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Virágos Velence
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni
városunk virágosításában május 21-én, szombaton 9 órára!
(Cikk a 10. oldalon.)

28. Orbán-napi hegyünnep
Szeretettel várjuk Önt, kedves családját és barátait
2011. május 28-án szombaton a hagyományos
Velence Bence-hegyi ORBÁN-NAPI rendezvényünkre!
Műsor:
16.10 Térzene: Ujflucher Buam - Szigetújfalui fiúk - fúvószenekar
16.30 Bandiéra-bemutató - Horváth Gábor vezetésével
16.50 Borrendek színpompás felvonulása a Panoráma úton,
zászlóforgatók mazsorettek és fúvószenekari felvezetéssel
17.00 Borrendi ceremónia: Borrendek bemutatása.
Oláhné Surányi Ágnes Velence város polgármesterének
köszöntője
A Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Velencei-tó Körzeti Hegyközség borversenyének
eredményhirdetése.
Ökumenikus áldás és könyörgés.
Ítélethirdetés.
18.00 Nótázzunk együtt! A műsorban fellépnek:
„Tegyünk Értük Együtt” Kiemelten Közhasznú Alapítvány
zenekara muzsikál,
Puka Károly arany hegedűs prímás, Vonópárbaj győztes, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje vezetésével,
Bokor János Cselényi-díjas, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett nótaénekes, Kátay Zsuzsa nótaénekes,
Madarász Katalin magyar nóta- és cigánydal énekes, Életműdíjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje
„Magyar táncok” a „Velencei mazsorett” tánccsoport
Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színésznő, Maros Gábor
opera-énekes- színész,
Seherezádé hastánccsoport vérpezsdítő előadása, Rigó Jancsi,
nótaénekes
21.00 Sramli-Party Szigetújfalui fúvószenekarral-Tűz-zsonglőrök
22.30-tól kb. hajnal 3-ig
VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY
GYERMEKKÉNT ÚJ ZENÉK VOLTAK…
FIATALKÉNT BULIZTUNK RÁ…
NAPJAINKBAN JÓ VISSZAEMLÉKEZNI...!
Legjobb zenék az elmúlt 30 évből és napjaink slágereiből
DJ SMASH TOUR 2011

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
az Orbán-napi hegyünnep

2011. május 28-én (szombaton) a Bence-hegyre.
10.00- 19.00 Játékos gyermek programok, versenyek.
10.00 órától – 15.00 óráig folyamatosan indul a rendezvénysátortól a Családi „Mesehegy” túra a Bence-hegyen.
Várnak rád a mesék hősei! Hozd el az egész családot!
Gyere velünk, a családoddal együtt a mesék birodalmába!
10.00 től-19.00 óráig folyamatosan: Kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, Lufi hajtogatás, ékszerkészítés, arcfestés,
Mikkamakka, Levendula játszóház
„Időutazás” a középkori játszótéren:
Hagyományőrző Népi Játékok - Fakörhinták, Törzsi nyilazás.
11. 00 Történelmi Bajvívó Egyesület - Diósd - Lovagi tornája
– a lovagi táborban
A SZÍNPADON:
13.30-13.50 Meseliget Óvoda óvodásainak
műsora
13.50-14.40 Mese kocsi Színház mesejátéka
14.40-15.30 „Állati jó mesék, állati jó zenék”
Fábián Éva koncertje
15.30-15.50 Bohóc parádé
15.50-16.10 Történelmi Bajvívó Egyesület
Diósd - Lovagi tornája

Különjárat indul a helyszínre és vissza!
Menetrend:
Indulás a Vasútállomás megállóhelytől: minden óra 30 perckor
Első: 9.30 órakor Utolsó: 23.30 órakor
Indulás a Csongor utcai megállóhelytől: minden egész órában
Első: 10.00 órakor Utolsó: 24.00 órakor
Megállóhelyek:
1. Vasútállomás
5. Templom-köz (Ország út, buszmegálló)
2. Polgármesteri Hivatal 6. Temetői buszmegálló
3. Aranykút vendéglő
7. Csongor utcai buszmegálló
4. Centrál ÁBC (buszmegálló)

A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan
megközelíteni!

A Panoráma úton lévő sátraknál, tájjellegű borokat, sajtokat, pálinkát,
vásárolhatnak. A kiváló boroknak, kiváló étkekkel „ágyazhatnak”.

(Autóparkolás: a Panoráma út elején, az Autóstanya parkolóban, a Hegyalja út és a Bence vendéglő mellett csak korlátozott számban lehetséges.)
Zene, és színpadtechnika: DJ. Smash Produkció - Szalmás Gábor

A borsátraknál, a Velencei-tó kártyával vásárlók
20% kedvezményben részesülnek!

Minden kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást, jó
szórakozást kívánunk!

Népművészek, kézműves kirakodóvásárral
és bemutatókkal várják a kedves vendégeket!

A rendezőség: Velence Város Önkormányzata,
a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velencei-tó Körzeti Hegyközség
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Hírlevél

meltetéséhez szükséges térfigyelő rendszer meglévő és
projekten belül megvalósítandó üzemeltetés összehangolásának és műszaki feltételrendszerének, valamint a projekthez tartozó parkolás rendjének és a kapcsolódó
településrészek összhangjának műszaki és forgalmi rend
kialakítására vonatkozó szakmai anyag elkészítésére megbízást ad a budapesti Pro-Test Consulting Kft-nek
530.000,- Ft+ÁFA munkadíjért.
A Képviselő-testület tárgyalta az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati
rendelet módosítását. A rendeletmódosítás az Önkormányzat intézményeinél adható jutalomkeret mértékét rögzíti azzal a megkötéssel, hogy a jutalmak kifizetését egyedi
munkáltatói döntés, illetőleg teljesítményértékelés előz
meg.
Tárgyalta a Képviselő-testület az 588-as hrsz-ú állami
tulajdonú ingatlan ingyenes önányzati tulajdonba adását.
Az ingatlan a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút-hálózat befejező szakaszának kiépítésével van kapcsolatban.
A döntés szerint a Képviselő-testület az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény alapján kezdeményezi a kerékpárút nyomvonala által önkormányzati közigazgatási
területen érintett állami tulajdonú ingatlanok Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását
A Képviselő-testület elfogadta azt a megállapodás-tervezetet, mely szerint a Tóbíró strandot ez év március végétől a Kaltob Bt. üzemelteti.
Egyúttal döntött arról is, hogy a Tóbíró strand üzemeltetésére 2008. április 30-án kötött „Bérleti szerződés”-t a
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-vel közös megegyezéssel megszünteti. A bérleti tevékenységhez kapcsolódó és a 97/2007.(VII.9.) határozatban biztosított felhatalmazást a Tóbíró strandhoz tartozó parkolók és az azt
meghaladó parkolók üzemeltetésére vonatkozóan szintén
megszünteti.
Döntött a Képviselő-testület arról, hogy „A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM
rendelet alapján, a Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz a 250.000,- Ft összeg önrészt elkülöníti.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye megváltozik, a jelenleg használt Kastélyból hamarosan a Zárt utca 2. szám alá költözik (újtelepi volt orvosi
rendelő). A székhelyváltozással számos okiratot, szakmai
programot módosítani kell, ezek átvezetést a Képviselőtestület jóváhagyta.
A Magyar Köztársaság Alkotmányában deklarált társas bíráskodás elvének megfelelően a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A jelöléseket 2011.
március 31-ig kellett benyújtani az illetékes önkormányzat
felé. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Füri Mihályt kérelmére a Székesfehérvári Területi Munkaügyi Bíróságra népi ülnöknek jelöli. A napirenddel kapcsolatosan
elhangzott, hogy Bicskei György Lajos, aki korábban is
ülnök volt, Székesfehérvári Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtotta a szükséges dokumentumokat, róla
nem kellett a velencei Képviselő-testületnek szavazni.
A nyílt ülés menetét zárt ülés megtartásával szakította
meg a Képviselő-testület. A zárt ülésen kamatmentes önkormányzati kölcsön bírálatáról született döntés.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
április 4. napján tartotta soron következő ülését a Kastély házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A testületi ülés egyik kiemelt napirendje volt a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. A Képviselő-testület előzetes döntése
értelmében az alakuló üléstől számított fél éven belül felülvizsgálja az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz). Alapos hivatali előkészítő munka után az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Öszszeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
tárgyalta az anyagot és vitára alkalmasnak elfogadta a rendelet-tervezetet. Az SzMSz-ben három új elem került bevezetésre: A rendelet tartalmazza a díszpecsét létesítését
és használatát, „Díszpolgár”-i cím adományozásának lehetőségét, valamint a „Velencéért Oklevél” létesítését.
(Nyilvánvalóan e két utóbbi fogalom önálló rendeleti szabályozást kíván, az SzMsz a fő vezérelemeket adja meg.)
Néhány pontosító javaslat és kérdés után a Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta
azzal a felhatalmazással, hogy amennyiben az elfogadott
rendelet jogszabály szerkesztési szempontokból kisebb
(nem érdemi) változást igényel, annak javítását a Jegyző
megtehesse és a következő testületi ülésen erről tájékoztatást adjon. (Ez utóbbi önkontrollra nem volt szükség.)
A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében a Polgármesternek éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentést
kell a Képviselő-testület elé terjesztenie. A belső ellenőrzéssel megbízott cég a szükséges ellenőrzési vizsgálatokat
lefolytatta, az erről készült összefoglaló jelentést a Képviselő-testület elfogadta.
A következő két döntés közbeszerzési témakört érintett. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a „Velenceitó Kapuja” projekt megvalósítási szakaszának hátralévő
és más közbeszerzési megbízással le nem fedett tevékenységének feladatellátására megbízza a budapesti székhelyű Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Irodát.
A következő döntés nem kapcsolódik konkrét projekthez, az elfogadott határozat szerint a Képviselő-testület az
Önkormányzat működéséhez és éves költségvetéséhez
kapcsolódó közbeszerzési tevékenység feladatellátására
keretszerződés jelleggel „Megbízási szerződés”-t köt a gárdonyi székhelyű Faragó és Vágner Ügyvédi Irodával.
Korábbi alkalommal a Testület már tárgyalta a „Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcsolódó térfigyelő kamerarendszer kiépítését. Jelen ülésen elfogadottak szerint a
Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt üze-
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A nyílt ülés folytatásaként lakossági fórum keretében
került napirendre a 2010. évi pénzügyi beszámoló, és a település vagyoni helyzetének bemutatása. A témával kapcsolatos bevezetőjét a Polgármester számadatok közlésével kezdte. Elmondta, hogy a tavalyi évben 1.780.997
ezer forint bevétellel és 2.426.696 ezer forint kiadással
zárta az Önkormányzat az évet. Az Önkormányzat összes
bevételének 34,5 %-a a saját bevétel. 12 % a helyi adóbevétel, 11 % az átengedett adó és 11,8 % a költségvetési támogatás. Ezek a tételek, amelyeket az Önkormányzat az
államtól valamilyen jogcímen kap. 5 % a támogatás értékű
bevétel és 24,8 % a fejlesztési bevétel. A bevételeknél kiemelte, hogy többletbevételt jelentett egyrészt a fordított
ÁFA összege, ami a működési bevételek között szerepel,
másrészt a kötvény lekötéséből adódó kamatbevétel
–84.350 eFt – is a bevételeket gyarapította. Az adóbevételek 30 %-kal nőttek, az adófelderítésből és a hátralékok
befizetése okán. A kiadások alakulásánál elmondható,
hogy az összes kiadásnak 18,9 %-a személyi jellegű kiadás, 29 %-a dologi kiadás, 1 %-a támogatás, 2 %-a szociálpolitikai juttatás, 46 %-a fejlesztési kiadás. A kibocsátott
kötvény kamatára 17.052 eFt-ot fizettek ki.
Kérdésként hangzott el, hogy a „Velencei-tó Kapuja”
projekthez kapcsolódó szabálytalansági eljárás kapcsán
megállapított összeg miért nem szerepel a 2010. évi beszámolóban, valamint a kötvénykibocsájtáshoz adódó
kamat visszafizetésnek mi a forrása. Az NFÜ 2010-ben
folytatta le a vizsgálatot, azonban 2011. év elején került a
pontos összeg meghatározásra.
Az NFÜ vizsgálati anyaga alapján a Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződés módosítását elkészítette,
mely szerint a támogatási összeg csökkent. Tényadat, hogy
számszakilag ez már a 2010-es költségvetést nem érintette.
A kötvénykibocsájtáshoz adódó kamat összegét és forrását
a költségvetés tartalmazza, a település vagyonát nem érinti.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadta.
A lakossági fórumot sokan megtisztelték jelenlétükkel,
és éltek is a kérdezés jogával. Helyszűke miatt jelen tájékoztatás keretében lehetetlen minden témára kitérni, az elhangzott kérdéseket és az adott válaszokat az ülésről
készült jegyzőkönyv tartalmazza, mely mindenki számára
hozzáférhető a Városi Könyvtárában.
A testületi ülés után kezdődött a „Beszélgessünk Velencéről” fórum, ahol a NIF képviselői adtak tájékoztatást
a vasútberuházásról.
Szelei Andrea
aljegyző

