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A szentírásban olvashatjuk,
Jézus Krisztus mielõtt tanítá-
sát elkezdte volna, 40 napra a
pusztába vonult. Ez az idõ a
lelki felkészülésre szolgált.

Mi keresztények nagy ün-
nepeink,  például húsvét és
karácsony elõtt, idõt szente-
lünk a kellõ felkészülésre.

Ezt az idõt nevezzük nagy-
böjtnek, illetve adventnek.

A nagyböjt kifejezés már
nevében hordozza, valamirõl
lemondunk ez idõ alatt. Sokan
ilyenkor azt mondják, hogy a
húsról. Az igaz, hogy a nagy-
böjt bizonyos napjain (hamva-
zószerdán és pénteken)  hús-
ételektõl tartózkodunk, de ez
az idõszak sokkal gazdagabb,
mintsem csak a húsevés illet-
ve annak megvonásáról lenne
szó.

Az ember testbõl és lélek-
bõl áll. A böjti idõszak alkal-

mat ad rá, hogy többet törõd-
jünk állapotunkal.

A test megfegyelmezése se-
gíthet abban, hogy több lelki
jót tehessünk. Jobban megis-

merhessük önma-
gunkat és segíthes-
sünk rászoruló em-
bertársainkon.

Példának ho-
zom itt a Katolikus
Karitaszt, amely-
nek tagjai a nagy-
böjt folyamán tar-
tós élelmiszert
gyûjtenek és adnak
át rászoruló csalá-
doknak.

Ha önmagunkat
jobban megismer-
hetjük, egy kicsit
többet tehetünk
embertársainkért,
közelebb kerülhe-
tünk Jézus Krisz-

tushoz is, aki nagypénteken
életét adta minden emberért, s
feltámadásával húsvét hajna-
lán legyõzte a halált.

Valter Atya

Böjti felkészülés a húsvétra

Kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk
Nagyvenyim
lakóinak!
A képviselõtestület
nevében:

Rauf PálRauf PálRauf PálRauf PálRauf Pál
polgármester

A Kossuth iskola sulihetén meglepetés vendég volt a
tinibálvány SP (Éder Krisztián), a gyerekek boldogok
voltak, hogy közelrõl láthatják kedvelt sztárjukat

Szemere Brigitta

Tavaszi
kiszámoló

Bomlik már a barkafûz,
tavaszi szél havat ûz.

Fényes felhõk - ég varázs,
körbezümmög két darázs.

Föld alól, ha titkuk sok,
kibukkannak nárciszok.

Fürge labda, fürge láb,
ha fogó vagy, add tovább!
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A  2010. évi bevételek és kiadások

BEVÉTELEK
Mûködési bevételek
A mûködési bevételek cso-

portjába tartozik az igazgatási
szolgáltatási díjakból, a to-
vábbszámlázott szolgáltatá-
sokból, a bérleti és lízingdíjak-
ból, az intézményi étkezteté-
sek térítési díjából származó
bevételeket mutatja. A mûkö-
dési bevételek között kerül el-
számolásra továbbá a kiszám-
lázott termékek és szolgáltatá-
sok áfája, valamint az értéke-
sített tárgyi eszközök és
immateriális javak áfája.

Az intézményi bevételek
növelésére a meglévõ bérleti
díjak és szerzõdések mellett
nincs reális lehetõség.

Felhalmozási és tõke jelle-
gû bevételek

Az önkormányzati tulaj-
donban lévõ építési telkek ér-
tékesítésébõl (3 db) származó
bevételek tervezetét mutatja.

Normatív támogatások
A normatív támogatások

lakosságszámhoz kötötten az
önkormányzat kötelezõen el-
látandó feladatainak kiadásai-
hoz biztosít támogatást. A nor-
matív hozzájárulás feladatmu-
tatóhoz kötötten, valamint a
normatív kötött felhasználású
támogatás az óvodai és az is-
kolai nevelés kiadásaihoz biz-
tosít támogatást. A normatív
támogatások összege 2009
évben 119.590 eFt, 2010 év-
ben 124.970 eFt. A normatív
támogatások növekedésének
oka a közfoglalkoztatási terv-
ben kimutatott foglalkoztatot-
tak után járó állami támogatás,
melynek összege 18.189 eFt.
A fenti összeget levonva a fi-
nanszírozásból megállapítha-
tó, hogy a települési önkor-
mányzati feladatok ellátására,
az intézmények fenntartására
és mûködtetésére nyújtott tá-
mogatás összege a 2009 évi
elõirányzathoz képest 21.809
eFt-tal csökkent.

Véglegesen átvett pénzesz-
közök

A véglegesen átvett pénz-
eszközök között a védõnõi fel-
adat ellátására biztosított Or-
szágos Egészségpénztártól ka-
pott finanszírozás szerepel
3.660 eFt összegben.

„A támogatási kölcsönök
visszatérülése, az értékpapírok
értékesítésének, kibocsátásá-
nak bevételei soron” a lakos-
ság részére nyújtott támogatá-
sok visszafizetésébõl 500 eFt
bevételt terveztünk.

A betervezésre került érték-
papír értéke a felvett MFB hi-
tel éves törlesztõ részletének,
valamint a felvett VKT hitel
2010 évben esedékes elsõ tör-
lesztõ részletének fedezetéül
szolgál.

KIADÁSOK
Személyi juttatások
A személyi juttatások vizs-

gálata során megállapíthatjuk,
hogy a rendszeres személyi
juttatások a 2009 évhez viszo-

nyítva csökkenést mutatnak.
Ennek oka, hogy a közszférá-
ban dolgozók részére a Kor-
mány 2010 évre nem állapított
meg kereset-kiegészítést. A
tervezési adatoknál 12 havi
bértömeggel számoltunk.

Az egyéb különféle juttatá-
sok, valamint a nyugdíj soron
az elõrehozott öregségi nyug-
díjra jogosult dolgozók részé-
re kifizetendõ nyugdíjak
összege (2 fõ), valamint a cím-
zetes fõjegyzõi címért járó
külön juttatás került beterve-
zésre.

Az állományba nem tarto-
zók juttatásai soron a képvise-
lõi tiszteletdíjak a 2009 évi
szinthez képest 20%-os csök-
kentéssel lettek tervezve, va-
lamint a megbízási díjak a vár-
ható teljesülés alapján.

A munkaadó által fizeten-
dõ járulékok az elõzõ évi ada-
tokhoz képest csökkenést mu-
tatnak, mivel a jogszabály
alapján a járulékteher egysége-
sen 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 kiadásoknál a he-
lyi tv mûködési költségei tör-
lésre kerültek, a köztemetõ
fenntartáson lévõ üres állás-
hely megszüntetésre került,
helyette egy köztisztasági fel-
adatokért és a köztemetõ fenn-
tartásáért felelõs brigádvezetõ
munkakör került betervezésre.
A mûvelõdési ház dologi ki-
adásainál a rendezvények szer-
vezésére fordítható költségek
a felére csökkentek.

Az egyéb kiadások
Az egyéb kiadások soron a

non-profit szervezetek támo-
gatása lecsökkent, a polgár-
õröknek biztosított mûködési
kiadások tervezésén felül itt
költség nem került kimunká-
lásra.

Fejlesztések, beruházások
A felhalmozási kiadásoknál

a kötelezettségvállalásaink ke-
rültek tervezésre.
Szennyvízcsatorna
beruházás II. ütem 8.895 eFt
Ingatlanvásárlás 5.000 eFt
Földterület vásárlás 150 eFt

Komjátiné Mádl Margit
címzetes fõjegyzõ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (to-
vábbiakban: Áht ) 71.§. (1) bekezdése értelmében a
képviselõ-testület elfogadta Nagyvenyim Község Ön-
kormányzatának költségvetési rendeletét. A fõbb
számadatokat táblázatban ismertetjük.

Nagyvenyim Község Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Sor-sz. Megnevezés Elõzõ évi 2010 évi Terv/elõzõ évi
 elõirányzat elõirányzat elõirányzat/%

BEVÉTELEK
Mûködési bevételek

Intézményi mûködési bevételek 25 948 22 155 85%
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 206 416 205 332 99%

Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása 119 590 124 971 104%

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 30 871 16 970 55%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Véglegesen átvett pénzeszközök
Mûködési célú pénzeszköz átvétel 3 660 3 660 100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 7 000 8 000 114%
értékesítésének, kibocsátásának bevétele

Bevételek mindösszesen 393 485 381 088 97%

KIADÁSOK
Mûködési kiadások 370 109 359 543 97%
Felhalmozási kiadások összesen 16 876 14 045 83%

Kiadások mindösszesen 393 485 381 088 97%

Költségvetési létszámkeret 64 62 97%
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A 2010-es év jónéhány fon-
tos döntés meghozatalával
kezdõdött. Legelõször a költ-
ségvetésünket kellett rendelet-
ben elfogadni, mely csak több-
szöri nekifutásra került vi-
szonylag elfogadható állapot-
ba. Sajnos az állami visszavo-
nás mellett a tavaly betervezés-
re kerülõ telekeladást sem tud-
tuk realizálni, így meglehetõ-
sen mínuszos állapotú volt az
elsõ verzió. Ezt csökkentendõ
minden - a mûködési költsé-
gek kivételével - kiadást mér-
sékeltünk. Ez jelentõsen érin-
tette többek között a Venyim
tévét, valamint a civileknek
kiírt pályázati összeg is a ta-
valyi felére korlátozódott. A
köztisztviselõknél a jogsza-
bály szerinti mértékûre csök-
kent a cafetéria összege, a köz-
alkalmazottaknál a meleg-ét-
kezést tudtuk csak támogatni,
a képviselõk és az alpolgár-
mester a tiszteletdíj összegébõl
tudott felajánlani a költségve-
tési hiány mérséklésére.

Az orvosi rendelõ felújítá-
sa nyertes pályázat függvénye.
Pályázati szinten van még a
közösségi ház építése, az óvo-
da valamint a buszvárók fel-
újítása is. Tervezzük a bevéte-
li oldal erõsítését is, jelenleg
elõkészítõ munka zajlik ez
ügyben.

