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A lakók támogatásával
Újabb fordulópontjához érkezett a négy település - Nagyvenyim, Kisapostag, Baracs,
Mezõfalva - csatorna-beruházása. A lakossági szándéknyilatkozatokból heteken belül
egyértelmûen kiderül, hogy
megérte-e a második forduló
elõkészítésére áldozott pénz,
idõ és energia. Az önkormányzatok ugyanis csak akkor adhatják be a pályázatukat a támogatásra, ha a lakók 75 százaléka nyilatkozatban vállalja
a csatlakozást.
Minden településen, így nálunk is lakossági fórumokon
ismerhették meg a lakók a részleteket. Rauf Pál polgármester
és Rácz Krisztina projektmenedzser tájékoztatta a megjelenteket arról, hol tart a beruházás
elõkészítése, és mire kell szá-

Emlékeznek még az elsõ ütemre? Reméljük két év múlva ehhez hasonló fotókat készíthetünk a csatornázás
második ütemében érintett utcákban...
mítani. A településeken élõk vekre 85 millió forintot nyer65-70 százalékát, Nagyvenyi- tünk a társközségekkel közömen körülbelül 920-930 ingat- sen, ebbõl készülnek a tervek,
lant érint a beruházás második mûszaki dokumentációk...
üteme. Az elõkészítésre, ter(Folytatás a 3. oldalon.)

Közmeghallgatás
Nagyvenyim képviselõtestülete
közmeghallgatást tart
február 16-án, 17 órától
a Kossuth Lajos Általános
Iskola aulájában.
Téma: a költségvetés.

Itt a farsang, áll a bál... A télûzõ, tavaszváró mulatságból a nagyvenyimi erdõjárók kivették részüket idén
is – fergeteges volt a báljuk (Részletek a 10. oldalon)

A közmeghallgatáson Rauf Pál polgármester számot ad
a 2009-ben történt fontosabb eseményekrõl, eredményekrõl. Utána az önkormányzat idei pénzügyi lehetõségeirõl,
a költségvetési tervekrõl tájékoztatja a megjelenteket.
A közmeghallgatáson a képviselõtestület tagjai is részt
vesznek és válaszolnak a felmerülõ kérdésekre.
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Konzultációt
kérhetnek
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség a VITI Kft.
kérelmére elõzetes konzultációt
folytat le a nagyvenyimi 063/19.
hrsz-ú ingatlanon tervezett poli
(aluminium-hidroxid-klorid)
gyártóüzem létesítésérõl.
Az eljáró felügyelõség:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
Székhelye: Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.
Elérhetõsége:levélcím: 8002
Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564
Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ, szerda: 9-15 óra, kedd,
csütörtök, péntek: 9-12 óra
A tervezett tevékenység rövid
leírása: A poli(alumínium-hidroxid-klorid) elõállításának három
alapanyaga: alumínium fém, sósav és víz. Elõállítására az erre a
célra kialakított tartály és csõrendszer szolgál.
A Nagyvenyim, 063/19 hrsz.ú ingatlanon található telephelyen
tervezett termelési kapacitás:
2000 t/év.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A konzultációs
kérelem alapján a tervezett
poli(alumínium-hidroxid-klorid)
gyártás környezeti hatásainak hatásterülete nem terjed túl a telephely határain.
Az elõzetes konzultációban a
vélelmezett hatásterületen levõ
valamennyi ingatlan tulajdonosa
és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket
arról, hogy személyesen, illetve a
törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselõjük útján – dr.
Bajusz Andrea ügyintézõvel (tel:
06-22-514-300) betekinthetnek a
konzultációs kérelembe.
Felhívom a figyelmet, hogy a
telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra és az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követõ 21 napon belül közvetlenül a felügyelõséghez észrevételt lehet tenni.
Székesfehérvár, 2010. január
26.
Serné Móré Anikó
engedélyezési ig.h.

Csatornáznánk!
Nagyon aktuális most a csatorna kérdése mind az elsõ
ütem, mind a második ütem
miatt. A január 25-i lakossági
fórumon elhangzottakat kiegészítendõ egy két gondolat, és
tájékoztatásul, egy két probléma.
Én hiszem, hogy nem szabad a problémákat a szõnyeg
alá söpörni, hanem az elõnyök
esetleges hátrányok tudatában
dönteni. A problémákat megoldani, elkerülni kell, nem elhallgatni, mert attól még ott
lesznek, sõt csak növelik a
bajt, mint az most a napokban
kiderült már egy két kérdésben
az elsõ ütemmel kapcsolatban.
Nézzük a realitásokat. Az
Európai Unió elõírástól függetlenül, én azt gondolom,
hogy úgy kellene élni, hogy
unokáinknak is hagyjunk életteret, és megfelelõ környezetet. Ezért nem elfogadható,
hogy csak úgy kezeletlenül
hagyjuk a szennyvizet, csak a
szemünk elöl tüntetjük el a
szemetet valahová az erdõbe
és sorolhatnám.
Ezért nem kérdés, hogy
csatornázni kell, és minél
elõbb annál jobb. Nézzük a
félelmeket:
1. drága: két oldalú dolog
ez, mert beruházási oldalról
ingatlanonként 0,9-1,1 millió
forintba kerül. Ha valaki most
be akar építeni egy kis házi
tisztítót, akkor az is ennyibe
kerül. Igaz utána csak évente
egyszer vagy kétszer kell tisztítatnia, és olyan telepre szállítani a szennyvíz iszapot, ahol
tudják kezelni. Ugyanakkor,
ha mindenki ezt csinálná, akkor a talajvíz emelkedne, hiszen vezetékes vizet használunk, tehát vizesebbé tesszük
a talajt. Tehát 200 ezer forinttal szembe lenne közel 1 milliós beruházásunk, és évi 3050 ezer forint költség (szennyvíziszap, áram, karbantartás).
Másik oldala a dolognak
hogy – saját példámon bemutatva – 3 fõ havi után egy 8
köbméteres szippantás most

7200 forintba kerül. Ha meglesz a csatorna, akkor 9 köbméter a vízfogyasztásom, tehát 9x520x1,25=5850 forint
csatornadíj, plusz a 2500 forint. Az összesen 8350 forint.
Tehát: 80 hónapig, amíg fizetem a beruházási hozzájárulást, addig 1150 forinttal kerül többe a szennyvíz-elvezetés.
2. Büdös lesz, rosszul fog
mûködni. Nos, az elsõ ütemnek vannak ilyen tapasztalatai,
saját szüleim házában is.
Amennyiben olyan helyen lakik az ember, ami az átemelõkhöz közeli, ott elõfordulhat,
hogy szívóhatás keletkezik,
ezért a padlóösszefolyókból
kirántja a vákuum a vizet.
Ezért fel kell szerelni légbeszívókat, vagy esetleg házi átemelõs rendszert kialakítani.
Azonban ez tervezési hiba, és
most ki kell javítani az elsõ
ütem hibáit is!

Minél
hamarabb
legyen meg
a 75 százalékos
hozzájárulás
A pénzügyi bizottság és
képviselõtestület sokat foglalkozott ezen kérdésekkel.
Mindezen félelmek ellenére
bele kell vágni. De nem fejet
a homokba dugva, és nem elkövetve azokat a hibákat, ami
az elsõ ütemnél bekövetkezett.
Tanulni kell a hibákból!
Kivitelezõi hibák, tervezési anomáliák: referenciák alaposabb vizsgálata, és felelõs a
mi érdekeinket képviselõ mûszaki ellenõr alkalmazása. Sajnos most a testületek kénytelenek voltak a három év garanciális idõ lejártával, a 100 millió forintos bankgaranciát lehívni a sok garanciális prob-

léma miatt, illetve a bírósági
lehetõségét igénybe venni,
amennyiben nem tudunk a kivitelezõkkel dûlõre jutni. A
pénz vitás elköltését megelõzendõ két hónapos tárgyalási
idõt adtunk magunknak, és a
kivitelezõknek, hogy dûlõre
jussunk a vitatott kérdésekben.
Nekünk elemi érdekünk,
hogy minden üzemelést nehezítõ, és lakókörnyezetet romboló hibát el kell hárítani, ebben nem lehet engedni. Az átemelõk nem lehetnek szabálytalanok, büdösek, és drága
üzemeltetésûek, mert nem a
terveknek megfelelõen építették meg például, de nem óhajtom itt felsorolni az összes hibás pontot.
A saját küzdelmünk és észrevételeink nehezen kerültek
megértésre. De most már egy
komoly belsõ ellenõri anyag
van segítségünkre. Ez megállapítja, hogy a támogatások lehívása, azaz önkormányzatok
munkája hibátlan volt, viszont
a kivitelezõnek, és a mûszaki
ellenõrnek kell a hiányosságaikat pótolni.
Összegzésként...
Az elsõ ütem hibából a következõ megválasztott testületnek, és polgármesternek tanulnia kell. Elengedhetetlen,
hogy a költséghatékonyság legyen a szemlélet, ami nem
mindig volt így. A törvények
szigorúbb mezsgyéjén haladva, egy sikeres pályázattal
mindannyiunk érdekében meg
kell valósítanunk egy jó második ütemet, és keresni kell a
harmadik ütemben Mélykút
problémájának megoldását is.
Mindenkit arra bíztatok, hogy
járja körül a témát, tegye fel
az összes kérdést, akár a képviselõknek, akár a polgármester úrnak, és minél hamarabb
legyen meg a 75 százalékos
hozzájáruló nyilatkozta, amit
majd 92 százalékos rákötés
kell, hogy kövessen öt éven
belül.
Csizmadia György
képviselõ
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A pályázathoz szükség van
a szándéknyilatkozatra!
(Folytatás az 1. oldalról.)
A pályázati anyaghoz csatolni kell a lakók szándéknyilatkozatát is. A tét óriási: a hárommilliárdos beruházás 82
százalékos támogatását nyerhetjük el, amely nélkül (saját
erõbõl) képtelenség lenne
megoldani, hogy a községek
100 százalékban csatornázottak legyenek.
A képviselõtestületek ígéretet tettek a második ütemben
érintetteknek arra, hogy nekik
sem kerülhet többe a csatornázás, mint azoknak, akiket az

elsõ ütembe soroltak. Vagyis
úgy kell kalkulálni, hogy az
érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 200 ezer forint lehet.
A mûszaki dokumentáció
már elkészül, április végén beadnák a pályázatot, s év végére megtudjuk, hogy nyertünk,
vagy sem. Utána lehet szó
víziközmû-társulat alakításáról, a lakossági hozzájárulás
megfizetésének módjáról, a
közbeszerzési eljárások indításáról. A csatornázás legkorábban 2011-ben kezdõdhet. A
fórumon szóvá tették a lakók,

hogy büdös van az átemelõ
környékén. Rauf Pál elmondta a válaszában, hogy ez a
gond abba a garanciális körbe
tartozik, amely hamarosan
megoldódik. A magas csatornadíjjal kapcsolatban pedig
elhangzott, hogy a csökkentésre – vagy legalább a szinten
tartásra – úgy lesz mód, ha elkészül a második ütem, és javul a szennyvízhálózat, valamint a tisztítómû kihasználtsága. Ennek érdekében gyûjtik a
szándéknyilatkozatokat az elkövetkezendõ hetekben.