„Beszélgessünk Velencérõl!”
A Képviselõ-testület tagjai felajánlják a lehetõséget
és kezdeményezik, hogy minden hónap
egy meghatározott estéjén beszélgessünk Velencérõl.
A közérdekű témákban kötetlen, kulturált beszélgetésre
vágyó állampolgárokat hívjuk a nyári szezon előtti
utolsó alkalomra:
2011. június 6-án (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
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M E G H Í VÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő ülését
2011. június 20-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Zöldliget Általános Iskolában (Kis u. 1.)
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Beszámoló a Zöldliget Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2010/2011-es tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató
3./ Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató
4./ Tájékoztató a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató
5./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a 2010-es
évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető
6./ Egyebek
***
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

FELHÍVÁS
Helyi vállalkozóknak és vállalkozásoknak
Képviselő-testületünk március 21-én áttekintette a helyi
tömegközlekedés szervezésének lehetőségeit.
Képviselő-testületünk nevében felhívom a helyi vállalkozók és vállalkozások figyelmét arra, hogy a helyi közlekedés, akár a célközlekedés, akár a taxi szolgáltatás
iránti lakossági igény kielégítésére próbálják ráépíteni vállalkozásaikat. Természetesen a törvényi előírásoknak, a
közbiztonság követelményeinek, bárki látja el a feladatot,
meg kell felelnie.
Fenti témában várjuk az érdeklődést és jelentkezést a Polgármesteri Hivatal titkárságán (22/589-425).
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati nyertesség utáni
folytatás
Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon
lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan milyen feladatait 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.

Ve l e n c e i - t ó k a p u j a

Áprilisban felgyorsultak az építési munkálatok
Lakossági beadványok nyomán az elmúlt hetekben,
hónapokban több hatósági vizsgálat zajlott a Velencei-tó
Kapuja projekttel kapcsolatban. A vizsgálatok időközben,
április közepére lezárultak, a beadványok kapcsán elmarasztaló döntés nem született. Ennek köszönhetően
április második felében nagy lendületet vettek végre a
kivitelezési munkálatok.
Elkészült a gyaloghíd burkolata és korlátja, hamarosan
a híd faburkolata is a helyére kerül. Ha nem is épül meg a
Ponte dei Sospiri hasonmása, mint néhány élénk fantáziájú vagy szimplán rosszindulatú jó ember vizionálta, de
csinos gyaloghíddal gyarapodik a magyar Velence!
A korzó főépületének falazása is nagyot haladt előre,
szépen mutatják magukat az építmény főbb formái.
Nagyjából áll már a szerkezet, így május második felében megkezdődhetnek a belső szakipari és gépészeti
munkálatok.
A kikötői sétány híd előtti szakasza már elkészült, sőt,
a füvesítés is megtörtént. Még egy-két hét, egy-két kiadós

májusi zápor, és kizöldül a fű ezen a részen. A szabadstrandon jól halad a talajcsere, illetve a homokos part
kialakítása.
Párhuzamosan megkezdődött a partfal felújítása, átépítése, valamint a lidós partszakaszok kialakítása. Elkészült
a rendezvénytér alapozása és megtörtént a strand egyik fő
látványosságának ígérkező szökőkút gépészeti elemeinek
beépítése.

Még egy-két hónap és a velenceiek már nem csak
a látványtervek alapján, hanem a valóságban is láthatják,
milyen lesz valójában a város büszkesége, fő turisztikai
attrakciója, a Velencei-tó Kapuja.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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A környezetvédelem nekünk is fontos
(Még utoljára a fakivágásról)
A Velencei-tó Kapuja projekt megvalósítása kapcsán, az elmúlt
félévben különböző megfogalmazással ugyan, de a környezetért
történő aggódás egységes hangján, főként a beruházás területét
biztosító, előkészítő fakivágási munkák szerepeltek.
Úgy gondolom az nyilvánvaló, hogy ma már elképzelhetetlen
olyan beruházás, amely érintetlenül hagyja a közvetlen környezetet és ne ütközne korábban telepített, vagy vadon nőtt fák élőhelyével. Ezért szabályozza a törvény azt hogy ilyen elkerülhetetlen
esetekben milyen szempontok alapján lehet egyáltalán fakivágást
tervezni, és miként kell gondoskodni annak pótlásáról. A tervkészítés során minden közreműködő, tehát az építésztervező, a
kerttervező is ezen szabályok maradéktalan figyelembevételével
és betartásával nyújtották be a Hatóságokhoz és nem utolsó sorban a Környezetvédelmi Hatósághoz is az engedélydokumentációt. A dokumentációt, mint az érvényben lévő szabályoknak
minden tekintetben megfelelő anyagot a Hatóság és Szakhatóság
elfogadta. A kivitelezéshez szükséges a fentiek szerinti engedélyekben szereplő fakivágást megalapozó dokumentációt a Polgármesteri Hivatalban több mint egy hónapon keresztül tájékoztatás érdekében kifüggesztettük. Nem gondolom, hogy itt olyan
sekélyes érvrendszerekkel kellene operálni, hogy mennyi volt a
telepített egészséges és értékes fa a kivágandók között, hiszen egy
egészséges fa is érték, de a dokumentációból látható, hogy az
előzetes felmérésben szereplő teljes mennyiség kivágására sem
került sor a kivitelező gondos, körültekintő tevékenysége során.
Még egyszer fontos azonban megjegyezni, hogy a dokumentáció
tartalmazza és a kivitelező vállalásába tartozik a pótlás és a viszszatelepítés, nem egyéves csemeték beültetésével, hanem többéves előneveléssel bíró növényzettel.
Végezetül itt kell tájékoztassam a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
a fakivágási engedély ezen megalapozott előzményekre tekintettel került kibocsátásra, és az Önkormányzat sem követett el
ennek kapcsán semmilyen szabálysértést. Ezt megerősítette
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője határozatában,
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal hatósági főosztálya
a lefolytatott vizsgálatát követően,így álláspontom szerint az
eljárás jogszerű volt.
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző
Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. április hónapban
Település

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Baracska
Martonvásár
Zichyújfalu
Seregélyes
Pátka
Gánt
Csákvár
Iváncsa
Kajászó
Úrhida
Adony
Összesen:

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

21
5
9
10
8
7
25
16
6
14
8
2

3
1
1
10
2
1
1
1
151

5
1
1
1
1
3

2
3
1
1

1
1
1

3
1
4
3
2
5
2
2
7
2

27
3
9
6
8
3
33
1
15
9
11
9

1

1
4
1

1
3
1

8
1
2

22

38

151

34
7
15
9
19
20
68
6
14
9
17
12
7
4
7
8
2
2
14
1
3
3
1
282

3
1

3
1
1

Útlevél

Ügyfélkapu

Öszszesen

7
1
3
4
3
3
16

1

98
18
47
35
39
35
156
8
53
30
55
33
10
4
8
16
4
5
38
5
6
6
3
712

3
1
2
1

3
1
3
1
2
1

2
1

9

47

12

5

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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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.

