfedeztek már, de erre nézve még nem tudtak megnyugtató bizonyítékokkal szolgálni. Ezért aztán amikor házasságot kötöttem,
elmentünk a templomba, hogy áldást kérjünk. Ki tudja, hátha
mégis létezik Isten. Majd amikor gyermekem született, elvittem
megkeresztelni. Ki tudja, hátha mégis létezik ördög.
Riporter: És aztán boldog lett a házassága?
Modern ember: Á, már rég elváltunk. Most van egy fiatal barátnőm. Kissé költséges ugyan, de férfitársaim irigykedő pillantásai mindenért kárpótolnak.
Riporter: Gondolom a gyermeke is felnőtt már. Hogyan alakult
a sorsa?
Modern ember: Ne is kérdezze! Sajnos nagyon elzüllött. Tudja,
rossz útra vitték a barátai… Szörnyűek ezek a mai fiatalok!
Mind isznak, drogoznak, nem akarnak sem tanulni, sem dolgozni. A politikusaink meg csak harácsolással foglalkoznak és
nem képesek rendet tenni a társadalomban.
Riporter: Elnézést, de nem mi, emberek alkotjuk a társadalmat?
Nem gondolja, hogy a széthúzás helyett összefogással és egymás segítségével lehetne javítani a helyzeten?
Modern ember: Nézze! Ez engem már nem érint. Én már megszereztem mindent, ami a hátralevő életemhez kell. Szabadon
élhetek és nem szorulok senkinek a segítségére. A biztonság
kedvéért megkértem a helyi papot, hogy amikor eltemetnek,
mondjon értem egy imát. Ki tudja, hátha mégis van pokol…
Záró gondolatok: Egyik kedvenc kifejezésem a „tudományos
felfedezés”, hiszen rávilágít arra, hogy a tudósok csak rájöttek
valamire (vagy megtaláltak valamit), ami már addig is létezett,
csak rejtve volt előttünk. Ezért ne a tudományt magasztaljuk,
hanem az egy igaz Istent, aki mindent megalkotott és az embernek értelmet adott. Ő már ismer Téged és várja, hogy te is
megismerd Őt, hogy barátok lehessetek. Ha nem hiszed, járj
utána a Biblia lapjain vagy gyere el a gyülekezetbe (magam is
ott találkoztam Vele először). Szeretettel várunk!
Jeges Katalin
Hajnalpír Baptista Gyülekezet Velence

A Fidesz országgyűlési képviselői irodát nyitott Gárdonyban 2011. június 1-én a Szabadság út
12. szám alatt (a Posta és az új DM üzlet melletti
emeletes ház aljában).
Dorkota Lajos kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője nyitotta meg a Fidesz Fejér megyei
4. számú választókörzetének irodáját, amely egyben
L. Simon László egyéni országgyűlési képviselő irodájaként fog működni. A körzet lakói keddenként és
csütörtökönként 14.00 és 18.00 óra között kereshetik fel
az iroda munkatársait.
Fidesz-KDNP Fejér 4 VK országgyűlési képviselői kabinet
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Nyugdíjas klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
A kellemes tavaszi, már-már nyáriasan meleg időben otthon folytattuk a kerti munkákat, de azért szerdánként rendre találkozunk, akár egy jó beszélgetésre, vagy egy-egy
ünnepi alkalomra.
Április-május hónapban kicsit összetorlódtak az ünnepnapok, így alig múlt el a Húsvét, máris Május 1-jét, és az
Édesanyákat köszönthettük. A húsvéti locsolónapunkon
mint a nők, mind pedig a férfiak kitettek magukért. Asszonyaink a sütiket hozták, terítettek, a férfiak pedig egy-egy
vidám vers kíséretében, jó illatú kölnivízzel locsolkodtak,
jutalmuk piros tojás volt. A legszellemesebb, maga költötte
verset Dura Elemértől hallottuk. Sajnos, az időjárás nem
kedvezett a Május 1-jei programoknak, így tagjaink közül
is csak néhányan látogattak ki a Kastélyparkba. Este, a 19.00
órakor kezdődő, Fehér-házban rendezett Nótaesten már
többen vettünk részt. A színes, szórakoztató műsorban neves
művészek társaságában Pájovics Mihály tagunk is sikeresen
szerepelt. Fellépését nagy tapssal jutalmaztuk. Anyák-napi
ünnepségünkön Pájovics Misi köszöntötte az Édesanyákat,
Nagymamákat,akik a szép szavak mellé egy – egy cserép
rózsaszínű muskátlik is kaptak. A virágot a Huszti Kertészet
ajándékozta Klubunknak, amit ezúton is nagyon köszönünk!
Váradi Ildikó és Bicskeiné Klárika még egy-egy szép anyáknapi verssel is megörvendeztetett bennünket. Köszönjük!
Nem feledkeztünk meg az édesapáktól, nagypapákról sem,
a május 18-i klubnapunk róluk szólt. Szendvicseket készítettünk, süteménnyel, egy-egy üveg borral, Váradi
Ildikó tolmácsolásában alkalomhoz illő verssel