Három és fél évtized
Február elsején harmincöt
éve volt annak, hogy Rauf Pál
Nagyvenyim tanácselnöke,
késõbb polgármestere lett. A
Dunaújvárosi Hírlapnak adott
interjújából kiderül, hogy
megválasztásakor – huszonéves fejjel – a tanácselnökök
benjaminja volt, jelenleg pedig
kevés választott vezetõ mondhatja el magáról az országban,
hogy három és fél évtizede élvezi az emberek bizalmát.
Rauf Pál tanácstag volt akkoriban, és tagja volt a megyei
tanács testületének is. Az
AFIT-nál dolgozott, amikor a
megüresedett
tanácselnöki
szék várományosa lett. „Azt
hittem viccel a csúcstitkár,
amikor azt mondta, úgy készülj, te leszel a tanácselnök”
– emlékszik vissza Rauf Pál az
elsõ megkeresésre. Aztán
Lénárt Józsi bácsi – aki most
kilencvenhét éves, Nagyvenyim Díszpolgára, és polgármesterünk egyetlen évben sem
felejti el felköszönteni – nyomatékosan felhívta a figyelmét
arra, hogy el kell vállalnia a tanácselnökséget. Még a hivatalos megkereséskor sem tudta
eldönteni, hogy a biztos állását feláldozza-e a tanácselnöki székért. Az édesapja ellenezte a lépést. A felesége vi-

szont rá bízta a döntést, azt
mondta „bárhogyan is döntesz, én melletted állok, mindenben segítelek”.
Rauf Pál azóta sem bánta
meg, hogy elfogadta a jelölést,
és az akkori tanács testület tagjai megválasztották elnöknek.
Indokait a következõképpen
fogalmazta meg az interjúban:
– Úgy vélem, sokat elértünk. A falunak egyetlen járható útcája sem volt, lakossági összefogással elkezdtük a
salakozást. Késõbb kiépítettük
a vezetékes vízhálózatot, a járásban nálunk lett elõször gáz,
valamint Nagyvenyim vált elsõként város környéki településsé - késõbb Kisapostag,
majd minden község város

környéki lett. Az iskolánkban
pottyantós vécé volt, a fejlesztési tervek a nyolcvanas évek
végére készültek el, úgynevezett téglajegyet bocsátottunk
ki, megkezdtük a korszerûsítését. Késõbb tornateremmel
bõvítettük az iskolát, fejlesztettük az óvodát, a községházát, az orvosi rendelõt, kerékpárutat építettünk, kiépült a
telefonhálózat, folyamatosan
aszfaltoztunk, felújítottuk a ravatalozót,
parkosítottunk,
most a csatornázás második
ütemét készítjük elõ.
– Kellett hozzá a háttér –
folytatta Rauf Pál. – A családra, a feleségemre valóban mindenben számíthattam. Illetve,
ahogy mondani szoktam: ez
csapatmunka. A lakók, a képviselõk, az intézményvezetõk
és a hivatali dolgozók együttmûködésének, segítségének az
eredménye. De tény, én voltam a kormánykeréknél három
és fél évtizeden át. Ha valamit
elhatároztunk, akkor nem volt
más hátra, mint elõre, gyorsan
és hatékonyan - mindig ennek
a híve voltam. És talán van látszata. Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt három és fél
évtized alatt segítette a munkámat, hozzájárult községünk
fejlõdéséhez.
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Országgyûlési
választás
Április 11-én, második
fordulóban pedig április 25én országgyûlési képviselõket választunk.
Az alaptörvény szerint a
Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezõ minden
nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az
országgyûlési képviselõk választásán választó és választható legyen.
A választójog feltétele a
magyar állampolgárság, a bejelentett magyarországi lakóhely, valamint a nagykorúság;
a nagykorúság feltétele, hogy
az állampolgár betöltse 18.
életévét, vagy a 16. életévét
betöltve, házasságkötéssel szerezzen nagykorúságot.
A választójoggal rendelkezõ az ország külképviseletein
is
leadhatja
szavazatát,
amennyiben a voksolás napján
külföldön tartózkodik és elõzetesen kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
A választójogot csak az
úgynevezett természetes kizáró okok korlátozzák, ezek
alapja mindig jogerõs bírósági ítélet. Az alkotmány szerint
nincs választójoga annak, aki
jogerõs bírósági ítélet alapján
a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság
alatt áll. Az sem szavazhat - és
jelöltként sem indulhat -, aki
jogerõs bírósági ítélet alapján
a közügyek gyakorlásától eltiltás alatt áll, vagy szabadságvesztés-büntetését, illetve büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. A választójoggal rendelkezõ fogvatartottak részére a
büntetés-végrehajtási intézetben kell biztosítani a választójoguk gyakorlását. De a választójoggal rendelkezõ fogvatartottak csak akkor szavazhatnak, ha – amennyiben szükséges – rendelkeznek igazolással és a személyazonosság és
a lakcím megállapításának
alapjául szolgáló igazolvány a
fogva tartó intézménynél rendelkezésre áll.
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Közmeghallgatáson a költségvetés
A képviselõtestület elsõ fordulóban nem fogadta el Nagyvenyim költségvetését a legutóbbi, február 2-án tartott ülésén. Éppen ezért a mérleg bevételi és kiadási oldalát tükrözõ táblázatot nem tudjuk közölni. A költségvetés alábbi,
szöveges részét viszont érdemes megismerni a közmeghallgatás elõtt, mert abból is egyfajta képet kaphatnak településünk lakói arról, hogy gazdálkodási szempontból milyen
év elé néz önkormányzatunk.
BEVÉTELEK
Mûködési bevételek
A mûködési bevételek csoportjába tartozik az igazgatási
szolgáltatási díjakból, a továbbszámlázott szolgáltatásokból, a bérleti és lízingdíjakból, az intézményi étkeztetések térítési díjából származó
bevételeket mutatja. A mûködési bevételek között kerül elszámolásra továbbá a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája, valamint az értékesített tárgyi eszközök és
immateriális javak áfája.
Az intézményi bevételek
növelésére a meglévõ bérleti
díjak és szerzõdések mellett
nincs reális lehetõség.
Felhalmozási és tõke
jellegû bevételek
Az önkormányzati tulajdonban lévõ építési telkek értékesítésébõl (2 db) származó
bevételek tervezetét mutatja.
Sajátos bevételek
Itt kerülnek tervezésre az
adóbevételek és a személyi jövedelemadó bevételek helyben
maradó részei. A bevételek alakulása 2009 évhez viszonyítva
a következõ: (1. táblázat)
Normatív támogatások
A normatív támogatások
lakosságszámhoz kötötten az
(1. táblázat)
Vállalkozók komm. adója
Iparûzési adó
Pótlékok, bírságok
Szja helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mértéke
Gépjármûadó
Talajterhelési díj
Összesen:

önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatainak kiadásaihoz biztosít támogatást. A normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten, valamint a
normatív kötött felhasználású
támogatás az óvodai és az iskolai nevelés kiadásaihoz biztosít támogatást. A normatív
támogatások összege 2009
évben 119.590 eFt, 2010 évben 124.970 eFt. A normatív
támogatások növekedésének
oka a közfoglalkoztatási tervben kimutatott foglalkoztatottak után járó állami támogatás,
melynek összege 18.189 eFt.
A fenti összeget levonva a finanszírozásból megállapítható, hogy a települési önkormányzati feladatok ellátására,
az intézmények fenntartására
és mûködtetésére nyújtott támogatás összege a 2009 évi
elõirányzathoz képest 21.809
eFt-tal csökkent.
Véglegesen átvett
pénzeszközök
A véglegesen átvett pénzeszközök között a védõnõi feladat ellátására biztosított Országos Egészségpénztártól kapott finanszírozás szerepel
3.660 eFt összegben.
„A támogatási kölcsönök
visszatérülése, az értékpapírok
értékesítésének, kibocsátásának bevételei soron” a lakosság részére nyújtott támogatá2009
1.500 eFt
50.000 eFt
1.000 eFt
81.466 eFt
30.400 eFt
42.000 eFt
50 eFt
206.416 eFt