2011. MÁJUS
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
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!)
Ápoló kúrából 20%
Dauerbõl 20%

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!
Készpénzes vásárlásnál
Tópart ABC Halász u. 1.
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%
Készpénzfizetésnél
Mamma Mia Pizzéria Agárd,
ételfogyasztásra 10%
Bevásárló központ

Minden hõszigetelõ rendszerre 3%, nettó 20.000,– Ft
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.
Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3.

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

Munkadíjból 5%

100% árengedmény minden
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
Helyben fogyasztásnál 10%
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
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)
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Majális 2011.

Köszönjük
a Majális főszervezőjének,
Gránitz Gáspárné Zsuzsának,
az iskola és az óvoda pedagógusainak, gyermekeinek és
szüleiknek, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, a civilszervezeteknek és
a főzőverseny minden
résztvevőjének.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Fotó: Kővári Éva és Somhegyi Béla
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A Közösségi Ház órarendje
4. TEREM

Hétfő
Kedd
Mozgásfejlesztő torna Képességfejlesztő
16.00 - 17.00
program április 12-től
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Hagyományőrzők
Aerobic torna
18.00 - 20.00
18.30 - 20.00

Szerda
Óvodás dance
15.45 - 16.45
Fitt Ball Relax
18.10 - 19.00
Zumba fittnes
19.00 - 20.00

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Aerobic torna
18.30 - 20.00

Szerda

Csütörtök
Kamasz tánc
16.45 - 17.45
Felnőtt társastánc
18.00 - 19.00
Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Péntek
Tipetopa tánc
18.00 - 19.30
Május 13., 27.

5. TEREM

Kedd

Hétfő

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Péntek

Hastánc
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

Tájékoztató a 2011. évi

LOMTALANÍTÁSRÓL
Bence-hegy: június 3. napján (péntek)
A fent megjelölt időpontban lehet a feleslegessé vált
berendezési tárgyat, bútort az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. A maximum 3 m3 mennyiségű hulladékot oly módon kell elhelyezni, hogy azzal a gyalogos és gépjármű forgalmat ne zavarja.
Nem helyezhető ki bontási törmelék, autógumi,
autókarosszéria, veszélyes hulladék, zöldhulladék, ág,
nyesedék, kommunális hulladék.
A lomtalanításra meghirdetett időpont után kihelyezett
és a 3 m3 –t meghaladó lomokat a szolgáltató külön
térítési díj ellenében szállítja el.
Vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek a lomtalanítás külön megrendelés alapján történik.
A lomtalanítást a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. munkatársai jogosultak végezni.
Szelei Andrea
aljegyző

Tájékoztató S z a k r e n d e l ő B ó n u s z
K á r t y a meghosszabbításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-ben
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
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Köszönet

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

Kovács Jenő és felesége, velencefürdői ingatlantulajdonosok váratlan meglepetéssel kerestek meg,elkészítették Velence város bronzba öntött címerét.
Személyesen adták át rajtam keresztül a Képviselőtestületünknek az alábbi levél kíséretében:

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

2011. április

„Velence város címere a heraldika alapszabályainak
megfelelően a velencei táj szépségeinek szimbólumait
tartalmazza. A települést a természeti adottságok, az
épített környezet, a fejlett infrastruktúra, a közlekedés, a
hagyományőrző kultúra, a meglévő és látványosan fejlődő idegenforgalmi szolgáltatások, a szabadidő- és
gyógyturizmus térhódítása együttesen teszi igazán
vonzó, élhető üdülővárossá.
A látványos fejlődés az átgondolt, ambiciózus és jövőbelátó várospolitika eredménye, és mindazoké, akik
annak alakításában munkájukkal részt vesznek, Velence
városát ténylegesen is a Velencei-tó kapujává varázsolják.
Velence város bronzba öntött címerét nagy gonddal és
szeretettel alkottuk meg, és első példányait a Város
vezetőinek nyújtjuk át azzal a szándékkal, hogy szerény
lehetőségeinkhez mérten talán mi is hozzájárulhatunk áldozatos munkájuk elismeréséhez.
Tisztelettel
Kovács Jenő s.k.

Kovács Jenőné s.k.
Magyar Zsuzsanna

Velence, 2011. április 1.”
Köszönjük megtisztelő véleményüket, és az átadott
címert, melynek méltó használatáról a Képviselő-testület
a közeljövőben rendelkezni fog.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Fotó: Czinka-Hajdu Kata

VÁROS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

326
452
286
74
1180
146
63
51

Összesen

2578

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS

ESETSZÁM

Budapest
Budakalász
Érd
Törökbálint
Páty
Perbál
Szigetszentmiklós
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Hantos
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Salgótarján Baglyasalja
Mályi
Sárbogárd
Alap
Székesfehérvár
Fehérvárcsurgó
Mór
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Polgárdi
Veszprém
Kup
Siófok
Zalaegerszeg
Kapuvár
Rábakecöl
Összesen
Mindösszesen

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

66
1
2
1
1
1
1
3
4
1
9
4
5
1
48
26
1
128
14
9
401
331
32
82
2
2
1
1
30
1
2
2
1
4
11
86
2
5
2
1
1
1
2
2
2
1333
3911
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Virágos
Velence
Most már nem csak mondhatjuk, de érezhetjük is, hogy
itt a tavasz. Igaz, az éjszakák még egy kicsit hidegek,
de a nappalok már kicsalogatják az embereket a
kertekbe veteményezni, virágot ültetni.
A parkokban és a közterületeken az új közfenntartók
megkezdték a virágágyások előkészítését a „nagy”
virágültetésre, amely idén május 21-én, szombaton 9
órakor kezdődik. Most is, mint minden évben, a virágot a helyi kertészek biztosítják.
Várjuk az óvodásokat, iskolásokat, felnőtteket,
nyugdíjasokat, civil szervezeteket és intézményeket.
Reméljük, hogy sokan leszünk, akik tenni akarunk
városunk szépítéséért.
Azért, hogy ne csak a parkok és közterületek virágágyásaiban, de a házak előtti utcafrontokban is gyönyörködhessünk, idén is lesz utcavirágosítás, melyet
május 19-én, csütörtökön az ófalusi részen és a
Bence-hegyen, május 20-án, pénteken, pedig Újtelepen és a számozott utcákban tervezzük.
Bízom az összefogásban: városunk a sok dolgos kéz
munkája után még gyönyörűbb lesz!
Benkő Istvánné szervező

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2011. április 1-én:

Nagy László István – Ludmann Mónika
Gratulálunk!
Egri Andorné anyakönyvvezető

VELENCE RESORT & SPA HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ismét üzemel kültéri élményés úszómedencénk, kismedencénk pedig májustól élménymedenceként működik. Strandunk a jó idő beköszöntével – várhatóan június elejétől - megnyílik, így
megnövekedett alapterületen várjuk a fürdőzni, pihenni
vágyó vendégeket.
Felhívjuk figyelmüket, hogy fitness órarendünkben néhány foglalkozás időpontja megváltozott. Kérjük, felvilágosításért szíveskedjenek az 589-971 telefonszámon a spa
recepciót hívni, vagy a www.velencespa.com honlapunkon tájékozódni.
Újdonságként egy különleges élményre invitáljuk az

2011. MÁJUS

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

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
érdeklődőket. Május 13-án, pénteken fürdőnk a szokásos
zárás után ismét megnyitja kapuit és különleges programot kínál. 23.00 órától a Tabala dobkör tagjai alapozzák
meg a jó hangulatot, a végén bevonva a fürdőzőket a
kongák és egyéb ritmushangszerek világába.
Az éjszakai rendezvény külön belépővel látogatható, melynek összege 2.500.- Ft. A fürdő korlátozott befogadóképességére való tekintettel előzetes regisztráció szükséges az
info@velencespa.com e-mail címen.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt erre a
különleges eseményre.
Részletekért és bővebb információért kérjük, hívja spa
recepciónkat a +36 22 589 971-es telefonszámon, vagy
látogasson el weboldalunkra: www.velencespa.com
Szalczgruber Mariann
marketing manager

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
A VKTKT 2011. március 25-én 9 órától tartotta soron következő ülését, ahol az Alpha-vet Kft. képviselői tartottak
tájékoztatást az önkormányzatok által ellátandó ebrendészeti feladatokról.
2009-ben a VKTKT pályázatot adott be Pázmánd és Vereb
községek kérésére közösségi busz beszerzésére. A beszerzés meghiúsulása miatt a pályázati összeg visszafizetésre
került, azonban kamatfizetési kötelezettség terheli a kedvezményezettet. A Társulási ülésen a Társulási Tanács határozatot hozott arról, hogy a kamatfizetési kötelezettség
Pázmánd és Vereb Önkormányzatát terheli.
Kápolnásnyék és Pázmánd Község Önkormányzata határozattal fordult a VKTKT felé, kérve a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és tagintézményei intézményfenntartói jogának átadás-átvételét Kápolnásnyék Község önkormányzata részére. Ezt a VKTKT Társulási Tanácsa elutasította,
mert az intézményfenntartói jogot a VKTKT az intézményi társulás székhelyönkormányzatának tudja átadni,
ehhez azonban létre kell hozni a közoktatási feladatot ellátó intézményi társulást. Ezért felkéri a három érintett önkormányzatot, hogy 2011. április 15-ig hozzon jogszerű
határozatot a közoktatási feladatot ellátó intézményi társulás létrehozásáról figyelembe véve a költségvetési törvényben nevesített normatívákat.
A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy elkészítteti a térség ifjúsági stratégiáját 2011. szeptember 30-ig.
Felkérte a települések vezetőit, hogy 1-1- főt delegáljanak
a munkacsoportba 2011. április 30-ig, aminek térítésmentes koordinálására Bakos Istvánt kérte fel.
Ezek után a Tanács elfogadta a „Mozdulj, Velencei-tó
2010” programsorozatról szóló beszámolót, a Közkincs
Kerekasztal 2010. évi beszámolóját, illetve a 2010. évi
szúnyoggyérítésról szóló tájékoztatót is.
A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy idén is
megrendezi a „Mozdulj, Velencei-tó” programsorozatot
gárdonyi, velencei, sukorói és pázmándi helyszínekkel.
A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy részt vesz
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011
(II.26.) sz. BM rendelethez kötődő pályázaton, ezen forrásból szeretné a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI székhelyintézményének