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága minden második
pénteken tartja összejövetelét, ahol megbeszéljük a soron
következő programjainkat.
Nagyon készültünk a virágosítási napra. A virágültetés
megbízatás számunkra és öröm, hogy „idős emberek lévén”
általunk is szépül Velence város. Gyönyörködhetünk a sok
szép virágban, különösképpen abban, amit mi ültettünk.
Köszönöm azon nyugdíjas társaimnak, akik hívó szavamra
jöttek virágot ültetni. Sajnálom, hogy néhányan még mindig
nem tekintik ezt a nem nehéz munkát „csapatmunkának”,
hisz mindannyian tudjuk, hogy Velence város virágosítása
minden évben májusban van, sokat beszélünk is róla a
klubestéken, de ezt a programot nem mindenki veszi kötelességének, pedig nekünk is érdekünk, hogy hol, és milyen
körülmények között lakunk. Belátom azt is, hogy minden
évben fáradtabbak, öregebbek vagyunk, de a közös munkát,
akármilyen tevékenységet kell csinálni, azt minden klubtársamnak segítenie kellene. Sajnálom, hogy erről kellett
írnom, de bízom abban, hogy jövőre minden tagtársam megtalálja a helyét ebben a nem nehéz, szép munkában.

köszöntöttük a 15 fős „legénységet”, férfitársaságot. Nagy
örömünkre, velünk ünnepelt a 90. évében járó Kiss Józsi
bácsi is. Jenő bácsi a „Nők dicsérete” című vidám írás
felolvasásával köszönte meg a megemlékezést!
Elérkezett május 21., a virágosítási nap. Az ültetésben 16
klubtagunk vett részt. A nap hétágra sütött, de mire kánikula
lett, végeztünk is a munkával, ebben segített két fő nem
klubtag is, aktív közreműködésével. Köszönjük a részvételt!
Sajnos csoportkép nem készült, de örömmel sorolom
nevüket: Bicskei Józsefné, Benkő Józsefné, Bédi Józsefné,
Dura Elemér, Hegyi Balázsné, Horváth Gyula, Horváth
Lajos, Horváth Lajosné, Kiss András, Kvak Jánosné,
Lengyel Ferenc, Lukács Sándorné, Molmár Jánosné,
Németh Istvánné, Sinka Józsefné, Váradi Ildikó, valamint a
Honvéd ltp-ről Horváth Józsefné, a Bekötő utcából Marika.
Ezen a napon tartották a Zöldliget Alapítvány támogatására szervezett „Virágos Bál”-t is. Klubunk tagjai „pártolójegy” vásárlásával támogatták az Alapítványon keresztül
az iskola tanulóit.
Az elmúlt hónapban új tagnak örülhettünk, Kiss András
velencefürdői lakos személyében. Ez alatt a rövid idő alatt
is már sok segítséget kaptunk tőle, amiért hálásak vagyunk.
A fent leírt események helyben kötött programok voltak,
ezért is tervezünk egy szombati kirándulást a Fehérvárcsurgón rendezendő Nemzetközi Virágkiállításra, bízva a jó
időben, és a sok szép látnivalóban! A felújított Károlyikastélyt sem szeretnénk kihagyni!
Klubunk továbbra is várja új tagok jelentkezését az Iskola
utcai Közösségi Házban! Jó egészséget, szép napokat
kívánok Nyugdíjastársaimnak!
Lukács Sándorné klubvezető
Június 3-án „férfinapot” tartottunk a Halász u. 14. sz.
alatti klubhelyiségben, a pázmándi klubtagjainkkal együtt.
Mindenki jól érezte magát. Június 17-én Dunaújvárosban
voltunk kirándulni és fürödni, ahol együtt tölthettük az egész
napot, jó hangulatban tértünk haza. Velencén is járunk a
fürdőbe, ahol biztosított a kedvezmény számunkra.