2010
1.500 eFt
50.000 eFt
1.000 eFt
80.512 eFt
30.120 eFt
42.000 eFt
200 eFt
205.332 eFt

sok visszafizetésébõl 500 eFt
bevételt terveztünk.
A betervezésre került értékpapír értéke a felvett MFB hitel éves törlesztõ részletének,
valamint a felvett VKT hitel
2010 évben esedékes elsõ törlesztõ részletének fedezetéül
szolgál.
KIADÁSOK
Személyi juttatások
A személyi juttatások vizsgálata során megállapíthatjuk,
hogy a rendszeres személyi
juttatások a 2009 évhez viszonyítva csökkenést mutatnak.
Ennek oka, hogy a közszférában dolgozók részére a Kormány 2010 évre nem állapított
meg kereset-kiegészítést. A
tervezési adatoknál 12 havi
bértömeggel számoltunk.
Jubileumi jutalomra az idei
évben 1 fõ dolgozó jogosult a
ledolgozott 25 éves munkaviszonya alapján.
Az 1994. évi LXIV. törvény 1. § (5) bekezdése alapján a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester
megválasztásával megszûnik akkor is, ha a választáson nem
volt polgármesterjelölt – végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelõ összegû
juttatás illeti meg. A végkielégítés soron ezen összeg került
betervezésre.
Egyéb sajátos juttatások soron 1 fõ munkavállaló iskolarendszerû képzésének átvállalt
tandíját, valamint annak adó- és
járulékvonzatát terveztük tanulmányi szerzõdés alapján.
Az egyéb költségtérítések,
hozzájárulások soron a polgármester, illetve az alpolgármes-

ter költségtérítése, valamint az
elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõen
biztosított
cafetéria juttatás került betervezésre az alábbiak szerint: (2.
táblázat)
Az egyéb különféle juttatások, valamint a nyugdíj soron
az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult dolgozók részére kifizetendõ nyugdíjak
összege (2 fõ), valamint a címzetes fõjegyzõi címért járó
külön juttatás került betervezésre.
Az állományba nem tartozók juttatásai soron a képviselõi tiszteletdíjak a 2009 évi
szinten lettek tervezve, valamint a megbízási díjak a várható teljesülés alapján.
A munkaadó által fizetendõ járulékok az elõzõ évi adatokhoz képest csökkenést mutatnak, mivel a jogszabály
alapján a járulékteher egységesen 27%-ra csökkent.
Dologi kiadások
A dologi kiadások a 2010
évben növekedést tartalmaz a
megnövekedett energiadíjak,
élelmiszerárak, valamint az
elõzõ évi teljesülési adatok
alapján.
A dologi kiadások elõirányzatainak részletezését e szöveges értékelés mellékletét képezõ segédanyag tartalmazza.
Fejlesztések,
beruházások
A felhalmozási kiadásoknál
a kötelezettségvállalásaink
kerültek tervezésre.
Szennyvízcsatorna
beruházás II. ütem 8.895 eFt
Ingatlanvásárlás 5.000 eFt
Földterület
vásárlás
150 eFt

(2. táblázat)
– 13 fõ köztisztviselõ részére
– 46 fõ közalkalmazott részére
– Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
Összesen:

5.200 eFt
13.725 eFt
900 eFt
19.825 eFt
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A „Nagyvenyimért
Közalapítvány” helyzete
Az önkormányzat kulturális bizottságának legutóbbi
ülésén – majd a testületin is –
szó volt a „Nagyvenyimért
Közalapítvány” helyzetérõl.
Idézet a jegyzõkönyvbõl:
A téma azért vetõdött fel,
mert a testületi ülésen többször
szóba került a közalapítvány
helyzete, mivel kurátort kellett
választani, a pénz kérdése miatt. Milyen összefüggésben
került szóba a pénz? Olyan
összefüggésbe, hogy tudomása van a kuratórium elnökének
róla, hogy Nagyvenyim Község Önkormányzata kiírt egy
pályázatot a civileknek. A
végsõkig küzdöttek, hogy az
elkülönített összegbõl a közalapítványnak is juttassanak,
hiszen aggályosnak tartották a
közalapítvány
mûködését.
Több vélemény, több érv elhangzott a közalapítvány mellett: annyira kevés a rendelkezésükre álló pénz, hogy már a
feladatát sem tudja teljesíteni,
másrészt az önkormányzat
hozta létre, és valamilyen szinten támogtnia kell a saját alapítványát.
Olyan apropóból is szóba
került az alapítvány, hogy az
Aranydaru
Nyugdíjasklub
évek óta szerencsés helyzetben volt, hiszen a rendezvényeihez pályázott és kapott támogatást. Voltak olyan rendezvények, amelyek az alapítvány által adott összeg nélkül
nem valósultak volna meg.
Mi a cél? Hogyan gondolja
az alapítvány, ebben a helyzetben mit kezdenek? – vetõdött
fel a bizottsági ülésen.
Móri Imre, a közalapítvány
elnöke szerint is érdemes beszélni a jelenlegi helyzetrõl
Az önkormányzat hozott egy
határozatot, amelynek értelmében a civil szervezetek nála
pályázhatnak. A kuratórium
ezt úgy élte meg, hogy az önkormányzat átvette a korábban

közalapítványnak adott feladatokat. A döntést máshogyan
nem tudják értelmezni, mivel
a határozatban ugyanazok a
célok, helyzetek vannak megjelölve, amelyek az alapítvány
alapító okiratában is szerepelnek.
Az alapítvány úgy látja,
hogy az összes civil szervezet
az önkormányzathoz fordulhat
a határozat értelmében, a kuratórium legfeljebb a magánszemélyek támogatási kérelmével foglalkozhat... Móri
Imre a problémát nem abban
látja, hogy az önkormányzat
ad, vagy nem ad. Szerinte a
kettõs támogatási rendszernek
az lesz a következménye, hogy
igazából bevételük csak az egy
százalékból lesz. Az alapítást
követõ jó néhány évben a szervezetek, klubok kaptak az alapítótól, magánszemélytõl, társaságoktól, vagy különbözõ
vállalkozásoktól pénzt. Akiknek az igazolás alapján tudtak
adni, annak adtak, és az
admányozó le tudta írni az
adójából. A támogatók elõbbutóbb megtudják, hogy van az
önkormányzatnak egy ilyen
határoza, és azt mondják, hogy
minek adjanak az alapítványnak, amikor a civil szervezet
az önkormányzattól kap pénzt.
Szabóné Lõrincz Ilona aggályosnak tartotta, hogy az
önkormányzat pályázati kiírása után a civileknek egy hónap
volt arra, hogy pályázzanak –
és utána szétosztják a pénzt. Ha
valakinek késõbb eszébe jut,
nincs lehetõsége pályázni. Nem
mindenki tud egy évre elõre
gondolkodni, ami késõbb érkezik támogatási igény, arra csak
az alapítvány tudna témogatást
megítélni. A bizottsági elnök
azt mondta: be fogja vinni újra
a testület elé a témát, mert valamilyen szinten el fogják lehetetleníteni a civileket, programokat, klubokat.

Albert Istvánné bizottsági
tag hozzátette: És az alapítványt is.
Szabóné Lõrincz Ilona szerint valamilyen megoldást szeretnének javasolni az alapítvány frissítésére.
Móri Imre azzal folytatta,
hogy: ha azt nézi, az alapítás
óta évente mennyi pénzzel
tudtak foglalkozni, és mennyit
tudtak a kérelmezõk, a pályázatok alapján kiadni – a kétmilliót sohasem érte el a keretösszeg. Ha az önkormányzat képes erre, hogy a civil
szervezetének kétmillió forintot szétosszon, akkor jobb a
helyzet a civilek szempontjából, mint az alapítványéból.
Két milliót soha, legfeljebb
másfél millió forintot tudtak
szétosztani.
Szabóné Lõrincz Ilona szerint: amit egyszer létrehoztak,
nem szabad megszüntetni és
elsorvasztani sem – ez vonatkozik a közalapítványra és a
mûködõ civil szervezetekre
egyaránt.
Az elszámolással, támogatásokkal kapcsolatos kérdések
megvitatása után konkrét javaslatok is elhangzottak. Az
elnök elmondta, hogy a kulturális bizottság elindul abban az
irányban, hogy elérje a képviselõtestületnél a közalapítványi támogatását. A közpénzekkel való elszámoltatást a
pénzügyi bizottság tagjának
kell érvényesítenie, ha a jegyzõvel ragaszkodnak ehhez.
Vagyis támogatás esetén a
közpénzzel való elszámolás
módját
kell
megtalálni.
Szemere Brigitta hozzátette: át
lehet alakítani a közalapítványt, hogy ennek megfeleljen. Az alapító okiratot az alapító módosíthatja.
Szabóné Lõrincz Ilona azzal a javaslattal élt, hogy a kulturális bizottság a költségvetési tervezésének idõszakában a

képviselõtestület a elé viszi a
felvetéseket és javasolják,
hogy egy bizonyos összeg kerüljön elkülönítésre az alapítvány részére. De Móri Imre
visszautalt arra, hogy az alapítónak van saját rendelete,
amiben a saját feladatának
ugyanazt jelöli meg, mint az
alapítványának. Szemere Brigitta válasza erre az volt, hogy
felülvizsgálják, és eldönti a
testület, melyik irányba megy
tovább.
Szabóné Lõrincz Ilona erre
válaszul hangsúlyozta: emlékszik a szándékra, teljesen indokolt volt, hogy ne az önkormányzathoz kelljen jönni például az ösztöndíj-támogatásért, hanem legyen egy közalapítvány, és ahhoz fordulhassanak az igénylõk, aztán döntsenek a kurátorok... A rendszer
jól mûködött. Korrekt pályázat van kiírva, minden feltételt
megad.
Móri Imre hozzátette: kezdetben voltak félreértések, de
azok letisztázódtak. A közintézmények beruházási dolgai
az önkormányzathoz tartoznak. 1997 körül érkezett hozzájuk kérelem az óvoda részérõl, amely arra irányult, hogy
tetõt akarnak átépíteni és adjanak hozzá támogatást. Az
önkormányzati feladatokat
nem veszik át. Az általa alapított alapítvány attól függ, milyen célokat tûzött ki az alapító. Ezek letisztázódtak. Két
éve viszont vegetáció van. Az
elõzõ évben például az év háromnegyedéig
mindössze
annyi pénzük volt, hogy a banki tranzakciót tudták fizetni...
Szabóné Lõrincz Ilona azzal zárta le a témát, hogy tisztában vannak vele, hogy a
kezdeti nehézségek után jól
mûködött az alapítvány. Próbálnak mindenki számára elfogadható megoldást találni a
kialakult helyzetetre.
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Miért jó ez a suli?
Így látják a diákok!
1. osztály
Az iskolában nagyon sok jó
dolgot tanulunk.
Baranyai Kata
Az a jó, hogy itt vannak a legjobb barátaim.
Hekele Dóra
Tök jó tesizni.
Szabados Zalán
Már elsõ osztályban informatikát tanulunk.
Horváth Zoltán Erik
A napköziben nagyon sokat
játszok, rajzolok.
Varga Nóra
Én másik óvodába jártam, de
már nagyon sok barátot szereztem.
Kovács Richárd
Minden tantárgyat szeretek tanulni.
Szabó Soma
x
2. osztály
Ebben a suliban tanultam meg
írni és olvasni. Nagyon jókat lehet tesizni és játszani. A napköziben megcsináljuk házi feladatokat, és nagyokat focizunk.
Fekete Martin
Nagyon kedves tanárok tanítanak itt, akik sok jó jegyet adnak.
Igaz, sokat is tanulunk. Az udvaron a szünetben és a napköziben
nagyokat játszunk. Sok barátom
van, akikkel nagyon jól megvagyok. Szeretem az énekkart is,
mert sokat fellépünk, és nagyon
ügyesek vagyunk.
Futó Laura
Azért szeretek ide járni, mert
nagyon aranyos tanár nénik vannak. Én még soha nem kaptam
tõlük feketepontot. Velem mindenki aranyos és kedves, sok barátom van. Szeretem az énekkart,
mert szerepeltünk, és nagyon
megdicsértek minket.
Wágner Anna
Az iskolában azért jó, mert
csupa jó dolgot lehet csinálni:
matekozni, infózni, tesizni, fociedzésre járni, játszani.
Németh Márk
Mi fiúk azért szeretünk iskolába járni, mert szeretjük a matematikát, informatikát, olvasást.
De nagyon jó a testnevelés óra is,
meg a fociedzés is. A szünetek-