Társulási Tanácsának februári és márciusi üléséről
fűtéskorszerűsítését elvégezni.
A Társulási Tanács döntött arról, hogy támogatja a Közkincs Kerekasztal részvételét az európai önkéntes programban, mely a „EU Fiatalok Lendületben” programjának
keretében valósul meg.
A VKTKT Társulási Tanács április 11-én rendkívüli ülést
tartott, melyen újra napirendre került a közösségi busz kamatának visszefizetési kötelezettsége, mert Pázmánd és
Vereb község polgármestere az előző ülésen hozott
határozat ellen kifogást emelt.
A Társulási Tanács a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0613 számú
(ún. digitális tábla) projektjének érvényes és eredményes
nyílt közbeszerzési eljárását lezárta. A nyertes szállítókról
információk a kistérség honlapján találhatók.
A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a kistérség nem vesz részt a szúnyoggyérítésben, de a társult települések Pázmánd és Vereb kivételével légi kémiai írtást
végeztetnek. A szolgáltatást végző vállalkozóktól, illetve a
szakmai ellenőrzést végző szakértőktől árajánlatot kérnek
be, mely munka koordinálására felkérték a GKI irodavezetőjét.
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető
el, ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is
megtekinthetők.
Tóth István
Galambos Zsuzsanna
elnök
irodavezető
VKTKT
Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.
telefon: 22/589-572
irodavezeto@velencei-to.hu

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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TURIZMUS
A TDM Egyesület 2011. április 19-én tartott ülésén a
tagok tájékoztatást kaptak az előző Közgyűlés óta eltelt
időszak eseményeiről, a pályázati projekt előrehaladásáról, feladatairól.
Elfogadtuk a 2010. év költségvetési beszámolóját és
megbeszéltük a 2011. évi feladatainkat.
A pályázati projekt kívülről nem érzékelhető előkészítő
tevékenységei folynak, mint kapcsolatépítés, szervezetfejlesztés, eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás, honlap bővítés, szakmai képzések, tanulmányutak szervezése,
kiadványok készítése, mely tevékenységek megalapozzák,
fejlesztik és segítik a fogadási feltételeket a hozzánk érkező látogatók, turisták számára.
Elkészült az új arculat, melyet a gárdonyi és a velencei
TDM közösen alakított ki és egységesen használ a jövőben
minden kiadványban és megjelenéskor.
A gárdonyi és a velencei helyi TDM (turisztikai desztinációs menedzsment) szervezetek 2011. március 21-én
megalapították a Velencei-tó térségi TDM nonprofit
Kft.-t és közös pályázatot adnak be térségi TDM fejlesztésére. Ennek célja, hogy a Velencei-tó egészére kiterjedő
turisztikai fejlesztésekhez, marketing eszközökre további
forrásokhoz jussunk, a desztináció (Velencei-tó) turisztikai teljesítményét fokozzuk, a tó versenyképességét
növeljük, a térség turisztikai szereplőit (vállalkozók, szolgáltatók, lakosság) naprakész információkkal lássuk el.
A pályázat a desztináció belföldi piacra vitelét támogatja.

TDM tagság
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület jelenleg 33
taggal büszkélkedhet. Legutóbb Nadap Önkormányzata is
csatlakozott Egyesületünkhöz.
A Velencei Híradóban lehetőséget kaptunk arra, hogy
hónapról hónapra egy-egy tagunk bemutatkozzon az Olvasóknak, megismerjék megalakulásuk történetét, céljukat és kínálatukat, mellyel a helyi turisztikai desztinációt
erősítik, színesítik. A bemutatkozásokat véletlenszerű sorrendben közöljük, a vállalkozás nagysága, ismertsége vagy
egyéb szempont nem játszik szerepet.

Egészséges és Kulturált
Emberekért Egyesület – E.K.E.E.
Egy baráti társasággal, sok évvel ezelőtt – egy kung-fu edzés után – arról beszélgettünk, hogy
milyen kár, hogy a kamasz gyermekeink itt a környéken
nem tudnak összejönni és értelmesen eltölteni a szabad-

idejüket, és gondoltuk, hogy ez más szülők számára is
probléma lehet – mondja Törökné Fellner Márta, az egyesület vezetője. T– ovábbszőve a gondolatot, ezt megállapítottuk a többi korosztályra vonatkozóan is, és így
született meg a célkitűzésünk, Velence városban és vonzáskörzetében élő gyermekek és felnőttek szabadidejének
kulturált és szervezett eltöltése, ezen belül is az egészséges
és sportos életszemléletre nevelés.
Ahhoz pedig, hogy csoportunk szervezett formában tudjon működni, megalakítottuk egyesületünket, amely 2005
óta működik itt, Velencén.
Rendszeres foglalkozásaink: Chuan-Shu (harcművészet), chi-kung, jóga, callanetics torna, meditáció, gitár.
Minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő
mozgásformát, és elmondhatjuk, hogy egyes foglalkozásainkon teljes családok is örömmel vesznek részt, és így a
szabadidejüket is együtt töltik, ilyen módon is ösztönözve
egymást az egészséges életmódra.
Szeretnénk mi is elősegíteni Velence és a térség fejlődését, ezért szívesen működünk együtt más szervezetekkel, és ezért csatlakoztunk a helyi TDM-hez is.

Referencia Fodrászat, Velence
Három éves voltam, amikor öcsém haját papírvágó ollóval „megigazítottam”. Ekkor kezdődhetett a fodrászkodás iránti vonzalmam – mondta el Kövesdi Rita, aki
vállalkozásával alapító tagként csatlakozott a TDM Egyesülethez.
A szakiskola elvégzése és öt év gyakorlati idő után
mestervizsgát tettem és gyermekkori álmom vált valóvá,
amikor 14 évvel ezelőtt Velencén megnyitottam a fodrászatomat.
Ma referencia fodrászatként működöm. Csatlakozott a
szalonhoz Fodor Rita is, akivel folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt, hogy a szolgáltatásainkat igénybe
vevő vendégeket magas minőségű alapanyagokkal, korszerű módszerekkel végzett munkával tudjuk kiszolgálni.
Igazodva a város fejlődéséhez és a vendégek szélesebb
körű igényeihez, az üzletet ill. a szolgáltatások skáláját hamarosan bővítem.
Alkalmakra (pl. ballagás, szalagavató, esküvő stb.)
ingyenes frizurapróbát ajánlok az újdonságokra nyitott, ünnepre készülő helyieknek és a térségünkbe látogató vendégek sem csalódnak szolgáltatásaink színvonalát illetően.
Szívesen csatlakozunk a TDM programjaihoz, szereplést
vállalunk rendezvényeiken és kiadványaikban.
Arday Ágnes
TDM munkaszervezet vezetője

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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A személyi jövedelemadó 1%-a
Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról.
A törvény meghatározza azokat a szervezeteket, – egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyűjteményeket, kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja adója1%-át az SZJA fizető állampolgár,
feltéve, hogy a törvényi feltételek rendben vannak.
Az adományozás mikéntje egyszerű:
egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket,
lakcímünket, adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak a kedvezményezettek
adószámát, esetleg nevét tartalmazza.
A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási csomagjába helyezi.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt eb tulajdonosokat,
hogy az ebek kötelező védőoltása Velence városban
a Tűzoltószertár előtt:
2011. június 7-én (kedden) 8.00-10.00 óra,
az Újtelepen a Gyógyszertár előtt:
2011. június 7-én (kedden) 11.00-13.00 óra
Pótoltás a Polgármesteri Hivatal udvarán:
2011. június 14-én (kedden) 16.00-18.00 óra
között lesz.
Az ebek veszettség elleni védőoltása, valamint féregtelenítése a 81/2002.(IX.4.) FVM rendelet alapján kötelező! A féregtelenítő tablettát otthon kell beadni, a kutya
ételébe történő elhelyezéssel.

A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az
APEH-hoz.

Az eb oltás díja a védőoltás és a féreghajtó tabletta árát
együttesen tartalmazza, ennek megfelelően:

Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a
Velencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek
megfelel.

10 kg-ig
3.600,-Ft
10-20 kg-ig
3.700,-Ft
20 kg felett
3.800,-Ft
fizetendő ebenként.

A Velencéért Közalapítvány adószáma:
18484229-2-07
Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szűkebb környezetében, adományozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette
eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint
az óvodai és általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil
szervezetek támogatása.
Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre
többet tehessünk városunkért, jövőnkért.
Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon
az Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse
fel! A lezárt borítékot a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban
küldje meg az Adóhivatalnak.
Bognár Gyula
Kuratórium elnöke

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

Összközműves:
1.
1623/22 1.983
2.
26/9
1.471
3.
1202
817
4.
1610
954

Kérjük a Lakosságot, hogy az ebeket szájkosárral
felszerelve, az előző évi eboltási papírral
együtt szíveskedjenek hozni.
(Aki a fenti időpontokban nem tud megjelenni és ezért
magánháznál kívánja a kutyáját beoltatni, dr. Berta Gyula
jogosult állatorvossal telefonon [22/472-310] előzetesen
időpontot egyeztethet!)
Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):
Sorsz. Hrsz. szám m2

bruttó Ft/m2

Összesen Ft

1.
1578/8
630
9.206,5.800.000,cím
bruttó Ft/m2 Összesen Ft
2.
1578/9
630
9.206,5.800.000,3.
1578/11 630
9.523.6.000.000,Zárt u.
30.254,- 59.933.682,- 4.
1578/12
630
9.523,6.000.000,Csemete u. 15.000,- 22.000.000,- Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik
Szél u.
13.700,- 11.200.000,- az értékesítési eljárás!
Árok u.
25.158,- 24.000.000,Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság 22/589-402
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Nyuszisimogató az óvodában
A tavasz igazi nagy ünnepe a Húsvét. A gyerekekkel közösen készülődtünk, tojásfestéssel,
versekkel, énekekkel vártuk az ünnepet. Április 19-én délelőtt külön meglepetés várta
őket, Pacsmag, a nyúl jött el hozzájuk látogatóba. Pacsmag
a HEROSZ-állatotthon lakója, akit Krepsz Gyöngyi, az állatotthon vezetője hozott el a gyerekekhez.
A gyerekek boldogan simogatták a nyuszit, miközben
Gyöngyi nénivel arról beszélgettek, hogy mire van szüksége
egy nyúlnak. A foglalkozás elején örömmel versenyeztek a
nyúllal répaevésben. Megtanulták, hogy a nyúl szereti a társaságot, a nagy teret, mert mozgásra van szüksége, és fontos, hogy mindig megfelelő táplálékot kapjon.