Többen megkerestek olyanok, akiknek felesleges ruháik
voltak. Felajánlották, hogy juttassam el olyanoknak, akik
nagyon rászorultak. Felvettem a kapcsolatot a Győri Szeretetszolgálat vezetőjével, akinek felajánlottam 15 zsák ruhát,
amelyet már el is szállítottak, és tovább fogják szállítani Devecser és Kolontár községekbe, a vörös iszap károsultjainak.
Nagy öröm számunkra, hogy itt is tudtunk segíteni.
Köszönjük a Polgármester asszonynak és a Képviselőtestület tagjainak az anyagi segítség biztosítását, így a
további programjaink is megvalósulhatnak. Előre mindig
csak egy programot beszélünk meg, és igyekszünk azt megvalósítani. „Nyári szünetünk” nem lesz, továbbra is találkozunk minden második pénteken.
Valamennyi velencei nyugdíjas társamnak jó egészséget és jó
nyaralást, pihenést kívánok klubtársaim nevében!
Vén Lászlóné klubvezető
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Aktuális helyi információk
Tájékoztatás

a Tárnok — Székesfehérvár vonalszakasz
átépítésének állásáról
Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:
Az állomásközben végéhez érkezett a zajvédő falak építése.
A vonatok esetleges siklása esetén a felborulást megakadályozó, és a közúti forgalom védelmét szolgáló ragasztott padkák
építése folyamatban van.
A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdőn épülő
aluljárók lépcső- és rámpalefedéseinek szerelési munkái vannak folyamatban. Az aluljárók előre láthatólag 2011. második
negyedévben átadhatók a gyalogos forgalom részére.
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken fák és bokrok
telepítésére került sor május elején.
A megállóhelyi épületek eredeti állapotuknak megfelelően
épültek újjá. A közműbekötések elkészülte után az épületek
átadhatók az utasforgalomnak. Megkezdődött Velence megállóhely új gyalogos aluljárójának továbbépítése mind a tó, mind
a 7. sz. főút felőli oldalon. A Rózsák parkja felőli lépcső és liftakna szerkezetépítése, a folyosó födém építése zajlik.
Elkezdődött Velence közúti aluljáró építése. A közművek
kiváltása után a tópart felőli oldal szerkezetépítése kezdődött
meg. Elkészült az új, Tábor utcára vezető gyalogos híd szerkezete. Áprilisban a Szabolcsi út mentén is elkezdődött a résfal és a szerkezet építése. A Szabolcsi úton, a Tábor és Béke
utcáknál részleges forgalomterelésekre, a parkolók egy részé-

nek lezárására kell számítani. Elkészült a Kertész utca torkolatánál 12 új parkolóhely. Megépült a 7. sz. főút terelőútja a
Pusztaszabolcsi út elágazásánál, a terelőút április 28-tól június
30-ig üzemel majd.
Elkészült a szakasz zajvédő falainak felülvizsgálata, mely
alapján Velence megállóhelynél a tó felőli oldalon a zajvédő fal
utolsó 165 métere visszabontásra kerül, mivel a tervezés és engedélyeztetés óta megváltozott a környezet. Velencefürdő
megállóhelynél a vasúti lakások előtt, a lakókkal történt
egyeztetés alapján zajvédő fal nem épül.
A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a decemberi
menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h sebességgel
közlekednek.
Győrik Balázs NIF ZRt. Projekt vezető