ben és a napköziben sokat játszunk, homokvárat építünk, focizunk.
Borbás Csaba
3. osztály
A mi iskolánk kívülrõl kicsinek látszik, de belülrõl hatalmas.
Tiszta és szépen felújított. A tantermek a diákok munkáival vannak feldíszítve. Az udvaron sok
lehetõség van játszani, sportolni,
télen hógolyózni, hóembert építeni. Az iskola épületében van a
könyvtár, így könnyen hozzájutunk érdekes könyvekhez.
Zsiger Nikolett
A nagyvenyimi iskola felújított, tiszta, tágas. A termek saját
munkáinkkal díszítettek, barátságosak. Az udvari lehetõségek tágasak: sportolás, játék, hógolyózás. A délutáni foglalkozások fejlesztik a gyerekeket, és kikapcsolódást nyújtanak. Sokszor van
színházi elõadás a nagyteremben.
Délelõtt néptáncolni és furulyázni is tanulunk. A tornaterem hatalmas, sokat labdázunk benne.
Nyáron napközis tábor van, ahol
érdekesek a programok és sok a
gyerek. A tanár nénik kedvesek,
türelmesek. Szinte mindenkit ismerek, és sok barátom van.
Tompai Viktória
4. osztály
Azért szeretek idejárni, mert
jók a tanár nénik és tanár bácsik.
Nagyon jók a barátaim is. Én örülök, hogy a 4. b osztályba járok,
mert jó osztály. Sok programot
szerveznek nekünk ebben az iskolában. Én itt maradok 8. osztályig.
Pinczés Olivér
Azért jó idejárni, mert sokat
lehet tanulni és játszani. Gyöngyi
néni sok jót tanít, és sokat mesél
nekünk. Ha kirándulni megyünk,
elmeséli, hol járunk és az a hely
mirõl nevezetes.
Lakinger Zsuzsanna
Azért jó idejárni, mert jól tanítanak a tanárok, sokat tanulunk.
A tanárokat szeretem, az igazgató nénit is. A barátnõimet is szeretem. Az iskola jobbnál jobb
programokat szervez nekünk.
Kovács Mónika
Én szeretek iskolába járni,
mert sok érdekes dolgot tanulunk.
Van egy interaktív táblánk, mond-

hatnám „a jövõben járunk”. Nagyon szép a tantermünk, mostanában lett felújítva. A kedvenc tantárgyam a matek, de nagyon szeretem az infót és a tesit is. A legjobb szakkör az atlétika és a pingpong. Körzeti versenyen már érmet is nyertem. Anyukám is idejárt iskolába és a tesóm is idejön
nemsokára.
Horváth Ádám
A mi sulink nagyon jó és szép.
Színes kívül-belül, és tele van a
diákok saját kezüleg készült rajzaival, festményeivel. Ebben a
suliban nagyon sok szakkör van.
Nekem a tesi a kedvencem, nagyon kedves a tanár bácsi, de Erika néni is az volt. Sok új gép van
a számítógépteremben. A tesóm is
idejárt, nagyon jól tanult, de már
a középiskolás a Rudasban. Több
iskolában jártam már, de azok
nem voltak olyan jók, mint ez.
Hrozik Pál
5. osztály
A mi sulinkban nagyon sok lehetõség van a délutáni szakkörökre. Hétvégén is vannak programok, én korizni szeretnék elmenni, mert az osztálytársaim szerint nagyon jó. A tanár nénik nagyon kedvesek. Minden tantárgyat szeretek, de különösen jó az
angol, a történelem, az irodalom
és természetesen a tesi. Minket a
tanár nénik sokat visznek kirándulni. Én nem mennék másik suliba, mert itt nagyon jó.
Sztojka Dzsennifer
Ebben az iskolában nagyon jók
a szakkörök. Sokféle van. Én néptáncra és atlétikára járok, de tervezem a focit is. A tesi óra a kedvencem, ahol nagyon sokat játszunk és sportolunk. Az infó órát
is szeretem, sok modern gépet
kaptunk az idén. A mi iskolánkban mindenki megtanulja a gépek
használatát. A bulikból a legjobb
a Tökbuli, a Valentin-nap, és az
osztálybulik. A hétvégi programokból én a túrát szeretem a legjobban, de klassz a kori is.
Rakonczai Tamás
Ez az iskola azért jó, mert vidám és jól tanítanak a tanító nénik és tanár bácsik. Én legjobban
a Kati nénit és az István bácsit
szeretem, mert kedvesek, de szi-

gorúak, és ez a jó. Persze a többi
tanár nénit is szeretem, mert jól
tanítanak. Itt vannak a legjobb rendezvények és szakkörök. Az udvara a legnagyobb, ebben mindenki elfér.
Lakatos Pálma
6. osztály
Én Székesfehérvárról jöttem
az egyik legjobb iskolából. Nagyon jól érzem magam itt. Kedvesek a tanárok és a diákok. Rend
van a termekben, az udvaron és
mindenhol. Ezerszer jobb itt a társasági élet, a sport, a szakkörök, a
túrázás, az ünnepélyek. Érthetõbbek a tanórák is, a diák van a középpontban.
Szilágyi Adrienn
Ebben az iskolában sokat járunk versenyekre, és a diákoknak
van esélyük a jó versenyeredményekre, mivel minden tantárgyból
nagyon jó felkészítést kapunk.
Büszke vagyok vers- és mesemondóversenyeken elért eredményeimre, amit Batha tanár néninek
köszönhetek, de a kézilabda diákolimpia is nagyon fontos számomra.
Szilágyi Milán
Gyönyörû ez az iskola! Én még
új vagyok. Akik már jártak máshová, azok látják igazán, milyen
klassz is ez a suli. A tanárok és a
diákok kedvesek. Az osztályomat
szeretem, mert szerintem a legjobb
osztály. Az iskolakirándulás nagyon nagy élmény volt. Aztán a
megemlékezések, az ünnepélyek amelyeken az énekkar nagyon szép
mûsorát láthattam-, jelentettek
szép perceket. A sok szakkör, a kézilabda a felsõsök nagy kedvence.
Alig várom a Sulihetet, amikor csupa érdekes program vár ránk. Örülök, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolába járok!
Nagy Regina
7. osztály
Jó ebbe az iskolába járni, mert
a tanárok sok helyre visznek minket. Járunk korizni, túrázni. Mivel a mi csapatunk a legjobb osztály a suliban, így sokat járunk
kirándulni. Év elején az egész iskola felkerekedik, és kirándulni
megyünk. (Folytatás a következõ
oldalon.)
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Leendõ elsõseink tanítói
Batha Józsefné
Az elsõ osztályosok megismerése, az olvasás, írás, számolási
készség megtanítása, helyes szokások kialakítása hatalmas kihívás, izgalmas feladat. Sokadszor
élem át. 1983 óta tanítok az iskolában, és három felnõtt gyermekem is van
Az eltelt évek során mindig
újabb gyakorlati tapasztalatokat
gyûjtöttem. Az óvodából hozzánk
érkezõ gyermekek legtöbbje testileg, szellemileg, szociálisan egyaránt fejlett, érett. A meleg fészket adó környezetbõl, az új iránt
nyitott, az iskolavárás érzelmeire
hangolt csemeték kerülnek az intézményünkbe. A munkámban
fontosnak tartom a játékos tanulási módszerek alkalmazását, a
tapasztalást, a jó hangulatú órákat,
és a rendszerességet, mint a gyakorlás alapját.
A gyerekek nem egyforma
ütemben dolgoznak, más-más alapokkal jönnek, ezért lehetõség
szerint egyénre szabottan fejlesztek, differenciálok. Tudom, hogy
a dicséret szárnyakat ad, motivál,
a sikerélmény magabiztossá tesz.
Az osztály legyen a második otthon, ahol lehet beszélni a problémákról és szívderítõ élményekrõl
egyaránt. Két éve lettem drámapedagógus.
Drámajáték szakkört vezetek,
a bábcsoportommal megyei ver-

senyen is részt vettünk. Több diákom ért el kimagasló eredményt
a városi és városkörnyéki vers- és
prózamondó versenyen. Az órákon a szöveg átélt, kifejezõ olvasásában egymásnak adunk jó példát, ha kedvünk kerekedik el is
játsszuk. Az iskolába lépõ gyermekeink könnyebben birkóznak
meg a rájuk váró akadályokkal, ha
az otthon támogatását, biztonságát élvezik. Tanárnak, diáknak,
szülõnek együtt kell mûködnie,
bizalommal, türelemmel a tanulás
megszerettetése, a tudás elismerése érdekében.
Gyakran mondjuk, a legnehezebb az elsõ osztályos tanító néni
dolga. Ez igaz, de emellett a leghálásabb is. A legszebb jutalom a
gyermeki mosoly sugara, s ahogy
a felfedezés megcsillan a kíváncsi, kerek szemecskékben egy fárasztó, nehéz napon.
-Hurrá, ezt is tudom!