Húsvéti készülődés

„Kerekecske-gombocska,.
Elszaladt a nyulacska.
Itt a nyoma, itt,itt,itt.”
Húsvét előtt a velencei Baptista felekezet bábcsoportja
lepte meg a gyerekeket egy nagyszerű előadással. Gitárral
kísért énekükkel vidám hangulatot teremtettek és önfeledt
szórakozásra invitálták a gyerekeket. A színes és nagyméretű bábok játéka után egy kis árnyjáték tette változatossá
az előadást. A bábelőadás végén, húsvétváró hangulatként

A simogatás után énekeltek, verset mondtak Pacsmagnak,
aki láthatóan nagyon jól érezte magát az óvodában. Reméljük, hogy jövőre is meglátogat minket a húsvéti nyúl.
Krepsz Mónika óvodapedagógus Katica csoport

csokoládétojásokat lehetet nyerni egy-egy ügyes felelettel
az előadás történetével kapcsolatban.
Ez után minden gyermek elvonult a szüleivel a saját csoportjába, hogy együtt a szülőkkel közösen készítsenek, barkácsoljanak húsvétra. Csoportunkban tojástartót és szalvétatartót készíthettek, melyhez minden segítséget megadtunk a
gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.
Izgalmas és lázas készülődés kezdődött, sercegtek a ceruzák, csattogtak az ollók, versek foszlányai, húsvéti dalok,
dallamok ölelték körbe e lázas csapatot. „…Nyuszi Gyuszi
fekszik árokban…, Hová mész te kisnyulacska?”
S míg egy-két gyerek az ollóját kereste, a kistestvérek is
bátorságra kaptak s a nagyobbak rémületére igyekeztek befejezni testvérük alkotásait. Ürömre öröm, hiszen minden
óvódás gyereknek sikerült befejeznie a munkáját. S a kis alkotásokat örömmel tették a szülők kezébe, hiszen az igazi
meglepetés csak most kezdődött.
Délelőtt folyamán a gyerekekkel együtt készítettünk fűszálakból „fekhelyet” a nyuszinak, melynek megtekintésére
ezután került sor. Volt nagy ámuldozás, örömkiáltás, hiszen
a „fekhely” tele volt csoki tojással. Boldogan s örömmel szaladtak a kis ajándékokkal szüleik ölelő karjaiba.
Vácziné Kardos Edina - Bencsik Éva óvodapedagógus
Süni csoport
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Húsvét a Meseliget Óvodában
Már délelőtt megkezdődött a húsvéti készülődés. A gyerekek
izgatottan hordták a puha füvet és illatos virágokat a nyuszi
fészkéhez, amit az udvaron helyeztünk el.Uzsonna után
Zsóka néni és az iskolások vártak mindenkit egy vidám bábműsorral, ami közös énekléssel zárult. A program a családi
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játszónappal folytatódott, ahol a szülőkkel együtt tojást lehetett festeni, tojástartókat, díszeket készíteni. Nagyon jó
volt a hangulat, a gyerekek azonban mégis azt várták, hogy
mikor nézzük már meg kint a fészket, találunk-e benne meglepetést. A húsvéti nyuszi idén sem okozott csalódást.
Nyuszika várunk jövőre is!
Seprődi Ildikó óvodapedagógus
Maci csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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BÜSZKESÉGEINK
Agárdon a TRIÁDA matematika versenyen, melyet
április 8-án, pénteken rendeztek, iskolánkat 16 diák
képviselte. Saját évfolyamán I. helyezést ért el Ratkovics
Flóra 4.a és Széplaki Gergő 5.b osztályos tanuló.

Zöldliget Galéria
Polyák István Úrhidán élő festőművész festményeit és
groteszk grafikáit láthatja a néző május 6-ig a Zöldliget
Galériában.
A kiállítás megnyitójára az 5.b osztályosok készültek műsorral, melyben volt furulya, kétszólamú népdal és versek
is, ami a festészettel összekapcsolható. Kellemes, családias hangulatú megnyitó volt ez, ahol a szabadbattyáni
iskola igazgatója mondott beszédet. Polyák István
ugyanis a szabadbattyáni Állami Művelődési Központ
igazgatója, aki szabadidejében foglalkozik festészettel,
grafikával.

KATASZTRÓFA
Április 14-én részt vettünk a területi katasztrófavédelmi
versenyen Bodajkon, a Gaja völgyében. A csapat tagjai között
szerepeltek: Hamary Dávid, Szelei László, Tóth Benjamin,
Nemet János. Benjamin nevű csapattársam az utolsó előtti
rajtszámot húzta ki, így sok idő maradt az indulásig, hogy
beszélgessünk, focizgassunk.
Az első fél órában megpróbáltunk pályára menni, de az eső
miatt átázott a cipőnk és a zoknink is, (pedig Attila bácsi mondogatta, hogy bakancsban menjünk.)
A szervezők kilenc állomást állítottak fel, amelyek elég nehezek, de ugyanakkor érdekesek is voltak.
Nagyon tetszett az első tűzoltós állomás, ahol puttonyfecskendővel kellett célbalőni. A víz pumpálását Beni végezte, a
célbalövést Lacus hajtotta végre.
Élmény volt végigmenni a völgyön is, melynek a végén egy
halastó várt ránk külön állomásokkal: teszt kitöltésével, a
mentősök állomásával, ahol egy esés következtében fejsérült
személyt kellett megvizsgálni, és stabil oldalfekvésbe tenni.
Érdekes volt a Walkie-talkie feladat is, ahol az egyik csapattárs, Lacus, irányította a bekötött szemű csapattagot, Dávidot
egy „U” alakú pályán keresztül.

Szintén ezen a napon Székesfehérváron a Vasvári Pál
Általános Iskolában tartották a Bendegúz nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny II., megyei
fordulóját. Iskolánkból az I. forduló után 10 tanuló jutott
tovább (Szabó Tamara, Görgicze Karolina, Magyar Bálint,
Csányi Abigél, Federi Fanni, Juhász Dorka, Veliczky
Péter, Ratkovics Flóra /Triádára ment). Saját évfolyamán
I. helyezést ért el Kedves Tamara 3.a és Érsek Máté 4.b
osztályos tanuló, akik az országos versenyen, Szegeden is
képviselik majd iskolánkat.
Iskolánk Közlekedési tanulmányi versenyén április 7én a 3. évfolyamosok közül 78 ponttal jutott tovább
megyei versenyre a két osztály legfelkészültebb tanulója
Eszéki Lili Lilla, a két 7.osztályból pedig Hedrich Barna
72 ponttal. Ezt követte április 18-án hétfőn délután 14
órakor a megyei közlekedési verseny, ahol iskolánkat Ők
ketten képviselhették. Eszéki Lili Lilla IV. helyen végzett
Hedrich Barna a XXI. helyezett lett.
A megyei versenyen elért eredményükhöz gratulálunk, és
balesetmentes közlekedést kívánunk!
Jól szerepeltünk a térképészeti állomáson, ahol távolságmérés, tájékozódás és
égtáj-meghatározás volt a
feladat. Az utóbbi feladatban az állomáson tartózkodó
pontozók megdicsértek minket a verseny során itt mutatott teljesítményért.
Későn, de élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.
Hamary Dávid, Nemet János,
Szelei László, Tóth Benjamin
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Osztálykirándulás

Kirándulás Székesfehérváron
2011. március 31-én egy szép kirándulás vette kezdetét.
Ahogy megérkeztünk elénk tárult az Országalma szép szobra, mellette egy Cisztercita templomot láttunk. A kapu
fölött egy felirat állt. „Szent István állja a vártát”. Ez annyit
jelent, hogy Szent István az ország védőszentje ezzel bíztatja a magyarokat. Egy szám is látható volt a bejárat felett,
MDCCLI, vagyis 1751. Ezek után megnéztünk egy milleniumi emlékművet, érdekes formája volt. Azután a Rendház udvarában volt egy kis játék, amit nagyon élveztünk.
A Cisztercita templom gyönyörű volt belülről. Voltunk a
híres Fekete Sas Patikában, ahol finom teákkal kínáltak
minket. Később kézműves foglalkozás vette kezdetét, ahol
festhettünk bögrét majd egy mozsárban gyógynövényeket
aprítottunk. A Fekete Sas Patika nevét onnan kapta, hogy
alapítója és egyben tulajdonosa tisztelegni akart a Habsburgok előtt.
A kirándulás végén fáradtan és élményekkel feltöltve
értünk haza. Ez a kirándulás nagyon tetszett, remélem
hamarosan újra lesz ilyenben részünk.
Hegedűs Máté 3.a.