Több testületi ülésen téma
volt a csatornaberuházás I. és
II. ütemének alakulása. Az
elsõ ütemmel kapcsolatosan a
bankgarancia bár lehívásra

került, a kivitelezõvel mégis
sikerült peren kívüli egyezség-
re jutni, melynek lényege,
hogy a kivitelezés során felme-
rült hiányosságokat, hibákat
2010. június 15-ig megszünte-
tik, az önkormányzatok pedig
a bankgarancia összegét eddig
az idõpontig nem használhat-
ják fel, nem férhetnek hozzá.
Az egyezségre a pereskedés
elkerülése miatt került sor
(mind a négy érintett önkor-
mányzat elfogadásával), és
egy újabb ígéretet kaptunk,
hogy júniusig a több éve fenn-
álló problémák végre rende-
zésre kerülnek…

A II. ütem kapcsán egy ha-
táridõ-eltolódás miatt szerzõ-
désmódosításra került sor,
mely az elmondottak alapján
nem veszélyezteti a pályázat
benyújthatóságát. Ennek egyik
elõfeltétele a településenkénti
szándéknyilatkozatok megha-
tározott mennyiségének eléré-
se, amelynek teljesülésérõl
vagy nem teljesülésérõl még
nincs információm.

A februárban megtartott
Közmeghallgatáson igen sze-
rény volt az érdeklõdés, hoz-
zászólás vagy problémafelve-
tés meg ennél is kevesebb.
Fõleg a belterületi utak állapo-
tára vonatkozó hozzászólást
kaptunk, illetve a testületi ülé-
sek TV adásának hangminõsé-
gi problémájára hívta fel az
egyik résztvevõ a figyelmün-
ket.

dr. Szemere Brigitta

Fontos döntéseink

A szennyvízelvezetés I.
üteme sikeresen megvalósult.
A mostani pályázat tárgyát ké-
pezõ II. ütem a meglévõ köz-
ségi csatornahálózat kb. 70
százalékos bõvítését jelenti,
amelyhez az érintett lakosok
75 százalékának elõzetes szán-
déknyilatkozata szükséges.
Községünkben az eddig le-
adott szándéknyilatkozatok
aránya a 65 százalékot érte el–
tehát még nem elegendõ!

Kérem az érintett lakókat,
aláírva juttassák el a nyilatko-

zatukat a polgármesteri hiva-
talába, hogy ezzel a pályázat
benyújtásának alapfeltételeit
teljesíteni tudjuk. Mert ha az
érintett négy település bárme-
lyikében a 75 százalék alatt
marad a szándék, akkor nem
folytathatjuk a csatornázást.

Ezért felhívom szíves fi-
gyelmüket a határidõre, és még
egyszer kérem, szándéknyilat-
kozatukat mielõbb juttassák el
a polgármesteri hivatalba!
Megértésüket és segítségüket
köszönöm:               Rauf Pál

Várjuk a szándéknyilatkozatot

Mély
fájdalommal
búcsúzunk
Erõs Lajostól

Mindnyájan, halálhírétõl mélyen megrendülve,
õszinte részvéttel a szívünkben búcsúzunk Erõs La-
jostól, a kiváló baráttól, a közéleti embertõl, a jeles
nagyvenyimi polgártól. Ember volt Õ a szó igazi értel-
mében, aki a másik emberben a legkisebb jót is észre
tudta venni.

Most, amikor felidézzük a múlt emlékeit, nem kell
keresnünk a szépítõ szavakat.  Neve és  a községben, a
községért végzett  tevékenysége, korábban tanácstag-
ként, majd a rendszerváltás után négy választási cik-
luson át önkormányzati képviselõként elismerésnek és
megbecsülésnek örvendett. A külföldi kapcsolatok bi-
zottságának hosszú évekig egyik meghatározó szemé-
lyisége volt. Két évtizeden át a  DUNASZÖV ÁFÉSZ
intézõ bizottságában dolgozott a térségben élõ embe-
rek ellátásának javításáért.

Szerette a zenét. Abszolút zenei hallása és a közös
éneklés öröme vitte a Dunaújvárosi Vegyeskarba éne-
kelni. Ezzel is egyféle kultúrmissziót teljesített.

Neves képviselõje volt  az emberiségnek, olyan, aki-
nek egész életét a tenniakarás jótékony szelleme, és
mélységes humánum hatotta át.

Munkásságáért méltán érdemelte ki 2000-ben a
„Nagyvenyimért” kitüntetést.

Tudtuk, hogy beteg voltál, és ezt kedélyállapotodon
láttuk. Sajnos baráti vigasztaló szavaink nem érték el
a célt.

Hiányozni fog mosolyod, amely valahányszor egy-
egy humoros anekdotával is párosult.  Hiányzik majd
egész lényed, mert a neved és községünk neve elválaszt-
hatatlan egymástól.

A búcsú utolsó perceiben is érezzük, valljuk:
„Bármi lett Õ, bárhol, és bármilyen semmi is,
szívünkben még megmarad valami, ami Õ volt.
Részünk volt részünk marad, és velünk marad
emberségének szép világossága.
Nem felejt soha, nem felejt a tisztelet és a szeretet.”

Nagyvenyim Község polgármestereként és
jóbarátként, a község egész lakossága és a partnerte-
lepüléseink nevében búcsúzom Tõled Lajoskám!

Emléked megõrizzük! Isten Veled!
Rauf Pál
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Támogassa
a polgárõrséget!

A lakók többsége bizonyá-
ra értesült róla, hogy tavaly
májusában újra kezdte tevé-
kenységét a Nagyvenyimi Pol-
gárõrség. Egyesületünk több
mint 30 taggal rendelkezik.
Induló egyesületként anyagi
lehetõségeink szûkösek.

Amennyiben egyetért tevé-
kenységünkkel szeretnénk
kérni az ön támogatását is az
egyesület részére. Egyesüle-
tünk non-profit szervezet, így
gazdasági tevékenységet nem
folytat, viszont a mûködé-
sünkhöz szükségünk van
anyagi javakra, üzemanyagra,
felszerelésre és egyenruhára.

Kérem lehetõségeihez mér-
ten támogassa polgárõreink és
polgárõr asszonyaink munká-
ját, ezzel is biztosítva, hogy
Nagyvenyim közbiztonsága
tovább javuljon.

Segítsen, hogy segíthes-
sünk!

Szükség van erõinkre, a jár-
õrözésre, hogy megelõzhessük
az elmúlt télen történt esemé-
nyeket. Szomorúak voltunk
például, hogy a külterületeket
a jelenlegi gépkocsinkkal kép-
telenek voltunk bejárni. Így
megakadályozni sem tudtuk
az illegális fakitermelést,
amelyre nem is egy példa volt
– nemcsak saját célra, hanem
eladásra is vitték a fát. Az ilyen
bûncselekmények megakadá-
lyozása érdekében egyesüle-
tünk szeretne egy terepjárót
vásárolni, amellyel bejárhat-
juk a külterületet is. A gépjár-
mû-vásárláshoz várjuk a támo-
gatást azon a csekken, amelyet
a postaládákban elhelyeztünk.

Ezúton is köszönünk min-
den eddigi csekkes befizetést!
A támogatás másik formája,
ha valaki a Nagyvenyimért
Közalapítvány számlájára, a
„polgárõrség” megjegyzésel
utalja az adója 1 százalékát,
amit az adóbevallással
egyidõben tehet meg.

A polgárórség nevében
õszinte tisztelettel és köszönet-
tel!                        Hódi Attila

elnök

Bár még kissé erõlködik a
tél – megrázta szakállát Ger-
gely –, mégis egyre visszavon-
hatatlanabbul itt van a tavasz
és nem csak a kalendárium
szerint. A kiskertekben embe-
rek, elõkerülnek a metszõol-
lók, gereblyék, az õszi lomb-
takaró utolsó maradványai is
eltûnnek a szorgos kezek mun-
kája nyomán. Itt-ott egy-egy
füstfelleg bodorodik az égre,
sajnos néha gyászos fekete
színben – a kerti hulladék mel-
lett a nejlont, gumit is tûzbe
dob sok a környezetével nem
törõdõ, felelõtlen ember. Mert
az olyan jól ég… A mérgezõ
füstöt meg a könnyû tavaszi
szél messzire hordja, hadd sza-
golják azt a többiek!

A venyimi házak között sé-
tálva elgyönyörködöm a ter-
mészet tavaszi ébredésén, aho-
gyan az orgonabimbók friss-
zöld pocakosan kancsalítanak
az égre. Mosolygok a fûben
napfürdõzõ kutyák és macs-
kák jólesõ mormogásán, hall-
gatom a serénykedõ énekes-
madarak cifra szólamait, ma-

gamba szívom az elsõ bágya-
tag napsugarakat.

A kép akár idilli is lehetne,
ha nem akadna meg a szemem
a közösségi létet semmibe
vevõ, a környezetükért felelõs-
séget nem vállaló, igénytelen
emberek nyomain. A néhol
elhullajtott szemét sajnos szin-
te már részévé vált (?) az em-
beri környezetnek: a cigaret-
tacsikk, a zsebkendõ és kiüre-
sedett sörös doboz, mint újfaj-
ta flóra jelenik meg a közterü-
letek õshonos növényvilága
mellett. Érdekes kontraszt fi-
gyelhetõ meg az alkotó mun-
kával szépen gondozott ker-
tek, háztájak és a közterületek
lepusztítása között.

Hogy ez nem ugyanazon
embereknek a mûve? De, saj-
nos sok esetben, igen.

Nem lehet mindent a hor-
montúltengéses kamaszokra
fogni, bár õk is jelentõsen hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a ter-
mészetes és épített környezet
ilyen nagymértékben romlik a
településünkön. Õk azok, akik
a fák törzsét nyúzzák, a pado-

...de a miénk
kat faragják, a parkokban, kõ-
ágyásokon bicajoznak, a ki-
ürült boros flakonokat az ön-
kormányzat elõtt hagyják,
gusztustalan köpeteikkel
együtt. Õk azok akik „halálra
unják magukat” ugyanakkor
nem vesznek részt – még kér-
ve sem – a közösségi progra-
mokon, megmozdulásokon.
Neveltetési, társadalmi problé-
ma ez, kezelni kellene.

De most nem õróluk van
szó. Hanem azokról - a bioló-
giailag érett, felnõtt, értel-
mes(?) emberekrõl, akik bár
a kerítésen belül precíz ren-
det tartanak, a keletkezett sze-
metet azonban laza mozdulat-
tal a kerítés mögé hajítják, le-
gyen ott akár gyalogút, vagy
patakmeder. Levágott fû, gaz,
fanyesedék, levél és… kutya-
gumi! Igen, van olyan család,
aki a házi kedvence által ter-
melt salakanyagot minden lel-
kiismeret furdalás nélkül ki-
szórja a közterületre oda, ahol
különben gyalogosan járnak-
kelnek az emberek. Az „esze-
sebbje” nem fáradozik ilyes-
mivel, hanem kutyasétáltatás
alkalmával odavégezteti az
ebével a dolgát a másik kapu-
ja elé…

A kutyának mindkét végé-
rõl   gondoskodni  kell, de
így?!