(Folytatás az elõzõ oldalról.)
Kicsiként is nagyon izgalmas volt
ez, most hogy nagyok lettünk még
nagyobb buli. Év végén osztálykirándulás, és mivel minden évben megnyerjük a diákönkormányzat versenyét, így még egy
jutalomkirándulásban van részünk.
Aztán a délutáni elfoglaltságok, fõleg a sportkörök nagyon
hasznosak, és jó hangulatban telnek el. Az énekkari próbák, fellépések szintén nagyon jó csapatot
kovácsoltak össze.
Persze azért tanulunk is, az
osztályunkban legalább tízen kiemelkedõen, kitûnõen tanulnak.
Szeretem ezt az iskolát.
Deássy Marianna
Már hét éve járok ebbe az iskolába, és nekem eddig eszembe
sem jutott másik iskoláról álmodozni. Itt jó fej tanárok és kedves
tanárnõk tanítanak bennünket.
Nagyon sok barátom van, akiket
az iskolában ismertem meg. Én
nagyon szeretem a délutáni foglalkozásokat, mert így nem azzal
telik az egész délutánom, hogy

unatkozom. Szeretem, amikor kirándulni megyünk, akár csak az
osztállyal, akár az egész iskolával.
Kedvelem azokat a programokat
is, amik csak pár órásak. Gondolok itt a korizásra, az élményfürdõre, amiket Czimmer tanárnõ
szervez. Imádom az órák utáni
szüneteket, mert egyrészt kicsit
lehet levegõzni, másrészt pedig
szeretem a suli hangulatos, nagy
udvarát. Három szóval zárom az
egészet: szeretek ide járni!
Kerekes Mária
8. osztály
Ebben az iskolában jól érzem
magam, mert jó a hangulat és van
összetartás. A tanárokban azt szeretem, hogy mindenki azt keresi,
hogy a diákoknak jó legyen. Nagyon jó kirándulásokat szerveznek.
Jó ide belépni, mert tisztaság van.
Szili Kitti
Azért jó az iskolám, mert nagyon sok sportrendezvény van. A
pedagógusok sokat foglalkoznak
a gyerekekkel. Szép a környezet,
minden évben van felújítás. Ebben az évben új ablakokat kaptunk
és van egy új akadálymentes mos-

Kissné Ságodi Gyöngyi
1992-ben szereztem tanítói
diplomát Baján, az akkori Eötvös József Tanítóképzõ Fõiskolán. Még ebben az évben (199293. tanév) kezdtem dolgozni a
Nagyvenyimi Általános Iskolában.
Minden tanévet új lendülettel, különbözõ tervekkel kezdtem, kezdek most is. Mint tanítványaim, én is javítani szeretnék
a teljesítményemen mindig másmás területen. Bebizonyítani,
fõleg önmagamnak, hogy képes
vagyok megújulásra, fejlõdésre.
Ebben segítenek a szakmai továbbképzések melyeken, éveken át részt vettem.
Az elsõ osztályosok tanítása
a legszebb, legnagyobb feladat.
A gyerekek az óvodában ismereteik nagy részét játékos formában szerezték. Fontosnak tartom
- nemcsak az elsõ osztályban - a
játékot, a dalokat, mondókákat,
melyek színesítik a tanórát és
oldják, annak kötöttségét. Hiszem, hogy, a családias légkör,
ami iskolánkat jellemzi, segíti a
gyerekeket a beilleszkedésben.
Szeretném elérni, hogy a tanu-

lás ne kényszer legyen számukra, hanem öröm, amiben sikerélményük van. Mindenki másban ügyes, ezt a területet kell
megtalálni, erõsíteni. Tudom,
hogy az öröm, a siker, a boldogság, olyan „doppingszerek”, melyek serkentenek bennünket életünk során a továbbhaladásra.
Szeretnék egy olyan tanévet
kezdeni, melyben mindez megtalálható a következetességgel
és szeretettel átitatva.
„A SZERETET igazi édesanya, mely melengeti a gyengélkedõket, munkára serkeni az
elõrehaladottakat, megfékezi a
nyugtalanokat; kinek-kinek azt
nyújtja, amire szüksége van,
mindenkit, mint édesgyermekét
szeret.” (Szent Bernát)

dónk is. Ebben az iskolában rend
van és tisztelet.
Kállai Ádám
A mi iskolánk szerintem jó,
mert a falu közepén található, így
mindenkinek közel van. Nemcsak
szép, de a sportélet is nagyon
pezsgõ benne. Az iskolában minden évben rengeteg szakkör indul,
köztük a kézi, foci, atlétika, pingpong, sõt február elsejétõl tenisz
is várja a kis és nagy diákokat.
Jövõre a felsõsöknek tenisztagozat indul, kár hogy már nem leszek itt. Kedves tanárok várják az

ide iratkozó diákokat. Én ezt az
iskolát ajánlom mindenkinek!
Horváth Mátyás
Jó ez az iskola, mert közel van,
és mindenkit jól ismerek, aki idejár. Nyolc éve együtt vagyunk a
társaimmal, többségükkel oviba is
Nagyvenyimre jártunk. Itt jól tanítanak, felkészítenek a középiskolára. Rengeteg a program: kirándulások, bulik, sportolási lehetõségek, szakkörök. Szeretem ezt
az iskolát. Ha itt fogok lakni, a
gyerekeimet is ideíratom majd.
Gotthárd Richárd

Elsõsök beíratása
A leendõ elsõ osztályok beíratása 2010. március 2223-ig 10.00 és 16.00 óra között lesz a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Szükséges iratok:
– gyermek anyakönyvi kivonata
– szülõ személyi igazolványa
– óvodai szakvélemény
– 1db igazolványkép
– 550Ft diákigazolványra
– A gyermek TAJ kártyája
Várjuk a szülõket és a gyerekeket!
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Iskola: ismét lezártunk egy félévet
2010. január 15-én véget ért az elsõ félév. Egy rövid
áttekintést nyújtunk az elmúlt hónapok munkájáról.
Tanulmányi
eredményeink
200 tanulónk indult neki a
tanévnek, évközben hárman
távoztak, így 197-en zártuk a
félévet. Osztálylétszámaink
kedvezõek. Az iskola tanulmányi átlaga 3,54. A legjobb
eredményt magyar irodalomból, a leggyengébbet kémia
tantárgyból érték el diákjaink.
A tantárgyi dicséretek száma
205darab. A legtöbb dicséretet testnevelésbõl, matematikából, énekbõl és magyar irodalomból kapták a gyerekek.
Osztályszinten a legügyesebbek a második, a harmadik, és
a hetedik osztályosok voltak.
Az elmúlt hónapokban 28-an
kitûnõen és 40-en kiemelkedõen teljesítettek. Hat tanulónak
nem sikerült eredményesen
befejezni a félévet.
Mûvészeti nevelésünk
Az elmúlt években nagyot
lendült a mûvészeti élet iskolánkban. Alsós osztályaink
délelõtti foglalkozás keretében
tanulják a néptánc alaplépéseit, délután pedig heti két alkalommal komoly szakköri
munka folyik a 20fõs néptáncutánpótlás csoportjában. Drámaszakköröseink tavaly ezüstminõsítést szereztek, idén pedig az õ mûsoraik színesítették az iskolai ünnepségeket.

Énekkarosaink száma ismét 30
fölé emelkedett, bár még mindig elmarad a fénykorában 60
fõvel éneklõ csoporttól. Bár
többségük alsós kisdiák, hangjukkal elbûvölték az Idõsek
Karácsonya venyimi közönségét, mûsoraikkal pedig a községi és iskolai megemlékezéseken állnak helyt. 3. osztálytól felmenõ rendszerben minden tanulónknak oktatunk furulyát az énekórák keretében.
Az osztályok az iskolai gálamûsoron adnak ízelítõt tudásukról. Kézmûveseink létszáma is felduzzadt, így újra sok
szép alkotás születik, amelyeket kiállításon mutatunk be az
érdeklõdõknek.
Szabadidõs
foglalkozásaink
Szakköreink látogatottságával elégedettek vagyunk.
Sportszakköreink a legvonzóbbak, sokan járnak kézilabdázni, focizni, pingpongozni,
kedvelik az atlétikát. Az idei
tanévben elindult mûvészi torna és az alsós játékos foglalkozás nagy népszerûségnek
örvend. Az iskolai diákönkormányzat ismét több hétvégi
korizást szervezett, és az iskolai túrák is népszerûek voltak
a gyerekek és a szülõk között.
Tovább ápoltuk hagyományainkat. Ismét volt sulikirándu-

A napközi és a menza
befizetésének rendje
A befizetések idõpontja
havonta 3 nap, melyrõl külön
értesítést nem küldünk.
A befizetés a tetõtéri irodában történik10-14 óráig,
Both Ilona iskolatitkárnál.

Befizetési napok:
január
25-26.
pótbefizetés 27.

*

március 25-26.
pótbefizetés 29.

A befizetés összege: 1
ebéd ára szorozva étkezési
napok számával
1 étkezés ára:
menza:
225 Ft
napközi: 370 Ft

február
22-23.
pótbefizetés 24.