A Közösségi Ház órarendje
4. TEREM

Hétfő
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Zumba fittnes
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Szerda
Óvodás dance
15.45 - 16.45
Fitt Ball Relax
18.15 - 19.00
Zumba fittnes
19.00 - 20.00

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Zumba fittnes
18.00 - 19.00
Hastánc
19.15 - 20.15

Kedd

Péntek

5. TEREM

Hétfő

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

A változások a honlapon megtekinthetők.
KLUB SZOBA

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

16.00 órától
Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 06 30 537-4865
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta
A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.)
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(érdeklődni: 06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap és hétfőn felváltva 18-20 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek
Spirituális Egyháza tanításai
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 G. u. 14.
Chuan shu (harcművészet: kedd, csütörtök 18-20 óra
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
+36-30-409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozás
tartók telefonján.

2011. JÚNIUS

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

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével minden évben
megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be
a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, és
utána a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyékában.
Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal a
jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat
betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre vesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj
csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár
szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a
szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a
függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető,
hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott
kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Igaz a mondás; alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá
az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától! Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos
jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kérjük
Önöktől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal a rendőrséghez!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

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
589-419 telekadó, idegenforgalmi adó

Galambos Erzsébet
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ,
okmányiroda vezetője
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
Kallós Éva
589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea
589-418 birtokháborítás, oktatási ügyek
MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs
589-406 építési és használatbavételi
engedélyek, rendezési terv
Tóth Anita
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
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.
Dr. Sinkovics Péter háziorvos
22/471-231
Rendelési idő:
hétfő:8-12 kedd:8-12 szerda:13-17 csütörtök:8-12péntek:8-12
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.)
kedden 16.00 – 20.00 óráig, csütörtökön 8.00 – 14.00 órái

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.

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:
J. R. dos Santos : A hetedik pecsét
Barbara Wood : Aranyföld
Vladimir Nabokov : Laura modellje
Pierrot - Szélesi Sándor : Jumurdzsák gyűrűje
Steven Saylor : Gyilkosság a Via Appián
Csányi Vilmos : Kisfiam,Ikarosz
Pascal Mercier : Éjféli gyors Lisszabonba
Alan Glynn : Csúcshatás
Washington Irving : Az Alhambra meséi
Vavyan Fable : Habospite
C. J. Sansom : Apokalipszis
Jilly Cooper : Appassionata
Sylvia Winnewisser : Tálalás és díszítés
ElekesTibor : Erdély
Bálint Mátyás : 10 sportág 10 szupersztárja
Gulyás Judit : „Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?”
Robert Caputo : Portré és riport ( Fotóiskola )
Honfi Péter : Muskátlik
Per Olov Enquist : A Három Barlang Hegye
Betty G. Birney : Spuri és a barátság
Caroline Hofman : Mókás papírfigurák
Jókai Mór : Egyszer volt Budán kutyavásár
Fabian Lenk : Kleopátra és a kobra (Idődetektívek, 7.)
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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
június 25–től július 18-ig szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap : június 23. (csütörtök)
Nyitás napja :
július 19. (kedd)

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

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

FIZETETT
HIRDETÉSEK

Képíró József

kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002, 06 30/85 54 200
MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!

Rózsa Büfé Velence Újtelepen,

a templommal szemben (Zárt utca 9.)
Levesek, frissensültek, készételek,
fagyi-jégkrém, cukrászsütemények.