Az iskolától indultunk reggel busszal. Az
Országalmánál találkoztunk a vezetőnkkel, Éva
nénivel és rögtön beszélgetni kezdtünk a
Törökkútról, a Romkertről és az Országalmáról. Utána a Rendház udvarán olyat játszottunk, hogy a hátunkra ragasztották egy
gyógynövénynek a darabját és össze kellett
állnunk a növényeknek megfelelően négy csoportba. A csoportoknak keresniük kellett gyógytermékeket, pl.: hintőpor, körömvirágkrém,
mentaszappan. Ezután a Ciszterci templomban megnéztük a három kápolnát és a sekrestyét, a barokk és rokokó faragványokat.
Utolsó megállónk a Fekete Sas Patika Múzeum volt. Odabent gyógyteákat kóstoltunk,
bögrét festettünk és nyugtató lábfürdőt készítettünk. Beszéltünk a múzeum bútorzatáról, tárgyairól.
Nekem nagyon tetszett ez az osztálykirándulás.
Molnár Anna 3.a

A patikai kirándulás
Március 31-én az osztállyal Székesfehérvárra kirándultunk.
Már napok óta készülődtünk, jegyzeteltünk Székesfehérvár nevezetességeiről, gyógyteákról. Reggel nyolc
órakor indult a busz. Mikor megérkeztünk, fotózkodtunk a
Zsuzsanna-forrásnál és bementünk a belvárosba. Megnéztük a Romkertet és indultunk az Országalmához. Ott
várt ránk egy idegenvezető. Bemutatta az Országalmát, a
Romkertet és a Törökkutat. Azután bementünk a Ciszterci
templom melletti rendházba és az udvarán játszottunk.
Mikor kijöttünk, bementünk a templomba, ahol egy
idősebb néni megmutatta a kápolnákat és a sekrestyét.
Gyönyörű barokk berendezése volt. Ezt követően mentünk
a Fekete Sas Patikába, ahol teát kóstoltunk, poharat festettünk. Miután ettünk, megmutatták nekünk a tégelyeket,
beszéltek a berendezésről és még játszottunk is. Végül
készítettünk mustármagból lábfürdőt.
Nagyon jól éreztük magunkat, szeretnék még egy ilyen
kirándulást.
Kedves Tamara Lilla 3.a
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Április 11. — Költészet Napja
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni.
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
Mig a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednél fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.
József Attila
Iskolánk is műsorral emlékezett meg erről az ünnepről. A 6.b osztályosok egy nagyon kedves kis műsort állítottak össze. A háttérben József Attila életéről
vetítettek ki képeket, közben versek hangzottak el a
nagy költőtől. Humoros idézeteket is hallhattunk,
melyek az iskola minden diákjának nagy élményül
szolgáltak. Többek között Karinthy: Piros pünkösd,
Romhányi: A kos, R. Burns: Falusi randevú, Jó napot,
komám – népköltés, valamint Lázár Ervin: Négyszögletű kerekerdő című művéből.

A 7.b
Budapesten
Április 20-án nagy útra indultunk az osztállyal. Budapest
rengeteg részét bejártuk, közben eltöltve egy csodálatos
napot.Vonattal utazva beértünk a városba, majd tömegközlekedést használva kimentünk a Mezőgazdasági Múzeumba, ahol egy interaktív kiállításon vettünk részt. Egy
labirintuson kellett végigmenni, mely nagyon izgalmas
volt. Különböző feladatokat kellett megcsinálnunk, majd
a munkánkért ajándékot kaptunk. Később a Libegőhöz
mentünk. Ez mindenkinek nagyon tetszett, hiszen gyönyörű volt. Beláttuk az egész várost fentről. Ezután a fogaskerekűvel elmentünk a Széchenyi hegyig, ahol egy
erdőben lévő játszótéren töltöttünk egy csodálatos órát.
Később kimentünk a vonat pályaudvarra, hogy hazautazzunk. Nagyon jó volt a kirándulás, még eltöltenénk pár
ugyanilyen jó napot.
Teplánszki Martin

ISKOLÁRA HANGOLÓ
Hívogat az iskola
(Gyermekdal)

Hívogat az iskola,
kapuját kitárja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Jó barátunk lesz a könyv
és a fali tábla,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Olvasunk és számolunk,
vidám nóta járja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!

A kirándulás nagy részét, az útvonalat, főleg a diákok saját
maguk szervezték le. Ez ma már nagyon is dicsérendő, és
főleg segítség az osztályfőnöknek.
Szervezők: Teplánszki Martin és Marösvölgyi Előd.

VIRÁGOS BÁL

Március 26-án és április 2-án, szombaton az ovis csemetéknek „Iskolára hangoló” foglalkozást tartottak azok a
tanítók, akik szeptembertől lesznek osztályfőnökök. JátéHelye: Liget iskolarész (Velence, Kis
kos, sportos formában az angol nyelvet is használva teltek
Ideje: 2011. május 21. 19.00 óra
el ezek a délelőttök, hogy kedvet csináljanak gyermekeknek és szülőknek a Zöldliget Iskolához. Közel 80 fő
Belépőjegy vacsorával: 3000.vett ezeken részt, akik nagyon jól érezték magukat. Több
Érdeklődni: 22-589-200
esetben még a szülők is beálltak e gyermekekkel együtt
játszani.
Összeállította: Nagy Edit pedagógus

a Zöldliget Alapítvánnyal
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Új helyre költözik

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

a Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elköltözik a Kastélyból,
2481 Velence, Tópart u. 52. szám alól!
Új címünk: 2481 Velence, Zárt utca 2., a volt újtelepi
orvosi rendelő helyén.
Telefonszámunk változatlan marad: 22/470-288.
A költözés 2011. május 9. és 2011. május 13-a között
zajlik, kérjük szíves türelmüket. A költözés alatt probléma esetén hívható szám: 589-412
Török Ágnes
intézményvezető
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Csincsi Éva
pszichológus
családgondozó

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 Donka Lászlónak, Szemánné Keresztes Ilonának
és Gégény Ritának szíves adományukért amit Alapítványunknak felajánlottak.
KÖSZÖNJÜK!
Kirándulások:
Június hónaptól kirándulásokat szervezünk a nyári szünetre
megfelelő létszám esetén, folyamatosan lehet jelentkezni.
Bővebb információ honlapunkon található illetve
telefonon.
Kézműves Klub:
Alapítványunk támogatásával a VARÁZSFIA
KÉZMŰVES KLUB újra megnyitotta kapuit.
Minden kedden 16.00-tól – 17.30-ig várjuk ügyes kezű
játszótársainkat.
Részletes program honlapunkon található.
Részvételi díj 350 Ft,-/fő (anyagköltség)
Cím: Velence, Tópart utca 26. Kastély alagsor
Elérhetőségeink: Fekete Zsuzsa 0670-512-7628
Gégény Rita 0620-325-7722
e-mail cím: nagycsaladosklub@gmail.com

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:

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

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

Köszönjük, hogy eljöttetek és részt vettetek az első Tojáskereső játékunkon! Reméljük, jól éreztétek magatokat,
mert számunkra nagyon nagy öröm volt kedves kis
mosolyotokat látni a feladatok megoldásánál és az elbújt
nyuszi megtalálásakor! Észrevételeiteket illetve javaslataitokat szívesen vesszük az alábbi elérhetőségeken.
Ne feledjétek, jövőre újra vár Benneteket a Nyuszi, de
addig is gyertek és játszatok a Mikkamakka Játéktár varázslatos játékaival keddenként és szerdánként 9.00-12.00ig illetve minden hónap első szombatján szintén délelőtt
(májusban a második azaz május 14-e).
Nyári programjainkról és a nyári nyitva tartásról a
www.babaklubvelence.hu oldalon a Mikkamakka menüpont alatt olvashattok.
Köszönjük a Humán Családsegítő Szolgálatnak a nagyon
finom palacsintákat, a Csőrike- és a Babakert Családi Napközi segítségét a játékos feladatok összeállításánál, Devecseri Gábornak az igazi nyuszikat és nem utolsósorban
Stefkó Fruzsinának „nagy nyuszi” szerepét!
Mikkamakka Játéktár
20/942-2879 marta@varazskucko.hu
Baba-Mama Klub
20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu
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2011. MÁJUS

VELENCEI HÍRADÓ

21

Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák,
és Totyogók!

Babaker t családi napközi
A Babakert családi napközi sok szeretettel várja
a kis törpéket, családias környezetben.

Babakert napközi,
mert itt jól érezzük magunkat!!!

Áprilisban készültünk a Húsvétra és
vártuk a nyuszit, hogy vajon hoz-e
nekünk meglepetést. Mindehhez az anyukák egy kis kézügyességgel borítékból csodaszép nyuszikat készítettek,
melyekbe füvet tettünk és a kellemes tavaszi napsütésben
a Kastély melletti füves részre helyeztünk, majd sétáltunk
egyet és mire visszaértünk – Hopp már volt is a nyuszi.
Öröm volt látni a gyermekek mosolyát!
Mivel most már közel a nyár, ezért várom nyári szabadtéri program javaslataitokat. Ami biztos, hogy idén is
ellátogatunk a Jampi lovastanyára, városunk játszótereire
illetve idén is lesz sétahajózás mondókázással és a pihenő
időben sok-sok játékkal! Reméljük idén már a Mezítlábas
parkba is eljutunk, ami a tavalyi év során az időjárás miatt
elmaradt. Addig is Szeretettel várunk benneteket szerdánként 9-12-ig a Mikkamakka Játéktárban (Tópart
út 52.) a velencei Baba-Mama Klub összejöveteleire.
Gyertek el hozzánk, beszélgessünk, ismerkedjünk és érezzük jól magunkat!
Májusi programjaink:
május 11. Beszélgetés városunk Czuppon István
két tannyelvű általános Iskolaigazgató
iskolájáról
május 18. Házilag készített főzőtt Alkotnak
gyurma….
az apróbbak…
május 25. Nyári programjaink
Beszélgetés és
összeállítás
közben kötetlen játék.
A Baba-Mama Klubról és programjainkról részletesen
olvashattok a következő weboldalon:
www.babaklubvelence.hu
Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok nekünk
bármikor a következő elérhetőségen:
Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu

Velence története
könyv alakban

Szakmai vezető: Heiden Hajnalka

Telefon: 06 30 263 3017

Még kapható Kupi László feldolgozásában Velence története könyv
alakban „Város volt, város lett” címmel. A könyv méltóan mutatja be
településünk múltját, és szinte napjainkig a jelenét.
A könyv megvásárolható a
Könyvtárban (Kastély, Tópart u. 52.)
Polgármesteri Hivatalban (Tópart u. 26.)
A könyv ára
kemény táblás kötés esetén bruttó 1900,- Ft,
puha kötés esetén
bruttó 1200,- Ft.
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Nyugdíjas klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Végre itt a tavasz! A jó időben már kertészkedhetünk
is. Egy ilyen szép délutánon a kerti munkákat megszakítva, indultunk autóbusszal a pázmándi nyugdíjas társainkkal együtt Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba,
ahol az orosz Vízi Cirkusz – „Vízi Revü” című látványos, érdekes előadásában gyönyörködhettünk, maradandó élményt, igazi kikapcsolódást jelentve számunkra.
Köszönjük Váradi Ildikó tagunknak, hogy segítségével a
belépőjegyeket kedvezményes áron vásárolhattuk meg.
Egy hétfői napon kirándultunk Agárdra is, néhányan
kerékpárral, a többiek busszal. Úti célunk az Agárdi
Gyógyfürdő volt, ahol Váradi Ildikó által rajzolt és festett
képek kiállítását néztük meg. Gratulálunk a szép munkákhoz!
Sajnos, a közelben lévő Gárdonyi Géza szülőházat
csak kívülről láthattuk a hétfői szünnap miatt. Kerékpárosainkkal hazafelé is a főutat kikerülve jöttünk, így
útközben megcsodálhattuk a szép, virágos utcákat és még
egy finom fagyira is megálltunk.
Részt vettünk a Zöldliget Általános Iskolában Polyák
István festő-grafikus kiállításának megnyitóján is.
Április 16-án kilátogattunk a Közösségi Ház
udvarán megtartott Magyarok Vásárára,

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága minden második
pénteken tartja összejövetelét, ahova egyre többen jönnek el a klubtagok, ezek után elmondhatom, hogy „sok jó
ember kis helyen is elfér”!
Húsvét hétfőn „locsolóestet” tartottunk, ahol igen jó
kedv kerekedett. Kevés férfi klubtagunk van, sok dolguk
volt, mire végig locsolták a nőket, el is fáradtak, de nem
üres kézzel távoztak, a piros tojást megérdemelték.

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

ahol sokféle, színes, érdekes áru közül válogathattunk.
Ismét tartottunk vásárlási lehetőséggel egybekötött termékbemutatót is.
Rendeztünk jó hangulatú zsíros kenyér partit, köszönjük szorgos kezű tagjaink segítségét és az otthonról hozott finom zsírt, lilahagymát.
Az összeállított II. negyedévi programunkban szerepel húsvéti locsolónap, Anyák-napi, Férfi-napi köszöntés, városi Majális, nótaest, kirándulás, remélhetőleg
a május 21-i virágosítási napon az idő is kegyes lesz
hozzánk.
Tartalmas, vidám szép napokat töltöttünk együtt, de a
bánat most sem került el bennünket.
Elhunyt Ferenczi István, aki régebben több évig klubtagunk volt. Osztozva felesége, Katika gyászában, emlékét
megőrizzük.
A március 30-i klubnapunkon bemutatásra került a
klubunk életét feldolgozó KRÓNIKA 2010. évről szóló
része. Az évről-évre vezetett feljegyzések immár a klubunk 20 éves működéséről adnak átfogó képet a tagok
írásai, összegyűjtött emlékei alapján, amely kicsit a falu,
illetve városunk életét is tükrözik.
A számunka érdekes emlékeket tartalmazó KRÓNIKÁT
a klub napokon szívesen bemutatjuk minden
érdeklődőnek.
Lukács Sándorné
klubvezető

Anyák-napi ünnepséget is tartottunk, de sajnos
– vagy örömünkre szolgál – kevesen voltunk, mivel minden nagymamát a családja köszöntötte, így többen otthon
maradtak, és ez így természetes.
A Május 1-jei ünnepségen részt vettünk, sőt még a
főzőversenyre is beneveztünk, ahol kitűnő szakácsaink
mindent megtettek annak érdekében, hogy akik ettek a
babgulyásból és a halászléből, megdicsérjék a II. számú
Nyugdíjas Klub szakácsait: Benkő Istvánné, Herczeg
Ferenc, Herczeg Ferencné, Kantár Ferencné, Poósz
Árpád, Poósz Árpádné, Kövér Imréné, Vásáry Istvánné,
Lutor Lászlóné klubtagokat, akik nagy örömmel vállalták
ezt a feladatot. Gratulálunk! Köszönjük!
Többen részt vettünk a „tavaszköszöntő” műsoron is,
ahol gyönyörködtünk az óvodások, iskolások műsorán.
Ők az „igazi Művészek”! Gratulálunk!
Minden kedves nyugdíjas társamnak jó egészséget
kívánok!
Vén Lászlóné
klubvezető
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Aktuális helyi információk
Tájékoztatás a ki nem fizetett
alvállalkozók ügyében
a Tárnok-Székesfehérvár vonalszakaszon
A Tárnok – Székesfehérvár vasúti vonalszakasz korszerűsítése kapcsán felmerült alvállalkozói ki nem fizetések kapcsán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és MÁV Zrt. az
alábbi tájékoztatást adja.
Le kívánjuk szögezni, hogy az államnak, ez esetben a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, valamint a MÁV Zrtnek nincs tartozása. A vitás kérdések egy alvállalkozó és annak
beszállítója között vannak. A kivitelező konzorcium egy alvállalkozója szerződést kötött biztosítóberendezések kábelcsatornáinak kivitelezésére. Utóbbiak a kábelcsatornák beépítését követően nem kapták meg a számlájuk ellenértékét az
alvállalkozótól. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a konzorcium részére minden számlát kiegyenlített.
Megértjük az érintett beszállítók és családok felháborodását,
azonban a kábelcsatornák visszabontása véleményünk szerint
semmiképp sem megoldás a kialakult helyzetre. Az említett kábelcsatornák ugyanis a biztosító berendezések kábeleinek el-

Virágos Velencéért
Eltelt egy év, itt a jó idő, s a hagyományainkhoz híven
újságunkban közzétesszük azoknak az ingatlanoknak a
címét, amelyek előtt gondozott, virágosított a közterület.
Már most, a szezon kezdetén is van sok rendben tartott,
Tópart u. 16., 24.
Tavasz u. 1.
Nyár u. 1., 7., 11., 15.
Ősz u. 11., 16., 26.
Szél u. 16., 18., 20., 22.
Gerle u. 11., 13., 15., 17.
Halász u. 17.
Solt köz 5/a., 6., 8., 12.
Fő u. 29., 37., 38., 39., 42., 47., 129., 148.
Enyedi u. 4.,6.,7.
Kemping u. 1., 19., 3., 77., 86.
Liget u. 1/1., 1/7., 2/2., 2/3., 2/4., 4/2.,4/3.
Ország út 36., 38., 68., 70., 72., 74.
Tekergő Vendéglő
István Étterem

helyezésére szolgálnak. A biztosító berendezés fő feladata,
hogy biztosítsa a vasúti közlekedésben résztvevők személyek és
vagyoni tárgyak biztonságát, mind a vágányokon, mind a szintbeli közúti átjárókban. A MÁV Zrt. számára az utasok biztonsága és annak szavatolása az egyik legfontosabb cél, amelyet
folyamatosan fent kell tartania. Mindennek elengedhetetlenül
fontos eszközei a vasúti biztosító berendezések. Megértve a
pénzükre váró cégek problémáját, a MÁV Zrt. a visszabontáshoz és visszaszállításhoz kapcsolódó vasútüzem szüneteltetését, illetve vágányzár elrendelését visszautasítja.
Függetlenül a teljesítésektől, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. arról értesítette a kivitelező konzorciumot, hogy a
beszállítói ki nem fizetések rendezéséig nem kívánja átvenni a
hivatkozott műszaki tartalmakat.
Az adott vonalszakasz kivitelezője az SZCKM-2008 Konzorcium (konzorcium vezető tagja: Szentesi Vasútépítők Kft.,
konzorcium tagjai: MÁVÉPCELL Kft., KÖZGÉP Zrt., KELETÚT Kft.), mely vállalat közel nettó 54 milliárd forintért vállalta
a fejlesztés megvalósítását.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. MÁV Zrt.
Győrik Balázs
Projekt vezető, NIF ZRt.

gondozott, virággal díszített ingatlan, ez látható az alábbi
felsorolásból is és reméljük, még további ingatlanok csatlakoznak az ápolt környezethez. Vannak olyan ingatlanok,
amelyek kiemelkedően szépek, gondozottak, de házszámtábla hiányában nem beazonosíthatóak, így nem
tudjuk az újságunkban közzétenni.

Velence Panzió
Gólya Villapart bejárata
Nimród u. 5.
Vadász u. 5.
Honvéd ltp. 8., 9., 16., 20.
Cseresznye u. 2., 14., 38., 45., 47., 49.,
51.
Vásártér u. 9., 11., 15., 16., 20.
Határ u. 5., 6., 12., 38., 39., 44., 53., 54.,
55., 63., 73.
Kertész u. 9/c., 10., 12., 22., 28., 30.
Akácfa u. 4., 5., 26.
Vasút u. 7/a.
Új u. 4.
Zárt u. 7.