április
26-27.
pótbefizetés 28.
május
27-28.
pótbefizetés 31.

lás, Kossuth-nap, Tökbuli,
Kossuth-kupa. Mikulás ünnepségünkre meghívtuk a
nagycsoportos óvodásokat,
akikkel együtt örültünk a színvonalas mûsoroknak, a finom
sütiknek és a jó hangulatnak.
Nyelvtanulás
Szülõi javaslatra a tavalyi
tanévtõl kezdve választási lehetõséget adtunk a tanórai nyelvtanulásban is. A német nyelv
mellett elindult az angol nyelv
tanórai oktatása is, szintén felmenõ rendszerben. Jelenleg a
4. és 5. osztályokban tanulnak
angolul, a többi évfolyamon a
német nyelvet oktatjuk. Szakköri szinten már évek óta minden évfolyam élhet a nyelvválasztás lehetõségével.
Információáramlás
Sokat javítottunk információáramlásunkon. A nagyvenyimi honlapon belül folyamatosan frissítjük az iskolai
híreket, ezen kívül minden tanulónk havi programajánlót
visz haza. Az elmúlt tanévben
ismét megkérdeztük partnereinket arról, hogyan vélekednek iskolánkról. Õszinte és
konstruktív véleményük újabb
célkitûzésekre sarkallta az iskola dolgozóit.
Kiemelkedõ
versenyeredményeink
Mesemondóink - Szabados Zalán, Weibel Krisztián,

Szõke Dániel, Pók Krisztián, Cziczinger Zsófia, kiemelkedõen szerepeltek az
általunk szervezett körzeti
versenyen.
Pingpongosaink
ismét
megmutatták legjobb formájukat. A körzeti versenyünkön
dobogósok lettek: Pásztor Bálint, Müller Tamás, Cziczinger
Zsófia, Simon Kitti, Deássy
Mariann, Nagy Eszter, Kardos
Milán, Horváth Vivien, Kerekes Mária, Kovács Zoltán, Albert Márkó, Horváth Ádám,
Õsi Patrik, Nagy Viktória,
Budai Boglárka.
Történelembõl a Szabó Attila, Cziczinger Zsófia, Szilágyi Milán, Balogh Attila alkotta csapat 2. helyezést ért el
a második éve megrendezett
körzeti történelem versenyünkön.
A Lorántffy iskola által rendezett hagyományos Divatvarázs rajzversenyen különdíjban részesítette a zsûri Dencsik Viktória hetedeik osztályos tanulónkat.
Szilveszteri bál
Szülõ munkaközösségünk
ismét nagyon jól szervezett, jó
hangulatú bállal zárta a 2009es évet.
Köszönjük a lelkes szülõi
csapat munkáját. A jótékonysági bál bevételét iskolai programokra és az udvar szépítésére fordítjuk.

Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk alapítványát,
mellyel az iskolakirándulásokat, programokat, az eszközök fejlesztését, a hátrányos helyzetû tanulók kirándulását, étkezését, az udvar szépítését segíti!
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL
A kedvezményezett neve:

„A ma gyermeke - Nagyvenyim jövõje Alapítvány”
A kedvezményezett adószáma:

18486063-1-07
Köszönjük!
Az iskola nevelõtestülete
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Alapítvány
a Nagyvenyimi
Óvodáért

Óvoda, óvoda
Szakmai napot tartottunk
Szakmai nap keretében,
janauár 18-án vendégünk volt
Kovács Jánosné óvoda és drámapedagógus, aki elõadást, illetve interaktív játék délelõttöt tartott az óvodánkban.
Elõadásának címe: Az értelmi képességek fejlõdése és
fejlesztése drámajátékokkal.
Az elõadás témája:
– Környezetünk formai és
mennyiségi
viszonyainak
megismerését segítõ játékok
bemutatása.
– Az elemi számolást, a tapasztalati következtetést, a tapasztalati összefüggést, megértést segítõ játékok alkalmazása.
– Interaktív játéktanulás.
A szakmai napunkon részt
vettek a környék Dunaújváros,
Mezõfalva és Daruszentmiklós óvónõi is.

A következõ
tanévre szóló
óvodai beírtás
Óvodánkban a beíratás

március 22-23-án
8-16 óráig lesz

Adószám:
* 18490956-1-07
Kuratórium elnöke:
* Szabó Mihályné

Óvodi programok
a közeljövõben
Február 3.:
Csoportos szülõi értekezlet
a Tulipán és Katica csoportban

Február 4.:
Csoportos szülõi értekezlet
a Nyuszi és Maci csoportban

*

*

Kérjük a kedves szülõket, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
legyenek szívesek elhozni.
Beíratni azon gyermeket
lehet, akik betöltik a 3. életévüket.
Valamint az 5. életévüket betöltõ gyermeket is
szeretettel várjuk, akiknek
a Közoktatási Törvény
alapján az óvodai élet megkezdése kötelezõ.
Benedekné Sajti
Julianna

Fõ célja:
* Segítségnyújtás a jövõnemzedékének pozitív irányú
fejlõdéséhez a meglévõ tárgyi
és személyi feltételek javításával, fejlesztésével.
* Annak elõsegítése, hogy
a gyermekek a közösségben
illetve önállóan végzett tevékenységük során zene, sport,
kézmûves foglalkozások, népi
hagyomány és honismeret terén egyéni adottságaik figyelembe vételével kapjanak lehetõséget alapkészségeik fejlesztésére, és ezzel biztos alapot szerezhessenek késõbbi
életükre.
Számlaszám:
11736037-20565051

Február 4-5.:
Nagycsoportosok látogatása az iskolában: óralátogatás,
sport játékok.

*

Február 10.:
Óvoda szintû színházlátogatás Dunaújvárosban: Kis
gömböc

*

Február 11.:
FARSANG (zártkörû rendezvény)
Közeledik a farsang... Reméljük a gyerekek (a szülõk segítségével) ötletes
jelmezekkel készülnek a
mulatságunkra

*

Február 17.:
BABA-MAMA KLUB a
jövendõ óvodások részére
(rendszeresen minden hónap
3. szerdáján)

Kuratóriumi tagok:
* Fucskó Katalin
* Szabó Imréné
Kérjük, adója 1 %-ával támogassa a gyermekeinket
szolgáló alapítványunkat!
óvoda nevelõtestülete

Merényi kupa
Idén januárban ismét megrendezték az iskolák közötti
hagyományos Merényi kupa
labdarúgó tornát. A negyedik
korcsoportban tíz, a harmadik
korcsoportban tizenkettõ, a
második korcsoportban szintén tizenkettõ csapat vett részt.
Célunk volt hogy a körülményekhez képest a lehetõ legjobb eredményt érjünk el.
A negyedik és a második
korcsoportban ez sikerült: V.
helyezést értünk el, a harmadik korcsoportban adósak maradtunk a jó teljesítménnyel.
Ennek ellenére minden dicséret megilleti tanulóinkat fegyelmezett magatartásuk és
küzdeni akarásuk miatt.!
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FARSANGOLT NAGYVENYIM
Január 30-án szombaton már 4. alkalommal rendezte meg az Erdõjárók
Klubja túraegyesület községünkben a farsangi bált.
Hasonlóan az elõzõ évekhez nagyon jó hangulatban
telt el az a pár óra, melyet
az iskola tornatermében
töltöttünk el együtt mintegy 250-en. A jelenlévõ erdõjárók és vendégek közül
többen beöltöztek valamilyen jelmezbe. Már hagyomány, hogy a megnyitó
után a Nagyvenyimi
Mazsorettcsoport lépett fel
új mûsorával, majd a jelmezes felvonulás után a
nagyvenyimi
Orientál
Tánccsoport szórakoztatta
a bálozókat. Az este folyamán Szabó Gábor és Szabó Attila szolgáltatta a zenét. Köszönjük nekik, valamint köszönet illeti
mindazokat a cégeket és
magánszemélyeket, akik a
bálunk sikeréhez hozzájárultak tombola felajánlásukkal.
Németh Lászlóné
az Erdõjárók Klubja
Természetbarát Egyesület
nevében
Támogatók: Aranytû Szakiskola; Bernáth JózsefKomfort-Credit Kft.; Császár András; Debreceniné Fritz
Ildikó; Dunaújvárosi Hírlap Szerkesztõsége; DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelõ Zrt.; Fritz Józsefné- FritzMolaris Fogtechnikai Bt.; Gocsál György és neje; Hetyei
Gábor - Pálhalmai Agrospeciál Kft; Jakó Cukrászda;
Kakas Antal- Kavics-Ker Kft; Kádár Mária; id. és ifj.
Kemény Ferenc- Kemény-Nád Kft.; dr.Kemény JánosEgészségért Bt.; KIJATO Kft.; Király László – KTRANSZ Kft.; ifj. Kuminka József képviselõ- OIL benzinkút; Lánczos Edit – Klub Hotel Dunaújváros és Gyopár Club Hotel*** Konferencia-Központ Gyopárosfürdõ,
Nagyvenyimi Nagycsaládosok Klubja; Novika Bt- Nagyvenyimi Cukrászda; OFOTÉRT Dunaújváros; Pál István- P+I Kft; Prajda Andrásné; Rektor Árpád- Üvegtechnika 1989 Kft; Rozbora Piroska; Rónásné Kulics
Helga Anita masszõr; Szalavics József és Szalavics
Gábor ácsok; Tóth Istvánné,Sárbogárd – Style Szalon
Nagyvenyim, Török Attila- TILLA-Trans Kft.; Varga
István- Varga Fogadó és Étterem és azok, akik külön
kérték, hogy névtelenek szeretnének maradni. Köszönet illeti még klubunk tagjait is a farsang elõkészületeiért és lebonyolításáért, ill. a tombola felajánlásokért.
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Túrázzanak, túrázzatok velünk!
2005-ben elindítottuk községünkben a természetjárást
szervezett formában, s 2009tõl már egyesületi formában
mûködünk.
Az elmúlt pár év alatt kialakult a túracsoport gerince. Van
aki évente 2-3 túrára jön csak
el, van aki az összesre. Kéthárom hetente tartunk nagybuszos túrákat, ezeket a túratervben „Fõ túra”-ként jelöljük.
Ezek közé szorítunk egy-egy
„fakultatív túrát”: kerékpárral,
barlangban, ökotúrát és teljesítménytúrát stb. Vannak olyanok, akik a rövidebb, 10-15
km-es túrákat kedvelik, sokan
viszont a 15-25 km-es túrákra
jönnek szívesebben. Ezért
most már sokszor egyszerre
két túrát is tartunk: egy rövidebbet, könnyebbet és egy
hosszabbat, nehezebbet. Egyesületünk teljesen nyitott: várunk mindenkit, aki ilyen elfoglaltságra vágyik: ha szeretne a természetben lenni úgy,
hogy nem gondol a napi problémákra, ha testi-lelki felfrissülést akar; együtt ballaghat a