NYITVA:
Fagyizó: H-P: 12.00-23.00-ig
Büfé rész: H-P: 14.00-23.00-ig
Sz-V: 12.00-23.00-ig
SÜTIS KUCKÓ KFT
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A PRO REKREATIONE kiemelkedően közhasznú
Lakóházak tervezése, felelős
alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
műszaki vezetése,
műszaki ellenőrzése
1) Számviteli beszámoló
A jelentés részét képező, ahhoz mellékelt számviteli beszámolót,
Telefon: 06 20/429-3990
amely a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak (különösen az
alapítványok gazdálkodására vonatkozó előírásoknak) megfelelően a teljesség, egyedi értékelés és óvatosság elveinek figyelembe
vételével készült, a független könyvvizsgálói jelentés 311 012 323
Ft mérleg főösszeggel és 307 290 845 Ft saját tőke összeggel, korlátozó hitelesítő záradékkal javasolja elfogadni, álláspontja szerint
az alapítvány folyamatos működőképessége biztosított.
2) Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány Leader Programból 9.000.000 Ft támogatást kapott.
3) A vagyon felhasználása
Az alapító okirat 2006 évi módosítása alapján az alapítvány teljes
bevételét fordítja közhasznú célra,( elsődlegesen az ifjúsági táborra
és ösztöndíjakra) így a vagyon hasznosításából származó bevételek és költségek is e csoportban lettek kimutatva.
Közhasznú tevékenység árbevétele: 15 324 586 Ft Ft
Közhasznú tevékenység költsége:
27 768 210 Ft Ft
Közhasznú tevékenység eredménye: –12 443 624 Ft Ft
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből és eszközeinek bérbeadásból származó tevékenységének bevételét is a cél szerinti
tevékenységére fordítja.
4) A cél szerinti juttatások kimutatása
Ifjúsági tábor : 12.080.000.-Ft
Ösztöndíjak 820.000.-Ft.
5) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás a 2. pontban foglaltakkal azonos.
6) Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások nem kerültek
megállapításra, illetve kifizetésre.
7) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány elsődleges cél szerinti tevékenysége a megyénkben
élő állami gondozottak, környékbeli szociálisan rászoruló gyerekek,
valamint határon túli (erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és vajdasági)
táboroztatása.
A táboroztatás költsége 12.080.000.-Ft volt.
Az ösztöndíjakat a környező iskolák tantestületeinek pályázatai
alapján a jól tanuló, tehetséges, de nehéz anyagi helyzetben lévő
családban nevelt gyermekeknek juttattuk, fejenként havi 5-10.000
Ft összegben.
Az szja. 1% felajánlásból – előrejelzés alapján – 68.000.-Ft várható.
Táborozáson részt vett: 400 fő,
Ösztöndíjban részesült 11 fő.
Az Alapítvány céljainak teljesítéséhez, a szükséges anyagi forások folyamatosan biztosítva voltak az év folyamán.
Budapest, 2011. május 30 napján
Dr Berényi János Kuratórium Elnöke s.k.

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

Herák Tamás
06 70/310-8063 22/336-879

Kovács György

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

20-499-3974

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

Telefon: 06-30/9816-415
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.

Eladó a Halász utcában
1000 nm ingatlan,
80 nm-es felújítandó
3 és fél szobás házzal.
Érdeklődni:
06 20/950-9514 vagy 06 20/412-0982
Andáné Magas Mariann
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ANDY Kozmetika

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

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.

RENDEZVÉNYEK

e-mail: zsuzsmankakft@freemail.hu

Telefon: 20/546-0385

NYITVA
KIKAPCSOLÓDÁS:
MINDEN NAP
o Ki nevet a végén
o dominó, torpedó reggel 9-től 21óráig
o sakk, kártya…
kellemes hangulat
figyelmes
kiszolgálás,
alacsony ár…

bor,
rövid italok,
üdítő,
tea, kávé,
kenyérlángos,

06 20 95 28 778

csapolt sör,
olasz fagyi,

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Kiss és tsa Kft.

Kétszemélyes ház
privát eladó.

Két lakás külön
bejárattal.

ELADÓ PRIVÁT

Szuper arany
Kilátás Ház
Velence
Bence-hegy

Ár:
23.000.000 forint

Ár:
65.000.000 forint

Telefon:
06/25 233-413

Telefon:
06/25 233-413

19.00 óra után

19.00 óra után

Braun Ulrike

Braun Ulrike
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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

ELADÓ

Építkezés elmaradása miatt eladok
E-gerenda 6X60-as 28 db
Pince falazó 960 db (20-as)

Béléstest 350 db
Zsalukő 500 db (30-as)

Torma Béla 06-20/468-4990
CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS
ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS
Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081
8095 Pákozd, Honvéd u. 108.