Történelmi hagyománya
van az ún. Borostyánútnak
Európában. Mi Nagyvenyi-
men – néhány morálisan
visszamaradott ember környe-
zetromboló hatása miatt –
megteremtettük a Hulladék
utat. Igaz, ezt nem jelzi egyet-
lenegy történelmi könyv, tér-
kép vagy levéltári dokumen-
tum. Mégis itt van a települé-
sünkön.

Aki kíváncsi, lazításképpen
egy kellemes délutáni séta ke-
retében induljon el a Szõlõ-
hegyrõl az utcákat összekötõ
szerelõ utakon keresztül…

De vigyázat! Csak saját fe-
lelõsségre…

dr. Szemere Brigitta
képviselõ

A Nagyvenyimi Faluszépítõ
Egyesület hírei

Új év, új tervek...
A Nagyvenyimi Faluszépítõ Egyesület az idei évben is

szeretné a község közterületeit szépíteni, programjaikkal tá-
mogatni a környezettudatosságot a venyimi lakosok köré-
ben.

Terveink között szerepel a meglévõ kõágyásaink kijaví-
tása, kövek és növényzet pótlása, az Év portája 2010 közös-
ségi verseny meghirdetése és új programként az iskolával
együttmûködve szeretnénk meghirdetni az iskolai osztályok
körében a madár és kisállat odúkészítõ versenyt.

E céljaink megvalósításához pályázatot nyújtunk be az
önkormányzathoz, de továbbra is szívesen várjuk a lakossá-
gi felajánlásokat.

Az idén már jogosultak vagyunk az adó 1%-ra is. Adó-
számunk: 18500897-1-07

Közgyûlés
Az idei évadnyitó közgyûlésünkre 2010. április 13-án

16.30 órai kezdettel kerül sor a nagyvenyimi Kossuth La-
jos Általános Iskolában, ahová szeretettel várunk minden
tagot és érdeklõdõt.

a vezetõség
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„Nagyvenyimért” Közalapítvány
Beszámoló és közhasznú-

sági jelentés a 2009. évrõl
Közérdekû célra létrehozott

és 1996-tól folyamatosan mû-
ködõ közalapítványunk 1998-
tól rendelkezik közhasznú jog-
állással. Tevékenységünket az
1997. évi CLVI. törvény és az
Alapító Okirat elõírásai szerint
végeztük.

Közalapítványunk kurató-
riuma az elmúlt évben öt al-
kalommal ülésezett, tizenegy
határozatot hozott, öt pályáza-
tot bírált el, egy pályázatot
nem támogatott.

A közalapítvány támogat-
ható céljai közül az alábbiak-
ra pályáztak, vagy céltámoga-
tásban részesültek összesen
1.595.000 Ft összegben.

Kulturális célú támoga-
tást kapott:

– mûvelõdési ház
200.000 Ft

Szociális célú támogatást
kapott:

– Szent Ferenc Szeretetott-
hon 200.000 Ft

– Karitász Csoport
65.000 Ft

Sportcélú támogatást ka-
pott:

– Nagyvenyim SC
625.000 Ft

– Bognár Roland
30.000 Ft

– Mikulás Kupa rendezvény
50.000 Ft

– Nõi Labdarúgó Csapat
10.000 Ft

Közbiztonsági célú támo-
gatást kapott:

– Polgárõrség
415.000 Ft

Közalapítványunk bevéte-
lei az elmúlt évben az adózók
által felajánlott 1%-ból, vala-
mint a magánszemélyek és
vállalkozások meghatározott
célú támogatásaiból származ-
tak.

Az adózók egy része tizen-
kettedik alkalommal hozott
közalapítványunk javára ked-
vezõ döntést. A tizenkét év
alatt az 1 %-okból befolyt
összeg 3.263.675 Ft volt, át-
lagosan 271.973 Ft/év.

Az 1 %-os felajánlásokból,
az APEH által 2008. októbe-
rében átutalt 329.414 Ft össze-
get használtuk fel, 2009-ben
az 1.595.000 Ft összegen be-
lül az elõzõekben felsorolt
kulturális, szociális, sport és
közbiztonsági célú támogatá-
sokra.

Köszönetünket fejezzük ki
azon támogatóinknak, akik
rendszeresen vagy akár elsõ
alkalommal támogattak ben-
nünket adójuk 1 %-ával. Aki
továbbra is érdemesnek tartja
támogatni közalapítványun-
kat, kérjük, hogy a „Rendelke-
zõ Nyilatkozat”-ára az alábbi
adószámot írja:

18485309-1-07
Az 1996-tól kezdõdõ mû-

ködésünk óta a pályázók, illet-
ve a céltámogatások kedvez-
ményezettjei 12.012.000 Ft
támogatásban részesültek.

A Közalapítvány cél sze-
rinti támogatásaira pályázni
kívánók a pályázati kiírást az
Önkormányzat honlapján
(www.nagyvenyim.hu) te-
kinthetik meg.

Sajnálatos azonban – ahogy
e beszámoló 1. sz. mellékleté-
nek záró egyenlege mutatja –
támogatási összeg hiányában
várhatóan 2010. októberéig
(APEH-tõl 1 %) pályázatokat
befogadni nem tudunk.

Elmúlt évi tevékenységünk
jelentõsen befolyásoló ténye-
zõje volt, hogy közalapítvá-
nyunk alapítója, Nagyvenyim
Község Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete 2009. január 1-
jei hatállyal rendeletet alkotott
a civil szervezetek támogatá-
sáról. Mivel a rendeletben sza-
bályozott célok és feladatok
szinte teljes mértékben lefedik
a Közalapítvány „Alapító Ok-

irat”-ában foglaltakat, ezért fel-
tételezhetõ, hogy a Képviselõ-
testület ezzel korlátozni kíván-
ta az általa alapított Közalapít-
vány tevékenységét. A kurató-
rium tagjai, elnöke és könyve-
lõje megbízatásukat ellenszol-
gáltatás nélkül látják el. A 9 fõs
kuratórium hiányzó tagja az
elmúlt évben pótlásra került.

Közalapítványunknak a
224/200. (XII.19) sz. Kor-
mányrendelet elõírásaiból kö-
vetkezõen könyvvizsgálati
kötelezettsége nincs, ezért a
jelentés mellékletében közzé-
tett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva.

A „Beszámoló és közhasz-
núsági jelentés”-t a kuratórium
1/2010. sz. határozatával
2010. február 8-án fogadta el.

A kuratórium nevében:
Móri Imre

    elnök

A „Nagyvenyimért Közalapítvány” 2009. évrõl szóló
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének

Bevételek:
2009. január 1-jei nyitóegyenleg             689.086 Ft
APEH 1 % 321.499 Ft
Kiss Angéla (sport céltámogatás) 75.000 Ft
Kiss Dávid (sport céltámogatás) 25.000 Ft
Kiss Antal (sport céltámogatás) 100.000 Ft
Halmi Nándorné (szoc. céltámogatás) 200.000 Ft
MABANAFT HUNGARY (kult. céltámogatás) 200.000 Ft
TILLA-TRANS KFT. (sport céltámogatás) 30.000 Ft
kamatok (Takarékszövetkezet) 1.088 Ft

Összesen:           1.641.673 Ft

Kiadások:
Mûvelõdési Ház (falunapi kult. céltámogatás) 200.000 Ft
Szent Ferenc Szeretetotthon (szoc. céltámogatás) 200.000 Ft
Nagyvenyim SC (sport céltámogatás) 625.000 Ft
Polgárõrség 415.000 Ft
Karitász Csoport 65.000 Ft
Mikulás Kupa 50.000 Ft
Bognár Roland (búvárúszó céltámogatás) 30.000 Ft
Nõi Labdarúgó Csapat 10.000 Ft
Bankköltség (Takarékszövetkezet) 25.920 Ft

Összesen: 1.620.920 Ft

Bevétel: 1.641.673 Ft
Kiadás 1.620.920 Ft

20.753 Ft
Bankszámlán: 20.753 Ft
2009. december 31-i záró egyenleg: 20.753 Ft
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fõ utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Sulihét: öregdiák-találkozó,
versenyek, sztár-show

Nagyszabású suligálával
kezdõdött a Kossuth iskola
ünnepi hete március 17-én,
szerdán délután. Énekkarosok,
furulyások, néptáncosok, kö-
télugrók, mûvészeti csoportok
mutatkoztak be a szülõknek,
vendégeknek. A nézõk sorá-
ban ültek azok az öregdiákok,
akik egykori osztálytársaikkal
találkozhattak e jeles esemé-
nyen. A 2010 kerek évszám,
így elõször azokat hívták, akik
ugyancsak kerek években  '60,
'70, '80, '90, 2000 - ballagtak.

Kundra Lászlóné elmond-
ta a megnyitójában: hagyo-
mányteremtõ esemény ez,

mely az összefogást, az össze-
tartozás erejét szimbolizálja.

Az alsós tanulókat sport- és
rajzverseny, kézmûvesház,
101 kiskutya vetélkedõ, 6pró-
ba várta, a felsõsök fociban és
kézilabdában, szupercsapat
bajnokságon mérhették össze
erejüket, illetve rendvédelmi
szervek és mentõk bemutató-
ját is láthatták.

Nagy attrakció volt a finálé
is: az ünnepi hét zárásaként
Éder Krisztián - a híres SP -
vendégeskedett náluk: beszél-
getett a gyerekekkel és szülõk-
kel az iskoláról és autogramot
osztogatott a rajongóknak.

A Magyar
Kultúra Napja
1823. január 22-én fejezte

be Kölcsey Ferenc a Himnusz
megírását. Ezen a napon meg-
állunk, megemlékezünk Köl-
cseyrõl, elszavaljuk, elénekel-
jük a Himnuszt, hiszen ez a
nap a Magyar Kultúra Napja.
A magyar kultúra közös kin-
csünk. Közös felelõsségünk,
hogy megõrizzük. Õriznünk és
ápolnunk kell azokat az érté-
keket, szellemi hagyományo-
kat, amit elõdeink megalkot-
tak. Megõrizzük a nép ajkán
született népdalokat, a meste-
rek által készített tárgyakat,

építményeket, mûvészeink,
tudósaink, felfedezõink szelle-
mi hagyatékát. S mindenek-
elõtt a legfontosabbat, az anya-
nyelvet.

Kundra Lászlóné
igazgató

A diákok örömmel vettek részt a versenyeken

Éder Krisztián (SP) felejthetetlen percekkel ajándékoz-
ta meg a nagyvenyimi gyerekeket

Az anyanyelv nemzetközi
napja minden év február 21-
én kerül megünneplésre. Az
anyanyelv napjának célja,
hogy felhívja a figyelmet a vi-
lág 6000 beszélt nyelvének
védelmére. Iskolánkban 2010.
február 19-én pénteken ünne-
peltük meg. Az alsó tagozat-
ban az elsõ tanítási órán (kb.15
percben) a 4.b osztályos tanu-
lók játékos nyelvi feladatokat

(találós kérdések, képrejtvé-
nyek, szólások, közmondások)
vittek be társaiknak, ezzel kí-
vánták felhívni a figyelmet az
anyanyelv fontosságára. A fel-
sõ tagozatban a megemlékezés
osztályszinten történt egy-egy
anyanyelvi TOTÓ kitöltésé-
vel.