párjával úgy, hogy valószínûleg többet beszélgethetnek
egymással, mint hétköznap,
vagy mint ha otthon maradnának, mert itt együtt vannak.
Túrák után ki-ki erejétõl függõen elfárad, de már a buszon
tervezi a következõ utat. Minden korosztályt várunk, mert
minél többen járnak rendszeresen, annál változatosabb és sokrétûbb programokat tudunk
együtt létrehozni. Fontos lenne az iskolás gyerekes családok
bekapcsolódása a túrázásba, a
késõbbi utánpótlás miatt, de
fontos az együttlét és hogy már
gyerekkorban megszeressék a
természetet. Idéntõl bevezettük
kedvezményként, hogy a diákoknak csak a részvételi díj felét kell kifizetni.
Az egynapos túrák mellett
minden félévben egy-egy
hosszú hétvégés kirándulást,
nyáron vízitúrát és külföldi kirándulást is csinálunk. Közösségi életünkre jellemezõ a túrák
mellett, hogy különbözõ közösségi munkákban veszünk részt:
év elején a farsang megszerve-

zése, mikuláskor egy teljesítménytúra lebonyolítása, illetve
év közben a venyimi templompark (arborétum) gondozásában
való részvétel (itt havi egy
szombat délelõtt dolgozunk a
park megmentéséért és fenntartásában, van aki egyszer-kétszer
tud csak eljönni egy évben, van

aki többször is). Az ezekben
való együttlét is a közösséggé
kovácsolódást segíti.
Remélem ez a kis ízelítõ
felkeltette az érdeklõdésüket,
várunk mindenkit szeretettel!
Németh László
Az Erdõjárók Klubja Természetbarát Egyesület elnöke

2010. I. féléves programterv
Havonta egy szombat délelõtt Nagyvenyimen, a Szent
Bernát Arborétum (templompark) tisztítása.
2010. február 20., de ha hó
lesz, akkor helyette március
06., majd március 20., április
10. és május 15.
Találkozás a templom Táncsics utcai bejáratánál reggel
8 órakor. Munka 8-12-ig.
Ásót, kapát, irtókapát, gereblyét, baltát, fûrészt, fejszét,
lombseprût stb. hozzon magával mindenki!
2010. február 7. (vasárnap): VÉRTES: (19.8 km).
2010. február 27. (szombat): MECSEK: (17,6 km).
2010. március 13. (szombat):
BUDAI-HEGYSÉG:
(16.0 km)
2010. március 27. (szombat): PILIS- és VISEGRÁDIHEGYSÉG (KÉT túra) Nehe-

zebb túra: (17.6 km).
Könnyebb túra: (12.0 km)
2010. április 3. (szombat):
KISKUNSÁG – APAJPUSZTA: A Nemzeti Park
õrével kb. 3 órás program,
melynek fõ része a túzokdürgés megfigyelése.
2010. április 17. (szombat):
BAKONY (KÉT túra)
Hosszabb túra: (19.0 km)
Rövidebb túra: (12.0 km).
2010. április 24. (szombat): MEZÕFÖLDI KERÉKPÁRTÚRA. Nagyvenyim –
Mezõfalva – Sárbogárd – Cece
– Simontornya – Ozora –
Simontornya. (70km)
Túra közben megnézzük
Simontornyán a várat és
Ozorán a várat. Túra végén
Simontornyától vonattal jövünk haza.
2010. május 8. (szombat):
CSERHÁT (KÉT túra).

Nehezebb túra: (21.0 km).
Könnyebb túra: (14.5 km).
2010. május 28-30. MÁTRA (Fõ túra) Részvétel csak
klubtagoknak! Részletes kiírás
külön.
2010. június 12. (szombat):
BUDAI-HEGYSÉG
(14.0
km).
2010. június 16-20. SZIGETKÖZI VÍZITÚRA. Részvétel elsõsorban klubtagoknak!
Kenutúra a Szigetköz zegzugos ágain Dunakilititõl Ásványráróig kempingben és
vadkempingezve, saját sátrakban, önellátó módon. A jelentkezési határidõ 2010. március
15.
2010. június 26. (szombat):
BALATON-FELVIDÉK
(15.0 km). Jó idõ esetén a túra
után fürdés a Balatonban egy
szabadstrandon.

2010. július 3-8. Szlovákiában 6 napos kirándulás. Rövidebb-hosszabb túrák a
Gömör-Szepesi-érchegységben (a Káposzatfalvi-karszt
(Szlovák Paradicsom) ill. a
Szlovák Karszt területén), valamint Krasznahorka vára,
Betléren a kastély, a csetneki
templom, a Dobsinai-jégbarlang, a Domica-cseppkõbarlang, az Ochtinai (Mártonházai-)-aragonitbarlang, meglátogatása, Rozsnyó és Igló látnivalóinak megtekintése.
Külön kiírás szerint! Jelentkezni még lehet, várólistát vezetünk
Aki bõvebben érdeklõdik a
túrák iránt a nagyvenyimi könyvtárban illetve a klubunk honlapján a www.erdojarokklubja.hu
oldalon megtalálja, s a megadott kapcsolatnál jelentkezhet
nálunk.
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Kulturális naptár: 2010.
Mûvelõdési ház:
Február 20. 14.30
Február 21. 14 órától
Február 26. 17
Március 6.

Balogh Béla elõadása
Farsangi játszóház
Magyar nótaest
Nagyvenyimi néptánccsoport bemutatója
a Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Házában 16 és 18 óra
Március 19.
Egészségnap
Március 27.
Húsvéti játszóház
Április 2.
Egészségnap
Április 12.
Versünnep
Április 13.
Meseelõadás
Április 18.
Anyák napi játszóház
Április 24.
Anyák napi mûsor
Május 22.
Aranykezû öltögetõk találkozója
Május 29.
Gyermeknap
Június-július
Tánctábor
Július közepe
Altomünster babakiállítás
Július 31.
Falunap
Szeptember 25.
Szüreti felvonulás
Október 12.
Meseelõadás
Október 16.
Házaspárok bálja
Október 23.
Szüreti játszóház
November 5., 12., 13. Egészségnapok
November 27.
Télapó játszóház és meseelõadás
December 16.
Idõsek karácsonya
December 18.
Karácsonyi játszóház
December 19.
Karácsonyi koncert

Kossuth Lajos Általános Iskola:
Február 12.
Február 16.
Február 19.
Március 12.
Március 17.
Március 19.
Március 22.
Március 22-23.
Április 2-6.
Április 13. vagy 14.
Június /23. hét/
Június 9
Június 10.
Június 11.
Június 15.
Június 16.
Augusztus 31.
Október 1.
Október 6.
Október 22.
December 31.

Valentin-napi disco
Közmeghallgatás
Anyanyelvi nap
Március 15-i megemlékezés
Iskolai gála
SP Éder Krisztián koncertje
Víz Világnapja
1. osztályosok beíratása
Tavaszi szünet
Nyílt nap
Osztálykirándulások
Szerenád
Bolond ballagás
Ballagás
Tanévzáró
Napközis tábor kezdete
Tanévnyitó ünnepség
Zene világnapja
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Október 23.-i ünnepség
Szilveszteri bál

Faluszépítõ Egyesület:
Szeretnék megrendezni idén is az „Év portája” versenyt.

Foltvarró Klub:
Július 31.
Október 9.

Nagycsaládosok Klubja:
November 20.
December 6.

Terveznek egy zenés délutáni programot, szer(Az Alma Együttest szeretnék meghívni)
Gyermeknap
Szüreti mulatság

Katalin bál
Mikulás

Erdõjárók Klubja Természetbarát
Egyesület:
Február 20.
Február 27.
Március 13.
Március 20.
Március 27.
Április 3.
Április 10.
Április 17.
Április 24.
Május 8.
Május 15.
Május 28-30.
Június 13.
Június 16-20.
Június 26.
Július 3-8.
December 5.
December 18.

Szent Bernát Arborétum tisztítása
Mecsek
Budai-hegység
Szent Bernát Arborétum tisztítása
Pilis és Visegrádi-hegység
Kiskunság-Apajpuszta
Szent Bernát Arborétum tisztítása
Bakony
Mezõföldi kerékpártúra
Cserhát
Szent Bernát Arborétum tisztítása
Mátra
Szekszárdi-dombság
Szigetközi Vízitúra
Balaton-felvidék
Szlovákia (6 napos kirándulás)
„Mezõföldi Mikulás” teljesítménytúra
Évzáró klubösszejövetel

Nyugdíjas Klub:
Április 12.
Május 15.
Október 4.

Napköziotthonos Óvoda:
Május 26.
vezés alatt
Május 27.
Szeptember 23

Falunapi kiállítás
Közös varrás

Versünnep
Pünkösdi Dalostalálkozó
Idõsek világnapja

Sportegyesület:
Május 1.
Július 31.
December 5.