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
Zöldség-Gyümölcs Bolt
telefonszáma megváltozott!

ÚJ SZÁM:

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

06-70-933-0446
NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől péntekig 8–17
Szombaton
8–12

Hazai és import zöldség-gyümölcs
árusítása ellenőrzött beszerzésből.
Éttermeknek, büféknek,
közületeknek telefonos rendeléssel
árukiszállítás.
Cím: Velence, Tópart u. 1.
Az orvosi rendelő mellett.
Baran László

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

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

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

SZÜCS MÁRIA

Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

Te l e f o n : ( 0 6 - 2 0 ) 4 6 4 - 3 2 8 6

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020

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

Kulcsrakész lakásfelújítás
s

MOZGÁSFEJLESZTŐ TORNA A NYÁRI SZÜNETBEN
Időpont: hétfőn és csütörtökön 16-17 és 17-18 óráig
Helyszín: Közösségi ház, Velence Iskola u 4.

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK

karaniczkornel@freemail.hu

Szeretettel várok minden mozogni vágyó,
3-7 éves korú gyermeket tornafelszereléssel.
Kapócs Anikó 06 30 221 2208, www.kapocsaniko.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

Álló szolárium

ká
a
L
–
hon
t
t
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

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
• 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.

RÉGI FOTÓK FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:
VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit
N8; S8; átírjuk DVD-re!
Kőműves mester vállalja családi ház,
nyaraló felújítását, építését, külső
hőszigetelést, hideg burkolatok készítését
GARANCIÁVAL.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést
vállalok!

Hor váth Gyula

Telefon: (30) 975-9724

Telefon: 06-30/9348-008
Gajárszky Gábor
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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

FODRÁSZAT
REFERENCIA SZALON

női, férfi, gyermek
3 éves kor alatt ingyenes hajvágás
NYITVA TARTÁS:
hétfő: 9-18 óráig,
kedd: 11-17 ótáig
szerda: 9-14 óráig, csütörtök: 11-17 óráig
péntek: 9-18 óráig, szombat: bejelentkezésre
Várjuk kedves vendégeinket bejelentkezés nélkül is!

Kövesdi Rita
tel.: 20-330 9435
Fodor Rita
tel.: 30-651 6251
www.ritahair.tk
Az útépítés ideje alatt a nyitva tartás változatlan!
Velence, Szabolcsi út, Pavilonsor 1.
(Lidó Divat mellett)
PARKOLÁS a Szabolcsi úton vagy a Kertész utcában.

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

Tel.: (20) 808-5362

Gazsó Ferenc

Tel.: (30) 994-9651

LIDO DIVAT
Divat kortól függetlenül
Női ruhák S-5XL-ig méretig
Ballagásra – ünnepre – esküvői alkalmi ruhák, fehér
blúzok, fekete szoknyák, nadrágok, cipők érkeztek.

AKCIÓBAN:
Utolsó darabok
1000,- – 2000,forintos áron!
Nyitva
keddtől péntekig
10-17 óráig
szombaton
10-12 óráig
Telefon:
20-310-8383
www.lidodivat.tk
Az útépítés ideje alatt a nyitva tartás változatlan!
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor (a Fodrászat mellett)
PARKOLÁS a Szabolcsi úton vagy a Kertész utcában.
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INGATLANCSERE
VELENCE ÓFALUBAN vagy
KÁPOLNÁSNYÉK
ezzel összeépült részén található
családi házat keresünk
elsősorban csereként!
Csere ingatlanként Budapest, XVII.
kerületben található családi házat
tudunk felajánlani
értékegyeztetéssel!
Az általunk keresett ingatlan lehet
felújított vagy felújításra szoruló.
Lényeg a minél nagyobb telek
és az elhelyezkedés.
Dániel Zoltánné

dv@vivamail.hu 06-30-9315-390
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

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
RENDSZER
HŐSZIGETELŐ
VAKOLATTAL
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!

Festés-mázolás
Tapétázás
Elérhető áron,
garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
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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