Kissné Ságodi Gyöngyi
alsós

munkaközösség-vezetõ

Nemzetközi Anyanyelvi Nap

Február 4-én közel ötven
(1., 2., 4. osztályos ) tanulóval
megnéztük az Álom, álom,
kitalálom címû darabot, Duna-
újvárosban a Bartók Kamara-
színház és Mûvészetek Házá-
ban. Nagyon érdekes, magával
ragadó elõadást láttunk, ahol
a zene és a tánc dominált és
mennyire beszédes nyelv ez.
Csodálatos volt!Február 26-

Színházlátogatás
ára húsz ingyen jegyet kapott
iskolánk a dunaújvárosi Bar-
tók Kamaraszínház és Mûvé-
szetek Házától a Zsiványtanya
címû táncmesejáték premier
elõadásra. 3. és 4. osztályos ta-
nulókkal néztük meg a dara-
bot. Ismét nagyon színvonalas,
élvezetes, szórakoztató dél-
utánt töltöttünk a színházban.
Köszönjük!

Tavaszi szünet
A tavaszi szünet április 2-tõl 6-ig tart.
Utolsó tanítási nap:  április 1., csütörtök
Elsõ tanítási nap:      április 7., szerda

Az iskola dolgozói nevében Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
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Valentin-nap
2010. február 12-én, pénte-

ken hagyományosan megtar-
tottuk a felsõs farsangot. Dél-
után 3 órakor megkezdõdött az
osztályok közötti verseny. Az
osztályok sokat készültek, ami
meg is hozta az eredményt. Az
5. osztály két produkciót adott
elõ, egy táncot és egy dzsun-
gelben játszódó játékot. Mi, a
hatodikosok két táncos pro-
dukcióval készültünk. A 7.
osztály kacsatáncot mutatott
be. A két 8. osztály akrobati-
kus mutatványokkal szórakoz-
tatott bennünket. Mi sajnos
csak második helyezést értünk
el, de ennek is nagyon örül-
tünk. 16 óra 15 perckor meg-
kezdõdött az igazi mulatság.
Sokat táncoltunk. A büfé is
akkor nyitott ki, amikor a tánc
kezdõdött. 6 óra környékén
húztunk tombolát. Sok érde-
kes dolgot nyerhettünk. Ezen
a napon hirdették a DÖK ver-
senyének féléves eredményét,
és nagy örömünkre a 6. osz-
tály nyerte a hatalmas tortát.
Nagyon büszkék vagyunk rá!
A végén már nagyon beleme-
legedtünk a táncba, de sajnos
felkapcsolódott a villany, és
mint minden évben, Czimmer
tanárnõ lezárta a bulit. Nekem
nagyon tetszett, remélem lesz
még ilyen jó délutánom.

Kovács Zoltán 6. osztály

A napközi
és a menza

befizetésének
rendje

A befizetések idõpontja ha-
vonta 3 nap, melyrõl külön
értesítést nem küldünk.

A befizetés a tetõtéri irodá-
ban történik: 10-14 óráig,
Both Ilona iskolatitkárnál

A befizetési napok a kö-
vetkezõk:

 március 25-26.
pótbefizetés 29.

 április 26-27.
pótbefizetés 28.

 május 27-28.
pótbefizetés 31.

Február 6-án, szombaton
farsangi bálra gyülekezett az
iskola apraja-nagyja. Az ovi-
sok közül is sokan eljöttek.
Délután 3 órakor jelmezver-
sennyel nyitott a mulatság.
Sok ötletes jelmezt láthattunk,
mint például Raffaeló-t, hirde-
tõoszlopot, kalózt, rongyba-
bát, hercegnõt és sorolhatnám
tovább. A tanár nénik is jel-
mezt öltöttek, õk Túró Rudik
voltak. A felvonulás után a
zsûri döntéséig a büfét vettük
birtokunkba, ahol sok finom
szendvics, sütemény és szörp
várt ránk. Ettünk-ittunk. Eköz-
ben a Szülõi Munkaközösség

tagjai tombolát árultak. A jel-
mezverseny eredményhirdeté-
se után zsákbamacskát vehet-
tünk a tanító néniktõl. Majd
kezdõdött a tánc a Bálkirály és
Bálkirálynõ címért. Fél hatkor
megtudtuk, hogy ki nyerte a
megtisztelõ címeket, és elkez-
dõdött a tombolasorsolás. Na-
gyon sok értékes nyeremény
volt. A bál egy záró tánccal
fejezõdött be. Jól szórakoz-
tunk, és nagyon élveztük a
programot. Reméljük, hogy
jövõre is lesz farsangi mulat-
ság!

Molnár Fanni
3. osztály

Farsang

Városi és város-
környéki mate-
matika verseny

2010. március 4-én a duna-
újvárosi Arany János Általá-
nos Iskolában rendeztek a vá-
ros és a környék 5. és 6. osztá-
lyosai számára matematika-
versenyt.

Iskolánkat az 5. évfolyam-
ról Rakonczai Tamás, Ujvári
Dávid, Horváth Tamara, a 6.
osztályból pedig Rácz Péter,
Hegyi Antal és Somogyi Ro-
land képviselte.

Ötödikes tanulóink taroltak.
Rakonczai Tamás az elsõ,
Ujvári Dávid a második he-
lyen végzett.

Felkészítõ tanáraik: Kiss
Zoltánné és Czimmer Éva.

Móricz-kupa –
asztalitenisz

2010. február 25-én rendez-
ték a hagyományos „Móricz
kupa” asztaliteniszversenyt. A
dunaújvárosi iskolák mellett a
nagyvenyimi iskola is részt
vett ezen a rangos versenyen,
és annak ellenére, hogy rend-
szeresen játszó és klubokban
versenyzõ sportolók ellen
mérkõztek tanulóink, eredmé-
nyesen helytálltak. A csapat a
csoportjában a második he-
lyen végzett, a fõtáblára jutá-
sért az elsõ hely kellett volna.
Résztvevõk: Pásztor Bálint
8.b, Pók Krisztián 6.o, Kovács
Zoltán 6.o, Simon Kitti 7.o,
Kerekes Mária 7.o Cziczinger
Zsófia 7.o. Felkészítõ tanáruk:
Méry István.

Helyesírási
verseny

Dunaújvárosban az Arany
János Általános Iskolában ren-
dezték meg a 4. osztályosok
számára a helyesírási versenyt.
Tollbamondást kellett írniuk
és szavakat kellett elválaszta-
ni a versenyzõknek. Iskolán-
kat Budai Boglárka (4.b) és
Juhász Gábor (4.a) képviselte.
Budai Boglárka II. helyezett
lett és továbbjutott a megyei
megmérettetésre.

Körzeti
kézilabda verseny

2010. február 26-án Ercsiben
rendezték a kézilabdadöntõt a
fiúk IV. korcsoportjában. Részt-
vevõ csapatok: Pusztaszabolcs,
Adony, Rácalmás és Nagyve-
nyim. Csapatunk remek játék-
kal a III. helyezést érte el. Csa-
pattagok: Killer Tamás, Szabó
Attila 2, Kállai Ádám, Kovács
Dániel, Pásztor Bálint,
Turcsányi Zsolt, Kiefer Dawid,
Lovászi Tamás, Nagy Bence.
Felkészítõ tanáruk: Méry István.

Házi versmondó
verseny

A hagyományainkhoz híven
ebben a tanévben is megtartot-
tuk versmondó versenyünket
az alsó tagozaton. Nagy örö-
münkre 51 diákunk vett részt
ezen a megmérettetésen. Nehéz
dolga volt a zsûri tagjainak, na-
gyon szép verseket hallottunk,
s a gyerekek is kiváló teljesít-
ményt nyújtottak. Helyezése-
ink: 1. osztályosok: I. Szaba-
dos Zalán, II. Varga Nóra, III.
Szabó Soma és Kovács Ri-
chárd, 2. osztályosok. I. Futó
Laura, II. Ruha Réka, III.
Mintál Kamilla, 3.osztályosok:
I. Weibel Krisztián és Kiss
András Máté, II. Fazekas Csen-
ge és Molnár Fanni, III. Balogh
Dzsesszika és Tompai Viktó-
ria, Különdíj: Kolonics Attila
4.a osztály: I. Juhász Gábor, II.
Farkas Krisztina, III. Ráthgéber
László, 4. b osztály: I. Nagy
Viktória és Szõke Dániel, II.
Fekete Rebeka.
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Óvoda, óvoda, óvoda

Az óvodából az iskolába tör-
ténõ zavartalan átmenet egyik
pillére, hogy a nagycsoportos
gyermeknek legyen kellõ isme-
rete az iskolai életrõl.

Ennek érdekében minden
csoportban az óvó nénik tuda-
tosan készítik a gyerekeket az
iskolai életre, de az igazi ered-
ményt csak valóságos tapasz-
talás útján lehet megszerezni.

Ezért nagyon szívesen vet-
tük, hogy az idei évben is le-
hetõséget kaptunk arra, hogy
részt vehettek nagycsoportos
gyermekeink két tanórán is az
iskolában.

Márti és Judit tanító nénik
szeretettel várták az óvodásokat.

A gyerekek beültek az isko-
lások közé a padba és várták,
hogy kezdõdjön az óra, ahol
egy-egy mesét dolgoztak fel.

Nagy élmény volt, hogy
gyermekink úgy „dolgoztak”
az órán mint az iskolások, be-
lekóstolhattak az olvasás óra
különleges pillanataiba.

Másnap a testnevelés órán
Márti tanító néni vezetésével
mozgalmas, érdekes, aktív,
élmény dús napban volt ré-
szük.

Színes, vonzó tapasztala-
tokkal telve tértek vissza gyer-
mekeink az óvodába, örömmel
és bizalommal várják az isko-
lai életet.

Óvodások az iskolában

Visszavágóra várjuk április
elején a rácalmási óvoda nagy-
csoportos gyerekeit egy sport
vetélkedõre. Az õsszel hívták
meg az iskolába készülõ óvo-
dásainkat egy közös rendez-
vényre, a jól sikerült progra-
mot most nálunk ismételjük
meg.

Óvoda szintû nagy kirándu-
lásra készülünk április végén a
Budakeszi Vadasparkba és
Martonvásári Kastélyparkba.
Az egész napos programon
minden gyermekünk részt vesz.