Kispályás foci
Falunapi nagypályás foci
Mikulás kupa
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Mi az idõsügyi
nemzeti stratégia?
Ha idõsügyrõl beszélünk,
mindenkinek automatikusan a
nyugdíj, a nyugdíjrendszer jut
az eszébe, noha az csak egy az
idöseket érintõ témák közül.
Milyen szakterületeket
érint a strarégia?
A következõket: jogbiztonság, kommunikáció és nyilvánosság, képzés és élethosszig
tartó tanulás, egészségügy, rehabilitáció, mentális egészség,
szociális ellátások, nyugdíjügy, foglalkoztatás, kultúra és
közmûvelõdés, sport és rekreáció, strukturált szabadidõ eltöltés, esélyegyenlõség és társadalmi kirekesztõdés megelõzése, életútmodell, önkéntesség, generációk közötti
együttmûködés. Ezen témákban szakcsoportok munkálkodtak, folytattak kutatásokat
a stratégia kidolgozása során.
Látható, hogy az élet minden területét felölelõ dolgokról van szó.
De kiket is érint az
idõsügy?
Mi az idõskor fogalma? Kit
is tekintünk idõsnek?
Magyarországon általában
a nyugdíjazás idõpontjától számítódik - társadalmi szinten idõsnek az ember. Az Idõsügyi
Nemzeti Stratégiában az
Egészségügyi Világszervezet
életkor szerinti felosztását
használjuk. E felosztásban:
– a 60-74 év közöttiek az
idõsödõk

– a 75-89 évesek az idõsek,
– a 90 év fölötti személyek
a nagyon idõsek, õket hívjuk
a magyar nyelvben egyszerûen aggoknak.
A stratégia szempontjából e
három korcsoportot együttesen tekintjük idõseknek.
Mi indokolta a stratégia
szükségességét?
Magyarországon,
noha
több jó kezdeményezés történt
az elmúlt idõszakban, az idõspolitika átfogó tervezése az
Idõsügyi Nemzeti Stratégia
elfogadását megelõzõen, nem
történt meg.
Az Idõsügyi Nemzeti Stratégia 2009 õszén került a Parlament által elfogadásra, 323
igen szavazattal, 81/2009
(X.2.) számú határozatban.
Minden parlamenti párt elfogadta!
A stratégia 25 évre, 2034ig tervez. Ezért természetesen nem csak az idõseket,
hanem a középkorúakat és a
30 éven felüli nemzedéket is
megszólítja, célkitûzéseivel
hatni akar rájuk, hiszen a sikeres idõsödést már igen korán meg kell alapozni. Fontos, hogy a ma még fiatalabb
generáció tagjai számára és a
most idõs generáció számára
egyaránt pozitív lehetõségeket jelentsen a közeli és távoli jövõ.
Fási Éva
önkormányzati
képviselõ

Az Aranydaru
Nyugdíjas klub hírei
Hideg téli idõben mi idõs
emberek szívesen húzódunk
meg meleg otthonunkban.
Szívesen emlékezünk vissza a
tél legszebb ünnepére a karácsonyra. Dalkörünk szép dalcsokorral készült az ünnepi
rendezvényekre. Jól éreztük
magunkat a idõsek karácsonyi
ünnepségén. Szép volt az ünnepi mûsor. Csongrádi Kata
mûvésznõ gyönyörû mûsorában sokan gyönyörködtünk.
Január elsõ hétfõjén megtartottuk az év elsõ klubdélutánját, majd január 10-én pótszilvesztert tartottunk a klubban. Megköszöntük a klubelnök 10 éves munkáját és
örökös tiszteletbeli elnökké
fogadtuk. Virággal köszöntük
meg azok munkáját, akik a továbbiakban nem végeznek
munkát a vezetõségben.
Dalkörünk készül a Székesfehérvári kortárs Ki mit tud?ra, ahol február 20-án fognak
szerepelni.
Elkészítettük 2010 évi
munkatevünket és cselekvési
programunkat. Programunk
fõ célkitûzése a közösségi élet
minõségének továbbjavítása,
közösségi rendezvények élményének és hangulatának kellemesebbé tétele, egymás életé-

nek segítése, baráti és közösségi kapcsolatok ápolása.
Munkánkba szeretnénk bevonni a településen élõ nem
klubtag nyugdíjasokat is.
Klubdélutánjainkat minden
hónap elsõ hétfõjén délután
tartjuk, melyre szeretettel várjuk a település nyugdíjasait.
Április 12-én délután 15
órától költészetnapi versünnepet rendezünk, ahol klubunk
versmondói mellett a hagyományoknak megfelelõen baráti klubok versmondói is
résztvesznek. A rendezvényre
mindenkit szeretettel várunk.
A versünnepen Szabó Lõrincz
költõ munkásságára emlékezünk és hallgatjuk szebbnél
szebb verseit.
2010. május 15-én (szombaton) tartjuk az iskola tornatermében immár hetedik alkalommal
a
Pünkösdi
Dalostalálkozót. Februrár 17én lesz Székesfehérváron az
idõsek akadémiájának záró
elõadása, melyen a klubból 4
fõ vesz részt Készülünk baráti
klubok és egyesületek tavaszi
rendezvényeire is.
Már nagyon várjuk a tavaszt, a jó idõt, hogy kertjeinkben is tevékenykedhessünk
Aranydaru Nyugdíjs Klub
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Nagyvenyimi Mûvelõdési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fõ utca 16. Telefon: 506-220

„Gyógyító kristályok,
nemeskövek”
TANFOLYAM
2010. február 27-28-án
szombat-vasárnap 9-18 óráig
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Nagyvenyim Fõ út 16.
Tanfolyamvezetõ: P. Fodor Mária, gemmologus
A kristályok és nemeskövek nemcsak szépek, csillogók, de
„MÁGIKUS ERÕ”-vel is bírnak - jótékony gyógyító hatással vannak testünkre, lelkünkre, szellemünkre, spirituális életünkre!
Pl.: ibolyaszínû ametiszt - segíti a spiritualitást, a meditációt,
erõsíti az intuiciót, nyugodtabbá teszi az alvást, megszünteti a fejfájást, jó a tüdõre, a bõrre és az idegekre.
A tanfolyamon nagyon sok olyan ismeretet kapnak a résztvevõk, amelyek a kövekrõl megjelent könyvekben sem szerepelnek.
P. Fodor Mária a híres MICHAEL GIENGER nemzetközileg
elismert kristálygyógyásznál tanult Németországban.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
Mûvelõdési ház: h-p-ig 13-18 óráig a 06-25-506-220 telefonon vagy Rozbora Piroskánál a 06-30-374-8222-es telefonon

Farsangi játszóház
Farsangi játszóházba várjuk a gyerekeket
és a felnõtteket a mûvelõdési házba
február 21-én 14 és 17 óra között.
Helyszín: mûvelõdési ház nagyterem
A játszóházat vezeti: Gubán Gyuláné Pannika
A jelmezbálok idõszaka még kedvesebb lesz mindenki számára, ha nagyon szép kézzel készített alkotások teszik felejthetetlenné. Próbálja ki! Érdemes!

Legyél te is mazsorett!
A Nagyvenyimi Mazsorett Csoport utánpótlás
csapata felvételt hirdet általános iskolás elsõ,
második és harmadik osztályos lányok számára.
Beíratkozás és szülõi értekezlet:
2010. február 23-án, kedden 16.30 órakor
a mûvelõdési házban.

A Nagyvenyim-Baracs Néptáncegyüttes bemutatja

„Huszárok, regruták”
címû mûsorát
a Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Házában
2010. március 6. 18 órakor
A mûsor elsõ részében a két táncegyüttes táncosai
legújabb és legkedvesebb koreográfiáikat táncolják.
A „Szökött katona” címû táncjátékban a kovácslegény története elevenedik meg, akit szerelme
mellõl – testvére helyett – erõszakkal katonának
visznek.
Vendégként fellépnek a Kutyakölykök.
Belépõjegy: 1200 forint
16 órakor a baracsi, az elõszállási és a nagyvenyimi
gyermektáncegyüttesek mûsora
Belépõjegy: 1000 Ft

Mi újság Nagyvenyimen?

Fogászati rendelési idõ változása
A következõk szerint változott a fogászat rendelési ideje
2010. január 1-jétõl:
Hétfõ:
13 - 19 óra
Kedd:
7.30 - 13 óra
Szerda:
7.30 - 13 óra
Csütörtök:
13 - 19 óra
Péntek:
8 - 14 óra

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság: ..................................................................................... 507-460
Polgármester: ............................................................................... 507-461
Jegyzõ: ......................................................................................... 507-450
Pénzügy: ....................................................................................... 506-230
Adócsoport: ................................................................... 521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat: .............................................................. 259-814
Igazgatás: Buzási Jánosné: ........................................................... 506-210
Szloboda Istvánné: ...................................................... 506-211
Fax: ............................................................................... 506-217, 506-218
Orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ......................................................................... 506-240
Dr. Zseli József: .......................................................................... 507-470
Orvosi ügyelet: ............................................................................. 506-201
Védõnõ: ........................................................................................ 506-200
Fogászat telefonszáma: ................................................................ 259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ......................................................... 507-420
Általános Iskola telefonszáma: .................................................... 506-221
Általános Iskola faxszáma: .......................................................... 507-491
Mûvelõdési Ház telefonszáma: .................................................... 506-220
Napköziotthonos Óvoda: .............................................................. 258-096
Mentõállomás: ............................................................................. 411-011
Tûzoltóság: ................................................................................... 410-022
Rendõrkapitányság: ...................................................................... 510-510
Általános segélyhívó: .......................................................................... 112
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Lapunk következõ száma
A „Mi újság Nagyvenyimen?” következõ száma húsvét elõtt, április elsõ napjaiban
jelenik meg.
A lapzárta március 18-án,
19-én lesz. Kérjük az intézményeket, civil szervezeteket,
egyesületeket,
hirdetõket,

megjelenésre szánt írásaikat,
beszámolóikat, hirdetményeiket a jelzett határidõre juttassák el levélben vagy e-mail
formájában a polgármesteri
hivatal titkárságára.
Köszönjük!
szerkesztõbizottság

Válságkezelés
Banki és Végrehajtási Károsultak Információs
Irodája közleménye
– Ha felmondták a hitelszerzõdését
vagy nem tudja fizetni törlesztõrészleteit,
– ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
– ha ingatlanának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha cége nehéz helyzetbe került
Banki érdekegyeztetés, konfliktus kezelés, hitelösszevonások, kompromisszum-keresés , jogi segítség nyújtás és egyéb lehetõségek NE várja meg amíg a végrehajtó csenget, idõben forduljon hozzánk.

Ingyenes tanácsadás
36-70/535-2084
valsagkezeles@citromail.hu
www.bankikarosultak.hu
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