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

Fecske u. 6/a., 18.
Rákóczi u. 3., 5., 18., 30., 34.
Kossuth u. 16.
Fazekas u. 10., 39.
Cserhalom u. 2., 12., 14.
Munkácsy u. 5.
József A. u. 1.
Bekötő u. 42.
Gyümölcs u. 22., 24., 27.
Szabolcsi u. 53. 65., 83/a.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a szép, virágos Velence!
Benkő Istvánné szervező
Virágos Velence Városszépítő
Egyesület elnöke

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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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:
Paulo Coelho : Alef
Wilbur Smith : Afrika szarva
Jilly Cooper : Pandora
Paul Doherty : A halál álarca
Debbie Macomber : A boldogság receptje
Lola Franck : Capri hold
Christian Jacq : A múmia pere
Agatha Christie : A pollensai probléma
Grecsó Krisztián : Isten hozott
Nagy Bandó András : Vár rád Toscana
Mingmei Yip : A Barackvirág Pavilon titka
Jeffrey Archer : S ezen áll egy mese
Fejős Éva : Dalma
Arthur C. Clarke : A Mars titka
Megyeri Szabolcs : Fűszerkert
Achim Samwald : Aszalás, szárítás
Ranschburg Jenő : A serdülés gyötrelmei
Konrad Sutarski : Az én Katynom
Margit és Ruediger Dahlke : Női egész-ség
Lőkkös János : Trianonról a 21. század elején
Leiner Laura : A Szent Johanna gimi 4.
Rosemary Sutcliff : A Sas :
Az elveszett kilencedik légió rejtélye
Giada Francia : Hőlégballonnal Itália felett
Kriza János : A fortélyos lány

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

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):

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

FELHÍVÁS
A Székesfehérvári Körzeti Földhivatal a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Tv. előírásai értelmében, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának XV/1679/2010. számú és a Fejér Megyei
Kormányhivatal Földhivatala 20.141-1/2011. számú
utasításának megfelelően Velence területén (erdő
nélküli termőterület, külterület, zártkert)

600 Ft
300 Ft
200 Ft
1.700 Ft
850 Ft

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

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

2011. május 30 – 2011. május 31. napján
(hétfő-kedd)

határszemlét tart.
A határszemlén résztvevők találkozási helye:
Polgármesteri Hivatal (Tópart utca 26.)
A találkozás időpontja: 9.00 óra
FMK Földhivatala
Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

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

VELENCEI HÍRADÓ

2011. MÁJUS

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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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.

2011. MÁJUS

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!

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a
+36-30-409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozás
tartók telefonján.

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

FIZETETT HIRDETÉSEK
Vállaljuk épületek tatarozását, bontását,
felújítását, családi házak, nyaralók
felépítését alaptól a tetőig korrekt áron.

Kőburkolatok, térköves bejárat,
díszburkolatok, kerítés építés. Épületek
hőszigetelését vállalom korrekt árakon

Teleki László: 06 20/2292-474

Teleki László: 06 20/2292-474

ANDY Kozmetika

06 20 95 28 778

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

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS
Kiss és tsa Kft.

Oros Andrea
kozmetikus

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

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

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

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

Lakóházak tervezése, felelős
műszaki vezetése,
műszaki ellenőrzése
Telefon: 06 20/429-3990

Kovács György

Téglakémények építése - javítása
Kémények dekoratív burkolása

20-499-3974
Ha kéménye
vizes • visszaázik • kátrányos • büdös
nem bélelt • át kell rakni • mutatóssá
kívánja tenni lakótéren kívül-belül
Szerelt kémények kivitelezése
Zsadányi Tamás

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002, 06 30/85 54 200
Ács, tetőfedő, bádogos, kőműves munkák
minőségi kivitelezése kedvező áron,
GARANCIÁVAL!

Herák Tamás
06 70/310-8063 22/336-879

CSAPOLT SÖR,
OLASZ FAGYI,
KENYÉRLÁNGOS,
BOR,
RÖVID ITALOK,
ÜDITŐ,
ENERGIAITALOK,
TEA, KÁVÉ,
KELLEMES
HANGULAT,
FIGYELMES
KISZOLGÁLÁS,
ALACSONY ÁR…
KIKAPCSOLÓDÁS:
o KINEVET A VÉGÉN
o DOMINÓ, TORPEDÓ
o SAKK, KÁRTYA…
RENDEZVÉNYEK

Nyitva :
Minden nap
reggel 9-től 21óráig
Telefon:
+3620/546-0385,
e-mail:
zsuzsmankakft@freemail.hu

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

Már az újság megjelenés
napjától 250 Ft-ért kínáljuk
a hagyományos (paraszt)

amitmamegvehetsz.hu

õ

MUSKÁTLIKAT.
Siessen, hogy jusson!

Martinovszky
Virágkertészet
Velence Újtelep
Vörösmarty út
végén
tábla jelzi.
06-20-357-4479
06-20-335-5208

Festés-mázolás
Tapétázás
Elérhető áron,
garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
Minőségi konyhai eszközök a

Tupperwaretől.

Lakomecz-Möbel Bt

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.

Folyamatos akciók.
Lehetőség van közös sütésre, főzésre,
és a termékek használat közbeni
megismerésére.
További információt a
06 30/635-8424 telefonszámon vagy
a g.eva74@t-online.hu e-mail címen.

Érdeklődni:
06 20/950-9514 vagy 06 20/412-0982

Gerentsér Éva

Andáné Magas Mariann

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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FIZETETT HIRDETÉSEK
Műanyag ajtó, ablak

Velencén, a Tulipán utcában déli fekvésű 751 m2es

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

akár építési engedéllyel is.
Telefon: 0620/4784990
Torma Béla

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

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

építési telek eladó,

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

KOVÁCS TAMÁS
vízvezeték-szerelő

Családi házak, hétvégi házak stb.
víz-szennyvíz szerelése
Csőtörések, elfagyások javítása
Szaniterek, szerelvények cseréje,
csőhálózat felújítása.
Víz-szennyvíz bekötések
kivitelezése.

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

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

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

Telefon:

06-20-426-0261

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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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FIZETETT HIRDETÉSEK
Velence Ófalu központjában
2

1 db 600 m -es összközműves építési
telek 7.5 millió Ft,
1 db 1200 m2-es dupla összközműves
építési telek 15 millió Ft

eladó
termő gyümölcs- és díszfákkal.
Érdeklődni:

SZÜCS MÁRIA

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

9977-020

Álló szolárium

Kulcsrakész lakásfelújítás
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Kapcsándi István
06 20 933-9265

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

FOTOGRÁFIA

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK

Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

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

REDŐNYÖK, RELUXÁK
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

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

ESKÜVŐI FOTÓ-VIDEÓ
MOBIL MŰTEREM
Profi reklám
katalógusok
Tablóképek
csoportképek
Modellfotózás
exkluzív
RÉGI FOTÓK FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:
VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit
N8; S8; átírjuk DVD-re!
Kőműves mester vállalja családi ház,
nyaraló felújítását, építését, külső
hőszigetelést, hideg burkolatok készítését
GARANCIÁVAL.

Telefon: 06-30/9348-008
Gajárszky Gábor

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.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Szakképzett ápolónők
beteg, idős emberek
otthoni ápolását vállalják.

A Velence Bence-hegyi
Borbarát Klub lehetőséget

Szükség esetén 24 órás felügyeletet
is biztosítunk.

nyújt új tagok felvételére.
Információ: 06-30-238-7005
www.maylath.t-online.hu

Telefon: 06 30 620 8314
Kondor Éva
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FIZETETT HIRDETÉSEK
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
AKCIÓ:
Május 15-től június 15-ig a dauer árából 20 %
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 telefon: 20-330 9435
Fodor Rita telefon: 30-651 6251
www.ritahair.tk

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!

Az útépítés ideje alatt a nyitva tartás változatlan!

Velence, Szabolcsi út, Pavilonsor 1. (Lidó Divat mellett)
PARKOLÁS a Szabolcsi úton vagy a Kertész utcában.

Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor (a Fodrászat mellett)
PARKOLÁS a Szabolcsi úton vagy a Kertész utcában.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Chemikál Építész Bolt
VELENCE, Bencehegy
Panoráma u. 3. sz.
Telefon/fax: (22) 470-455

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

AKCIÓK
HŐSZIGETELŐ RENDSZER
VAKOLATTAL
Mindig kedvező áron!
SZÍNES VAKOLAT KEVERÉSE
SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMMAL
AZ ÜZLETBEN AZONNAL!

HŐ-, HANG-, VÍZSZIGETEŐ
anyagok
Zsindelyek, cserepes
lemezek, gipszkartonok

Gárdonyban a Vásárcsarnok
mellett megnyílt

Ázsia üzletház
ruha - cipő - fehérnemű
Nyitva:
keddtől péntekig 9.00-17.00-ig
szombat-vasárnap 8.00-12.00-ig

Hétfő szünnap
Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!

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

Tudta Ön?
Tudta Ön, hogy
– a Nagy kócsag a magyar természetvédelem
címermadara?
– a Velencei-tavi madárrezervátum létrejöttét
elsősorban a Nagy kócsag (Egretta alba)
rendszeres fészkelésének köszönheti?
– a kócsagállományt a 19. században
megtizedelte a kócsagtoll viselésének divatja?
– milyen gyönyörű madár a kócsag?

A

Kócsag

ÉLELMISZER ÜZLET
megünnepli Május 10-én a Madarak és Fák Napját, valamint Június 5-én
a Környezetvédelmi Világnapot.
E két jeles napon minden 500 Ft-os vásárlás után 5 db Nagy kócsagot
ábrázoló fém érmét adunk ajándékba, ami bárhol beváltható az ország
egész területén egyenként 5 Ft értékben.

Ünnepeljen velünk!
Keressen fel minket Velencén, az új Szakorvosi Rendelőintézet
épülete mögött, a mentős bejárattal szemben.
Cím: 2481 Velence, Kócsag utca 4.
Házi jellegű kenyér 1 kg: 260 Ft, 0,5 kg: 150 Ft,
Paraszt kenyér: 275 Ft, Zsemle, kifli, panníni: 20 Ft.
Magnum jégkrém 399.- Krém Könnyű dobozos: 699.- Big Milk Mini: 99.-

Nyitva: H-P: 6.30-19.00

Szombat: 7.00-15.00

ÜZLETHELYSÉG KIADÓ
Velence Újtelep központjában (Vasút utca).
Zöldségesbolt kialakítása esetén
áruszállítás megoldható.
Török János

Érdeklődni: 06-30/276-8345

FASZERKEZET SZERELÉS

Karanicz Kornél

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

Te l e f o n : ( 0 6 - 2 0 ) 4 6 4 - 3 2 8 6
karaniczkornel@freemail.hu
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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