Május második  hetében
külön kirándulást szerve-

zünk nagycsoportosaink-
nak, ahol nekik csak az õ
korosztályuknak megfelelõ
programú kirándulást szer-
vezünk, amikor nem kell al-
kalmazkodniuk a kisebbek-
hez.

Minden hónap harmadik
szerdáján várjuk a jövendõ
óvodásokat egy kis óvodai is-
merkedésre a  Baba-Mama
Klub keretében.

Köszönjük Gaszler István
vállalkozónak és Pap László
gyógyszerésznek az óvodának
tett felajánlását.

Programjaink:
A tél örömei honlap... Emlékszel még....?

Szakmai napon Kovács Jánosné drámapedagógus is
elõadást tartott január 18-án

ALAPÍTVÁNY A NAGYVENYIMI
ÓVODÁÉRT

Fõ célja:
Segítségnyújtás a jövõ nemzedékének pozitív irányú fej-

lõdéséhez a meglévõ tárgyi és személyi feltételek javításá-
val, fejlesztésével.

Annak elõsegítése, hogy a gyermekek a közösségben
illetve önállóan végzett tevékenységük során zene, tánc,
sport kézmûves foglalkozások, népi hagyomány és honis-
meret terén egyéni adottságaik figyelembe vételével kap-
janak lehetõséget alapkészségeik fejlesztésére és ezzel biz-
tos alapot, szerezhessenek késõbbi életükre.

Számlaszám:
11736037-20565051
Adószám:
18490956-1-07
Kérjük, ajánlja fel 1%-át a nagyvenyimi óvodások javát

szolgáló alapítványnak!
Köszönettel:

Szabó Mihályné
kuratórium elnök

A Tulipán csoportban hatalmas verseny alakult ki a
szörp-ivó versenyen
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Pályázati felhívás civil
szervezetek támogatására
Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselõ-testülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek támogatá-

sára
A pályázat célja: a civil szervezetek 2010. évi támogatása
Pályázhatnak:
Természetes személyek, vagy Nagyvenyimi székhelyû in-

tézmények által nem haszonszerzési, vagy politikai célból lét-
rehozott – a rendelet 4. §-ban felsorolt tevékenységek valame-
lyikét végzõ – Nagyvenyimen jelentõs tevékenységi körrel ren-
delkezõ és rendszeresen mûködõ bejegyzett társadalmi szerve-
zet, alapítvány, vagy nagyvenyimi székhelyû intézmények ke-
retében mûködõ társadalmi szervezõdés: klub, kör, szakkör.

Támogatott célok:
a) egészségmegõrzés,
b) szociális tevékenység (családsegítés, idõskorúak gondo-

zása, hátrányos     helyzetûek segítése),
c) kulturális tevékenység,
d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e) ismeretterjesztés
f) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
g) természetvédelem, környezetvédelem, mûemlékvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem,
i) közrend, közbiztonság védelme,
j) sport, tömegsport

Támogatás formája:
a) a civilszervezetek mûködési támogatása,
b) a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támoga-

tása
c) a civilszervezeteket érintõ évfordulók, rendezvények tá-

mogatása

Támogatás általános feltételei:
a) a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rende-

zésére, a szervezõdés megszûntetésére irányuló, valamint tör-
lés iránti eljárás,

e) a pályázó rendezvényein Nagyvenyim Község Önkor-
mányzatát támogatóként     tünteti fel.

A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat Nagyvenyim község polgármesteréhez –

Nagyvenyim, Fõ u. 43. - kell benyújtani írásban,  három pél-
dányban e felhívás mellékletét képezõ pályázati adatlap és an-
nak mellékletei szerint, valamint elektronikusan a
polghivn@vnet.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 31.
16 óra

Hiánypótlásra nyitva álló idõ: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 5. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyúj-
tásától számított 30. nap

Gondolatok
a regisztrációs jegyrõl

A díjmentes utazásra jogosultak továbbra is térítésmente-
sen utazhatnak, azzal a különbséggel, hogy ezután regisztrá-
ciós jegyet kell váltaniuk. A regisztrációs jegy gyakorlati hasz-
na az, hogy általa nyomon követhetõk a közösségi közleke-
déshez kapcsolódó utazások. Adatokkal szolgál majd a jel-
lemzõ utazási távolságokról, a csúcsidõszakokról, így beve-
zetése segíthet a menetrendek elõkészítésében is.

Utazáskor sokszor értetlenkednek az emberek, hogy miért
is van szükség rá?

A közlekedési társaságok a szociálpolitikai kedvezménnyel
utazók után ún. fogyasztói árkiegészítést kaptak eddig is. A
díjmentesen utazók száma eddig nem volt ismert, ezért a je-
lenlegi jogszabályok alapján a közlekedési vállalatok nor-
matív alapon igényelhették az államtól az "ingyenes" utazá-
sok okozta bevétel kiesést. Az elõzõ évekhez hasonlóan csak
az ingyenes utazások után az idén is több mint tízmilliárd
forintot igényelhetnek a szolgáltatók. Ez a költségvetési tétel
fedezi tehát a díjmentesen utazók közlekedését.

Tehát március elsejétõl a díjmentes utazásra jogosultak-
nak térítésmentes jegyet kell váltaniuk a jegypénztáraknál
vagy a jármûveken. A regisztrációs jegy meglétét az egyéb
jegyekhez és bérletekhez hasonlóan ellenõrzik. A bevezetés
kapcsán türelmi idõt kapnak a szolgáltatók és az utasok is. A
regisztrációs jegy nélkül utazóknak csak 2010 július elseje
után kell 500 Ft büntetést fizetniük.

A vonat- vagy buszjárat létjogosultságát az utazások gya-
korisága igazolja. Aki regisztrációs jegyet vált, egyértelmû-
en jelzi, hogy az adott szolgáltatásra bizonyos idõközönként
rendszeresen vagy legalább alkalmanként szüksége van.

A regisztrációs jegy bevezetése csak akkor érheti el célját,
ha a díjmentesen utazók készek az együttmûködésre.

A Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium kér-
te a szolgáltatókat, hogy a jegytipus használatához hatékony
és utasbarát megoldásokat dolgozzanak ki, mely megtörtént.
és így már regisztrációs jeggyel utazunk mi, 65 év feletti nyug-
díjasok is március elsejétõl, de még térítés mentesen!

Fási Éva
önkormányzati

képviselõ

Inaktelkére utazhatnak
Második alkalommal rendezik meg partnertelepülésünk-

höz Egereshez tartozó Inaktelkén a Falunapot. Ebbõl az al-
kalomból Jánosi Lóránt Inaktelke református lelkésze
eljuttata meghívását mindazokhoz, akik szeretnének része-
sei lenni az egyik legnagyobb ünnepüknek.

A Falunap idõpontja: június 19 szombat.
Indulás június 18 kora reggeli órákban –  érkezés 20-án

vasárnap a késõ éjszakai órákban.
Szállás és ellátás a fogadó családoknál.
A kiutazás az idei évben önköltséges és külön autóbusszal

történik.
Jelentkezni és a részletekrõl érdeklõdni a polgármesteri

hivatal titkárságán lehet személyesen, vagy az 507-460-as
telefonszámon

Szabóné Lõrincz Ilona
a kult. biz. elnöke
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Nagyvenyimi Mûvelõdési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fõ utca 16. Telefon: 506-220

„Ha az ember egy kedvezõ Feng-Shui környe-
zetben helyezkedik el, akkor jószerencse, béke és
hosszú élet vár rá.”

(Stephen Skinner)
2010. április 10-én
és 17-én (Szombat)

Feng-Shui
a mindennapi életben

tanfolyam
a mûvelõdési házban

(Nagyvenyim Fõ út 16.)

Tanfolyam vezetõ:
Talán Katalin, Feng-Shui mester

Környezetünk hatással van életvitelünkre, fej-
lõdésünkre. A Feng-Shui a természet és az em-
ber összhangját megteremtõ õsi mûvészet. Az
emberi testen kívüli energiatér rendezését keresz-
tül a gazdagabb és boldogabb élet megteremté-
sét segíti elõ. Egészségesnek lenni, harmónikusan
élni annyit jelent, mint meghallani és követni a
természet törvényeit. Nem uralkodni kell a ter-
mészeten, hanem azzal öszhangban élni.

A tanfolyamon a „Forma Iskola” módszerei ta-
nulhatók meg, amellyekkel orvosolni lehet a gya-
kori Feng Shui problémákat a házunkban és kö-
rülötte. A harmónia megteremtésével javíthatunk
életünk menetén, jósorsunk megvalósításán. A
kiegyensúlyozott, harmónikus otthonban megva-
lósulnak vágyott álmaink – egészség, jólét,
bõség...!

Jelentkezni és érdeklõdni lehet:
Hétfõtõl péntekig 13 és 18 óra között a könyv-

tárban, illetve az 506-220 vagy 06-30-374-8222-
es telefonszámon.

Versünnep
A Költészet Napja alkalmából versünnep lesz

2010. április 12-én 15 órakor
a mûvelõdési házban.

Rendezõ: Aranydaru Nyugdíjas Klub

Szeretettel várjuk a nyugdíjasokat és az érdeklõdõ
versbarátokat a rendezvényre!

A nagyvenyimi „Aranykezû Öltögetõ” klub
találkozót szervez

a mûvelõdési házban
2010. május 22-én szombaton 10 órától.

A résztvevõk új foltvarró technikákkal
ismerkedhetnek meg.

A találkozóra jelentkezni lehet a  klubvezetõnél.
Telefon: 06-70-5180-700

Öltögetõ találkozó

Anyák napi játszóház
Anyák napi játszóházra várjuk a gyermekeket

és a szülõket
a mûvelõdési házba

2010. április 24-én 13-17 óráig.

Játszóházvezetõ: Gubánné Pintér Annamária.
Ajándékok készítése többféle technikákkal!

A belépés díjtalan!

A betegségek megelõzésé-
ért mi magunk is nagyon so-
kat tehetünk! E jelmondat szel-
lemében rendezett egészség-
napokat a mûvelõdési ház idén
tavasszal is.

A rendezvénysorozat pén-
tekenként zajlott. A homeopá-

Egészségnapok
tia volt a központi téma. Leg-
utóbb, március 26-án az influ-
enza és szövõdményei, vírus
és bakteriális fertõzések meg-
elõzésérõl, gyógyításáról volt
szó,  dr. Bedõ Adél fül-, orr-,
gégész és homeopata orvos
tartott elõadást.
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Fontos telefonszámok:

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Február 20-án Székesfehér-

váron a Kortárs Ki mit tud?
rendezvényen a klub dalköre
szerepelt. Tolnai népdalokból
összeállított dalcsokrot adtak
elõ nagy sikerrel. A zsûri szó-
beli értékelésében dicsérõ sza-
vakkal ismerte el a dalok ki-
választását, a tiszta hangzású
elõadást, a csoport elegáns öl-
tözékét. Külön is megdicsér-
ték a szólóénekesek énekét.  A
zsûri emléklapot ajándékozott
a csoportnak.

A vezetõség 3 tagja
résztvett az Egyenlõ Bánás-
mód Hatóság által szervezett
fórumon, ahol tájékoztatást
kaptunk arról, hogy a hatóság
Fejér megyei referense dr.
Koródi Balázs ügyvéd, aki
Székesfehérváron az Esélyek
Házában, Budai u. 90. szám
alatt, hétfõn 10-12 óráig, szer-
dán 12-16 óráig tart ügyfélfo-
gadást, ahol panaszt lehet elõ-
terjeszteni, illetve tanácsot le-
het kérni.

Klubdélutánjainkon a tag-
ságot a következõkrõl tájékoz-
tattuk:

– Üdülési csekket igényel-
hetnek a 62. életévüket betöl-
tött 80.000 forint alatti nyug-
díjjal rendelkezõ nyugdíjasok
40.000 forint értékben 15.000
forint önrész mellet. Az igény-
lési határidõt szeptember kö-
zepéig meghosszabították.

– Az egyszerû riasztóberen-
dezések iránti igényt a klub-

tagságnál felmértük, árajánla-
tot kértünk a forgalmazótól.
Némi kudarc ért bennünket,
mert néhány hét eltelte alatt
már a harmadik forgalmazó-
hoz került át a berendezések
árusítása és olyan mértékû ár-
emelkedéssel, hogy többen
nem tudják azt megfizetni.
Sajnáljuk, mert az idõs embe-
reknek szüksége lenne ezekre.

– Beszéltünk arról, hogy a
65. évünket betöltött szemé-
lyek ingyenes utazásához re-
gisztrációs jegyet kell kérni, a
költségek pontosabb nyilván-
tartása érdekében. Ez több idõs
embernek sorban állási nehéz-
ségeket is jelenthet, de a cél
érdekében ezt fel kell vállal-
nunk.

– 11 nyugdíjas egyesület és
klub versmondóit hívtuk meg
a költészetnapi versmondó
ünnepünkre, ahol Szabó
Lõrincz életmûvét gondoljuk
végig és verseivel emlékezünk
életpályájára. A rendezvény
április 12-én 15 órakor kezdõ-
dik, ahová szeretettel várjuk
hallgatóként a verskedvelõ
nagyvenyimieket is. A rendez-
vényen belépõdíjat nem kell
fizetni.

– Versmondóink Kulcson
március 27-én, Baracson már-
cius 29-én tesznek eleget klub-
barátaink meghívásának.

– Megköszöntöttük a szü-
letés és névnapjukat ünneplõ
klubtagjainkat.

táshoz való hozzájárulás díját
önmagunk fizettük, de a nap
végén nagyszerû élménnyel
tértünk haza. Köszönetet
mondtunk a Solti önkormány-
zat alpolgármesterének és a
Kissolti Nyugdíjas Klub veze-
tõségének a kedves fogadtatá-
sért, a vendéglátásért és az
egész napos programon való
részvétel lehetõségéért.

Készülünk a május 15-én
10 órakor kezdõdõ hetedik al-
kalommal megrendezésre ke-
rülõ Pünkösdi Dalostalál-
kozóra, melyre hallgatóként
szeretettel hívjuk és várjuk
Nagyvenyim minden lakóját.
A dalostalálkozóra a belépé-
sért nem kell díjat fizetni.

Szép tavaszt és jó egészsé-
get kívánunk mindenkinek.

Juhász V. Zoltánné
klubvezetõ

– A klub  férfi tagjai virág-
gal köszöntötték a nõnap al-
kalmából a klub nõtagjait.

Március 11-én XIX. Solti
Tavaszi Napok rendezvényé-
re kaptunk meghívást. Dalkö-
rünket meghívták fellépésre.
Nagy sikerrel adták elõ az új
Tolnai népdalcsokrunkat. A
klubból többen is elkísértük
õket. Szép napot töltöttünk ott
együtt. Meghallgattuk a hat
klub dalköreinek elõadását és
Szvorák Katalin Liszt Ferenc
díjas népdalénekes gyönyörû
mûsorát. Kiállítást rendeztek
hímzett falvédõkbõl és
domonyi-viseletes babákból.
A falvédõk kiállításához mi is
gyûjtöttünk kézimunkákat. A
délutánt Solt- Révbéri lovas
centrumban töltöttük, ahol lo-
vasbemutatót láttunk. Az uta-
zási költséget és a vendéglá-

Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság: ............................................................. 507-460
Polgármester: ....................................................... 507-461
Jegyzõ: ................................................................. 507-450
Pénzügy: ............................................................... 506-230
Adócsoport: ........................................... 521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat: ...................................... 506-212
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, Dr. Lovász Zita: ................................... 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
Település õrök: ........................................ 06-30/205-4563
.................................................................. 06-30/839-8076
Polgárõrség: ............................................. 06-30/334-2002
Körzeti megbízott: ................................... 06-70/419-4388
Hibabejelentés:
E.ON ...................... áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás: ............................................... 25/411-636
Csatorna: ....................................................... 70/4146-817

Kirándulás Cserkeszõlõre

Az Aranydaru Nyugdíjas Klub 2010. április
14-én Agárdra, április 28-án Cserkeszõlõre
szervez kirándulást,  önköltséges alapon.

Amennyiben a klubtagokkal nem telik meg
az autóbusz, úgy a klubtagsággal nem rendel-
kezõket is szeretettel várjuk.

Juhász-Vedres Zoltánné



Mi újság Nagyvenyimen?Mi újság Nagyvenyimen?Mi újság Nagyvenyimen?Mi újság Nagyvenyimen?Mi újság Nagyvenyimen?1212121212

Gyalogtúra a Mecsekbe
 Újból nagyon szép és gaz-

dag élményekben volt részünk
2010. február 27-én, amikor a
Mecsekben túráztunk. Pénte-
ken zuhogott az esõ, éjszaka
szakadt szintén, és titkon még-
is mindenki abban reményke-
dett, hogy nem marad el a rég
betervezett elsõ túránk. Elin-
dultunk, s mire Pécsre érke-
zünk István jóvoltából, már
hûlt helye a rossz idõnek.
Szinte lehetetlen, de a februá-
ri napfény mindenkit lázba
hozott és alig vártuk, hogy
együtt gyalogolhassunk.

Meglátogattuk a Tettye bar-
langot, amely Pécs városa alatt
található. Aki arra jár, érdemes
megnéznie. Andrásbánya
völgytõl indultunk a Fehérkú-
ti kulcsosházhoz, majd érintet-
tük az Árpád-tetõt, Vasas for-
rást, majd Zobák-pusztán fe-
jeztük be túránkat. A februári
napfény már elõcsalogatta a
hóvirágot, a hunyort és a med-
vehagymát. A hosszú tél után
nyugodtan szaladgáltak az õzi-
kék elõttünk az erdõben és volt
szerencsénk találkozni egy jól
megtermett rókával is, mely
éppen az utunkat keresztezte.
A hatalmas lombnélküli töl-
gyek, kõrisek, gyertyánok és
szelídgesztenyefák között át-
suhant a napfény és a szél is
néha. A szelídgesztenyék saj-
nos megbetegedtek és elpusz-
tult nagyon sok az utóbbi két
évben. A hirtelen elolvadó sok
hó és lezúduló esõ miatt az
utunkat keresztezõ patakok
megduzzadtak, de nagy lendü-
lettel raktak hidat, átjárót a fi-
atalok, ahol egymást segítve
átjutottunk a túlsó partra. Eze-
ket az apró nehézségeket le-
küzdve, ha valaki fáradt, egy-
mást biztatva jutottunk el a
célba. Fáradtan, sárosan örül-
tünk egymásnak és testet, lel-
ket felemelõ érzés, hogy 18
km-t legyalogoltunk, 550 mé-
ter szintemelkedést legyõz-
tünk. Kívánom még sok ter-
mészetet szeretõ embernek,
hogy néha csatlakozzon a csa-

patunkhoz. Gondolataimat
szeretném egy méltó idézettel
befejezni Shakespeare tollá-
ból:

„A természet varázsát ont-
ja bõven,

A fûben, a fában és a kõ-
ben.

Ó nincs a földön oly silány
anyag,

Mely így vagy úgy ne szol-
gálná javad;

De nincs oly jó, melyben ne
volna vész,

Ha balga módon vele
visszaélsz!”

 Both Ilona
 egy természetszeretõ

természetjáró

Tavaszi túra a télben!
2010. 3.13-án az „Erdõjá-

rók Klubja Természetbarát
Egyesület” tagjai ismét egy
nagyszerû túrán vehettek részt
a Budai- Hegységben, mely
hegységünket többségében a
mélytengeri üledékként kelet-
kezett triász kori dolomit és
mészkõ alkotja.

Elõször Solymáron a várat
néztük meg, ahonnan az egész
Solymári-medencét beláthat-
tuk. A várat XIV. században
Lackfi István építtette. A tör-
ténelem során , mint minden
vár, sok változáson ment ke-
resztül. A XVIII. században
széthordták a vár köveit, vé-

Erdõjárók klubja túrabeszámoló

gül 1930-as években dr. Valkó
Arisztid kutató ásatásainak
köszönhetõen feltárták a vár
falainak maradványait:
9x16m-es fõépületet és egy
7x7m-es öregtornyot.1998-
ban kezdõdhetett el a romok
konzerválása ,a falmaradvá-
nyok ráfalazással történõ meg-
emelése ,a környezet rekonst-
rukciója ,mely napjainkban is
folyik.

Gyönyörû fehér hóval bo-
rított érintetlen tájat láttunk
egész nap, melyet az erdei ál-
latok és turisták lábnyomai
szakították meg.

Az Alsópatak-hegy lábai-
nál végig haladva, megkerül-
ve a Felsõpatak-hegyet a sár-
ga turistajelzésen haladtunk.
Az Alsó-Jegenye -Völgybe ér-
tünk le, ahol a Jegenye patak
négy méteres vízesésében
gyönyörködtünk, melynek
megfagyott egy része, s akár
egy cseppkõ ejtett bámulatba
minket. Tovább haladva bát-
rabb társaink közül néhányan
felmerészkedtek a magas szik-
lákra, de lefelé már mintegy
„természetes csúszdán” az
„alsó felükre” ereszkedve nad-
rágfékkel értek vissza.(Farkas
Gyula és a gyerekek).

Kis pihenõ után a Felsõpa-
tak-hegy, Szarvas-hegy ma-
gaslatain haladva folytattuk
túránkat és délben elfogyasz-

tottuk a megérdemelt ebédün-
ket. A Virágos-nyereg irányá-
ba folytattuk utunkat, innen a
kék jelzésen a Gückler Károly-
úton a Tábor-hegy, majd a
Remete hegy oldalán ballag-
tunk tovább. Páratlan kilátás-
ban lehetett részünk. A Má-
tyás-hegy kacskaringós útjai-
nak végig barangolása után
túra útvonalunk utolsó állomá-
sához érkeztünk meg, a
Szemlõhegyi barlanghoz, me-
lyet 1930-ban fedeztek fel kõ-
fejtés közben. Keskeny, magas
folyosóit gazdagon borítják a
hévízbõl kivált, karfiolra ,szõ-
lõfürtre emlékeztetõ borsókép-
zõdmények: méltán nevezik a
barlangot Budapest földalatti
virágoskertjének.

A mostani túránál is, mint
az elõzõeknél, minden évszak-
ban más és más arcát mutatja
a természet és a minket körül-
vevõ mindenség. Így ugyanan-
nak a helynek más varázsa van
tél végén, amikor még
szunnyad a természet, és más,
amikor tavasszal újra ébred. A
nyár a zöld erdõktõl és tarka
virágaitól, az õsz pedig meg-
számlálhatatlan színeitõl olyan
szép, s ezeket otthonunkból
kiszabadulva élvezhetjük iga-
zán.

Megéri a fáradságot!
Bába Jánosné

erdõjáró klubtag
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Csoportunk lendületes, tett-
re kész és  kreatív társaság. Az
õsszejöveteleken elmélyült
munkával,  gyorsan  telik az
idõ. Békességben  dolgozunk,
közben egy kicsit  a világ ke-
reke is  visszazökken.

Szélesre tárul a  határ, a vi-
lág a foltvarrók  elõtt, de a mi
csoportunk  elsõsorban kör-
nyezetének  és persze saját
kedvtelésére dolgozik kellõ
alapossággal és szorgalom-
mal. Csodálatosan  öltöget
mindenki, mihelyt érzi a  mun-
kája  fontosságát.

Csoportunk  tevékenységét
a  tavalyi  évben, a Falunapon
Nagyvenyimért kitüntetéssel
ismerte el az önkormányzat és
a  mûvelõdési ház, és nagy si-
kere volt a kiállításunknak is.
Az elismerést és a méltató sza-
vakat  mi igyekszünk  azzal
meghálálni, hogy  nemcsak
kiállításokat szervezünk,  ha-
nem megajándékoztuk az  idõ-
seket, óvodásokat és  az  isko-
lát is  munkáinkkal. Ezekben
az alkotásokban   benne van
mindenkinek  a  keze nyoma,
és  a  hozzá való jótékony  gon-
dolata.

Nagy szeretettel  fogadták
csoportunkat  az  idõsek  ott-
honában, elbeszélgettünk egy
kicsit  a  lakókkal is. Kiss Csa-

ba, az otthon vezetõje pedig
megmutatta, hogy milyen szé-
pen  felújították  az  épületet.

Elkezdõdtek a 2010-es kö-
zös varrások amiken  csopor-
tunk  is  szívesen  részt vesz,
mert  ezeken  sokat  lehet  ta-
nulni, és  persze   van  lehetõ-
ség új   internetes címek  cse-
réjére is. Hiszen,  mint  sok te-
rületen, a  foltvarrók is szíve-
sen  használják munkájuk  so-
rán  ezt  a forrást, új  techni-
kák elsajátítására munkájuk-
hoz. A világ  minden  táján
mûködnek  foltos csoportok  ,
amelyek kiállításokat rendez-
nek, és ezeken  a magyarok is
résztvesznek.  Az õszi kistér-
ségi  közös varrásra mi  is  ké-
szülünk,   reméljük meg tud-
juk   rendezni  ebben a  szûkös
világban e népszerû progra-
munkat.

 Húsvét közeledtével kívá-
nom, hogy  mindenkinek bé-
kességben, szeretetben telje-
nek  az  ünnepek.

Szívbõl kívánom írásom
minden olvasójának, hogy a
húsvéti örömhír behatoljon
szívébe, és a feltámadt Jézus
öröme és békéje töltse el re-
ménységgel élete minden
mozzanatát.

Selmeczi-Kovács
Istvánné

A foltvarrók hírei

A foltvarrók tevékenységét Nagyvenyimért díjjal ismer-
te el az önkormányzat a múlt évben, és a falunapi ki-
állításuk nagy sikert aratott a vendégek körében

Február 19.
A napközibe járó gyereke-

ket és szüleiket egy trombita-
szótól hangos, vidám farsangi
bulival leptük meg. A gyere-
kek szebbnél szebb farsangi
jelmezbe bulizták át a napot.
Flóra katicának, Petra Tom
cicának, Lili királylánynak,
Bendi Micimackónak, Máté
pedig sheriffnek öltözött.

Örömünkre szolgált, hogy
a gyerekek és szüleik olyan jól
érezték magukat, hogy a más-
napi nyílt napunkra is elláto-
gattak.

Február 20.
Ismét különleges vendé-

gekkel telt meg a Búgócsiga
Családi Napközi, a gyerekek
birodalma. Szuperhõsök, tün-
dérek, boszik gyûltek össze
egy fergeteges farsangi bulira,
ahol ötletes jelmezeiket egy-
egy meglepetés ajándékkal ju-
talmaztuk.

Gyorsan repült az idõ a ját-
szóházban, ahol érdekesebb-
nél érdekesebb mûvek szület-
tek a kis kezek alatt. Az önfe-
ledt játékban és a gondos, ap-

rólékos munkában megéhezett
gyerekeknek farsangi fánkkal
kedveskedtünk a Széchenyi
pékség jóvoltából. „Nyerõ a
sminked – udvarolt az orosz-
lán Arielnek, a kis hableány-
nak. Köszi, most voltam arc-
festésen, biztosan belõled is
igazi oroszlánt varázsolnak.”
Ettõl kezdve tömött sorban kí-
gyóztak az arcfestésre vágyók.

Ez a nap is véget ért, de úgy
hírlik, hogy a nyuszi is kinéz-
te a zöldellõ füvû udvart szí-
nes tojásai elrejtéséhez.

Búgócsiga Egyesület

Farsang
a Búgócsigában

A Búgócsiga
Családi Napközi

és Játszóház Egyesület
2010. március 27-én, szombaton 8.30-12.00 óráig

ismét nyílt napot tartott!
A nyílt nap alkalmával minden kedves érdeklõdõ bete-

kinthetett a családi napközink életébe, megismerkedhettek
napirendünkkel, programjainkkal.

A gyerekek ez alatt, birtokba vehették a napközi egész
területét, ahol ingyenes arcfestéssel és izgalmas húsvéti
készülõdéssel kedveskedtünk Nekik.

A nyílt nap és a gyereknapi játszóház is INGYENES volt!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt ren-

dezvényeinkre, nyitott napunkra!
Búgócsiga  Egyesület

Elérhetõségeink:
Cím: Nagyvenyim, Földvári utca 13.
Telefon: 06/20/2995-280; 06/30/5875-366
Weboldal: www.bugocsiga.com
e-mail: info@bugocsiga.com
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Foci sorsolás
FEMOL 97 Megyei II. osz-

tály Felnõtt - 2009/2010

16. forduló
2010. 3. 6. szombat 14:30

Iváncsa - Rácalmás, Mezõszilas  -
Pusztaszabolcs, 2010. 3. 7. vasár-
nap 14:30 Lajoskomárom - Sza-
badegyháza, Enying - Mezõfalva,
Adony - Cece, Sárbogárd - Dég,
Aba-sárvíz  - Seregélyes, Nagy-
venyim 3:2 - LMSK

17. forduló
2010. 3. 13. szombat 14:30

Rácalmás  - Mezõszilas, Szabad-
egyháza - Aba-sárvíz, 2010. 3. 14.
vasárnap 14:30 Dég  - Lajosko-
márom, LMSK - Iváncsa, Seregé-
lyes  - Nagyvenyim, Mezõfalva  -
Adony, Cece - Sárbogárd, Pusz-
taszabolcs  - Enying

18. forduló
2010. 3. 20. szombat 15:00

Iváncsa  - Seregélyes, Rácalmás -
LMSK, 2010. 3. 21. vasárnap
15:00 Nagyvenyim  - Szabadegy-
háza, Adony - Pusztaszabolcs, La-
joskomárom - Cece, Sárbogárd -
Mezõfalva, Aba-sárvíz  - Dég,
Enying - Mezõszilas

19. forduló
2010. 3. 27. szombat 15:00

Mezõszilas  - LMSK, Seregélyes
- Rácalmás, 2010.03.28. vasárnap
16:00 Szabadegyháza - Iváncsa,
Pusztaszabolcs  - Sárbogárd, Cece

- Aba-sárvíz, Dég  - Nagyvenyim,
Mezõfalva  - Lajoskomárom,
Enying - Adony

20. forduló
2010. 4. 3. szombat 16:30 Rác-

almás - Szabadegyháza, Iváncsa
- Dég, 2010. 4. 4. vasárnap 16:30
Adony - Mezõszilas, Lajoskomá-
rom - Pusztaszabolcs, Nagyve-
nyim  - Cece, Sárbogárd - Enying,
Aba-sárvíz  - Mezõfalva, LMSK
- Seregélyes

21. forduló
2010. 4. 10. szombat 16:30

Szabadegyháza - LMSK, Mezõ-
szilas  - Seregélyes, 2010. 4. 11.
vasárnap 16:30 Dég  - Rácalmás,
Pusztaszabolcs  - Aba-sárvíz,
Enying - Lajoskomárom, Cece  -
Iváncsa, Mezõfalva - Nagyve-
nyim, Adony - Sárbogárd

22. forduló
2010. 4. 17. szombat 17:00

Rácalmás - Cece, Iváncsa  - Me-
zõfalva, 2010. 4. 18. vasárnap
17:00 Seregélyes  - Szabadegyhá-
za, Sárbogárd - Mezõszilas, Nagy-
venyim  - Pusztaszabolcs, Lajos-
komárom - Adony, LMSK - Dég,
Aba-sárvíz  - Enying

23. forduló
2010. 4. 24. szombat 17:00

Szabadegyháza - Mezõszilas,
2010. 4. 25. vasárnap 17:00 Pusz-
taszabolcs  - Iváncsa, Sárbogárd -
Lajoskomárom, Adony - Aba-sár-

víz, 17:00 Cece  - LMSK, Dég  -
Seregélyes, Enying - Nagyve-
nyim, Mezõfalva  - Rácalmás

24. forduló
2010. 5. 1. szombat 17:00 Rác-

almás  - Pusztaszabolcs, Szabad-
egyháza - Dég, Iváncsa  - Enying,
2010. 5. 2. vasárnap 17:00 Nagy-
venyim  - Adony, LMSK - Mezõ-
falva, Lajoskomárom - Mezõszi-
las, Seregélyes  - Cece, Aba-sár-
víz  - Sárbogárd

25. forduló
2010. 5. 8. szombat 17:00 Me-

zõszilas  - Dég, 2010. 5. 9. vasár-
nap 17:00 Enying - Rácalmás,
Adony - Iváncsa, Cece  - Szabad-
egyháza, Lajoskomárom - Aba-
sárvíz, Sárbogárd - Nagyvenyim,
Pusztaszabolcs  - LMSK, Mezõ-
falva  - Seregélyes

26. forduló
2010. 5. 15. szombat 17:00

Rácalmás  - Adony, Iváncsa  - Sár-
bogárd, Szabadegyháza - Mezõ-
falva, 2010. 5. 16. vasárnap 17:00
Aba-sárvíz  - Mezõszilas, Seregé-
lyes  - Pusztaszabolcs, Nagyve-
nyim  - Lajoskomárom, Dég -
Cece, LMSK - Enying

27. forduló
2010. 5. 22. szombat 17:00

Szabadegyháza - Pusztaszabolcs,
Mezõszilas  - Cece, 2010. 5. 23.
vasárnap 17:00 Sárbogárd - Rác-
almás, Lajoskomárom - Iváncsa,

LOMTALANÍTÁS!
A Dunanett Kft.

2010. április 9-én (pénteken),
lomtalanítást végez a lakosság részére.

A lomtalanítás alkalmával elszállítják, mindazon, a csa-
ládi házas ingatlanokon felhalmozott háztartási szilárd hul-
ladékot, amely méreténél fogva nem fér el a szolgáltatás
keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes
edénybe.

A lom fogalmába tartoznak a háztartásban felesleges-
sé vált használati tárgyak.  Az összegyûlt lomot, a hulla-
dékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett mó-
don.

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabron-
csot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort,
festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezõgaz-
dasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, faleve-
leket, nyesedéket, épületek bontásából származó anyago-
kat, törmeléket.

Polgármesteri Hivatal

Aba-sárvíz  - Nagyvenyim, Me-
zõfalva  - Dég, Enying - Seregé-
lyes, Adony - LMSK

28. forduló
2010. 5. 29. szombat 17:00

Iváncsa  - Aba-sárvíz, Rácalmás
- Lajoskomárom, Szabadegyháza
- Enying, 2010. 5. 30. vasárnap
17:00 Nagyvenyim - Mezõszilas,
Dég  - Pusztaszabolcs, Seregélyes
- Adony, Cece  - Mezõfalva,
LMSK - Sárbogárd

29. forduló
2010. 6. 5. szombat 17:00 Sza-

badegyháza - Adony, Mezõszilas
- Mezõfalva, 2010. 6. 6. vasárnap
17:00 Nagyvenyim  - Iváncsa,
Aba-sárvíz  - Rácalmás, Enying -
Dég, Pusztaszabolcs  - Cece, Sár-
bogárd - Seregélyes, Lajoskomá-
rom - LMSK

30. forduló
2010. 6. 13. vasárnap 17:00 Dég -

Adony, Iváncsa - Mezõszilas, Mezõ-
falva  - Pusztaszabolcs, LMSK - Aba-
sárvíz, Rácalmás  - Nagyvenyim, Se-
regélyes - Lajoskomárom, Sza-
badegyháza - Sárbogárd, Cece -
Enying

Megjegyzés: – Az Iváncsa, a
Mezõszilas, a Rácalmás és a Sza-
badegyháza  hazai mérkõzéseit
szombaton rendezi

– A 19. fordulóban a Szabad-
egyháza az Iváncsa elleni mérkõ-
zését vasárnap rendezi

– Az ifjúsági mérkõzést 2 órával
a felnõtt mérkõzés elõtt kell kezdeni

– Az utolsó forduló mérkõzé-
sei egyidõben (vasárnap) kerülnek
lebonyolításra.

TÁJÉKOZTATÁS
elektronikai hulladékok gyûjtésérõl

Nagyvenyim Község Önkormányzata és a Dunanett Kft.
elektronikai hulladékgyûjtést szervez a lakosság részére.

Az akció során az alábbi hulladékok begyûjtésére kerül
sor:  videó, magnó, rádió, hûtõ, mosógép, centrifuga, háztar-
tási kisgépek, gáztûzhely, gázbojler, mikrohullámú sütõ,
elektronikus sütõ, számítógép és tartozékai, nyomtató, szá-
mítógép, lemezjátszó.

Az elektronikai hulladékok átvétele, a begyûjtést végzõ
jármûnél történik az alábbi idõpontban és helyszínen:

2010. április 10-én (szombat) 8-15 óra között
A Községháza mögött garázs mellett.

Az akció során kizárólag elektronikai hulladékok kerül-
nek begyûjtésre, amely a lakosság részére térítésmentes.

Közös célunk, hogy az elektronikai hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezet-
re, emberre veszélyt jelentõ anyagok ellenõrzött körülmények
között kerüljenek begyûjtésre és hasznosításra.

Köszönjük együttmûködését!
Nagyvenyim Község Önkormányzata
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Sok szeretettel várom kedves
vendégeimet, a Vitál-Fittben

lévõ fodrász üzletemben.

Szokolainé Gaszler Krisztina
Telefon: 06-30-4340-823

Õrizze meg egészségét!
Gyógyuljon alternatív
módszer segítségével!
Új lehetõség
a Vital- Fitt Sportcentrumban!

– Lávaköves masszázs
– Frissítõ Lazító masszázs
– Spa ionos infraöves méregtelenítés

Izmai átgyúrásával, ízületi átmozgatásával megkönnyítem
mindennapjait. Enyhítem hátfájását, derékfájását, és egyéb
mozgásszervi panaszait.  Hozzájárulok teste és lelke pihenésé-
hez, a felgyülemlett stressz oldásához és bõrének rugalmassá-
gának megtartásához.

Bejelentkezés, idõpont egyeztetés telefonon, vagy szemé-
lyesen. Telefon: 06-20-5849-835. Sok szeretettel várok min-
den leendõ és már meglévõ vendégeimet.

Kerti Jánosné Ági
felnõtt szakápoló és Gyógymasszõ

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, hitelössze-
vonások, kompromisszum-keresés, jogi segítség nyújtás
és egyéb lehetõségek

Ne várja meg amíg a végrehajtó csenget, idõben for-
duljon hozzánk.

Az ELÉHETÕ SEGITSÉG
Ingyenes tanácsadás

36-70/535-2084
valsagkezeles@citromail.hu

www.bankikarosultak.hu

Anyák napja közeleg!
Elõre is (hiszen addig már nem jelenik meg

a ”Mi újság Nagyvenyimen?” címû
lapunk) sok boldogságot, örömet

és egészséget kívánunk a Nagyvenyimen
élõ édesanyáknak, nagymamáknak!

2010. évi szennyvízszállí-
tási díjak Nagyvenyimen

A képviselõtestület decem-
berben a 15/2009.(XII.18.)
számú rendeletével elfogadta
a szennyvízszállítás módosítá-
sára tett javaslatot, így a
szennyvízszállítás díja 2010.
január 1-jétõl 720 Ft/m3 + áfa

A képviselõtestület decemberben a 16/2009.(XII.18.) szá-
mú rendeletével elfogadta a szemétszállítási díjak módosításá-
ra tett javaslatot.

2010. évi szemétszállítási díjak Nagyvenyimen

A csatornadíj a követke-
zõképpen alakul:

A képviselõ-testület febru-
árban az 1/2010.(II.15.) számú
rendeletével elfogadta a csa-
tornadíj módosítására tett ja-
vaslatot, melynek értelmében
2010. március 1-jétõl 513.-Ft/
m3+áfa a csatornadíj.

Változnak
a szolgáltatási díjak

Alapdíj 120 liter Havi két ürítést tartalmaz 790 Ft/hónap

Ürítési díj 120 liter Havi két ürítés feletti 211 Ft/ürítés

Alapdíj 240 liter Havi egy ürítést tartalmaz 790 Ft/hónap

Ürítési díj 240 liter Havi egy ürítés feletti díj 492 Ft/ürítés

A fenti díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák.
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Köszöntsük együtt az édesanyákat!
Sok szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát, gyermeket
2010. április 24-én szombaton 17 órakor2010. április 24-én szombaton 17 órakor2010. április 24-én szombaton 17 órakor2010. április 24-én szombaton 17 órakor2010. április 24-én szombaton 17 órakor
a nagyvenyimi mûvelõdési házban.

Az én édesanyám címû anyáknapi mûsorunkraAz én édesanyám címû anyáknapi mûsorunkraAz én édesanyám címû anyáknapi mûsorunkraAz én édesanyám címû anyáknapi mûsorunkraAz én édesanyám címû anyáknapi mûsorunkra

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt  2010. május 15-én szombaton 10 órakor

a Pünkösdi Dalostalálkozóra.
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme

Nagyvenyim Fõ út 16.

A rendezvény  fõvédnöke: Rauf PálRauf PálRauf PálRauf PálRauf Pál polgármester

A mûsorban közremûködnek a környezõ települések dalkörei, és kórusai

(Rácalmás, Baracs, Kisapostag, Solt, Mezõfalva....)

Rendezõk:

– mûvelõdési ház

– Aranydaru Nyugdíjas Klub

A belépés díjtalan!

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelõs kiadó: Nagyvenyimi Mûvelõdési Ház vezetõje Szerkeszti: KOSIN Bizottság.

Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

Meghívó
Az anyukám különleges,
Figyelmes jó barát,
Õ az, aki mindig megért,
És a szivembe lát,
Segít, reményt kínál,
Vezet, akár a fény.

Ünnepi köszöntõt mond: Rauf PálRauf PálRauf PálRauf PálRauf Pál polgármester
A mûsorunkban közremûködik:

- Nagyvenyimi Mazsorett csoport
- Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda néptánccsoport
- Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara
- Nagyvenyimi Nõi kar
- Nagyvenyimi Gyermek Néptánccsoport
- Szabó Attila tangóharmónika
- Baracsi Gyermek Néptánccsoport

- Tabáni IstvánTabáni IstvánTabáni IstvánTabáni IstvánTabáni István énekes,
az RTL Klub Csillag születik gyõztese

Belépés díjtalan!


