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Nyertünk
a csatornázásra
Örömmel jelentjük: eredményesen pályáztunk a csatornázás II. ütemének megvalósítására! A beruházás
nettó főösszege 2 milliárd
333 millió 020 forint. Ebből
támogatásként 1 milliárd 854
millió 476 ezer 448 forintot
nyert a négy település (Baracs, Kisapostag, Mezőfalva
és Nagyvenyim), ami 79,5
százaléknak felel meg. A településekre jutó teljes önrész
478 millió 543 ezer 552 forint, amelyből Nagyvenyim
30,2 százalékot, vagyis 144
millió 512 ezer 832 forintot
kell, hogy megfizessen.

A további teendők a következők. Első lépésként meg kell
teremteni a 144 millió forint
forrását, amelynek egy része a
lakossági önerő. A víziközműtársulat alakítása érdekében a
képviselőtestület létrehozza a
szervezőbizottságot, amelynek
tagjai felkeresik majd az érintett ingatlantulajdonosokat, és
tájékoztatják őket a részletekről. Ha az érintettek 70 százaléka csatlakozással kimondja
a társulat alakítási szándékát,
akkor létrejön a víziközműtársulat.
A csatornázásról is szó lesz
a februári közmeghallgatáson!

Kistérségi
tv-adás
Tisztelt Venyimi TVnézők!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Venyim TV csatornáján a Kistérségi Televízió
adását láthatják 2011. február 1-től.
Bízunk benne, hogy a
mostantól rendszeresen
friss hírekkel, fontos információkkal és eseményekkel, sportközvetítésekkel
jelentkező adásokkal elégedettek lesznek.
Kérjük Önöket, észrevételeikkel, javaslataikkal
segítsék a munkánkat!
Varga Richárd
Kistérségi TV üzemeltetője
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Közmeghallgatás
Nagyvenyim képviselőtestülete
közmeghallgatást tart
február 15-én 17 órától
a Kossuth Lajos Általános Iskola
aulájában

Meghitt ünnepség volt az idősek otthonában január végén:
Turcsányi Jánosné családtagjai körében ünnepelte 90. születésnapját. Annus nénit felköszöntötte az önkormányzat
nevében Szabóné Lőricz Ilona polgármester, majd Komjátiné Mádl Margit jegyző tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait a csodás kort megélt idős asszonynak

Téma: a költségvetés.
A közmeghallgatáson Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony számot ad a 2010-ben történt fontosabb
eseményekről, eredményekről. Utána az önkormányzat idei
pénzügyi lehetőségeiről, a költségvetési koncepcióról tájékoztatja településünk lakóit.
A polgármester és a képviselőtestület tagjai számítanak
a nagyvenyimiek részvételére!
(A költségvetés tervezetet a 2. oldalon tanulmányozhatják!)
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Polgármesteriképviselői
fogadóóra
Tisztelettel tájékoztatjuk községünk
lakóit, hogy polgármesteri- és képviselői
fogadóórát tartunk
2011. március 2-án 17
órától 19 óráig a Kossuth Lajos Általános
Iskolában.
Nagyvenyim
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Szabóné Lőrincz
Ilona
polgármester

Tisztelt
lakók!
Nagyon szépen köszönjük a tavalyi évben
felajánlott adó 1%-okat,
melynek összege 42.274
Ft volt. Ezt idén a virágágyásokra és az év
portája versenyre fogjuk
fordítani.
Tisztelettel kérjük,
hogy amennyiben úgy
gondolják idén is tiszteljenek meg minket felajánlásukkal, mely nagy
segítség számunkra.
Adószámunk:
18500897-1-07
Köszönettel:
A Nagyvenyimi
Faluszépítő Egyesület

Költségvetés 2011
A államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Az
ttv. ( továbbiakban: Áht ) 71.§. (1) bekezdése
értelmében a jegyző előkészítette, a képvié
sselő-testület pedig I. fordulóban tárgyalta
Nagyvenyim Község Önkormányzatának
N
költségvetési rendelet-tervezetét. A rendek
llet-tervezet főbb számadatait az alábbiak
sszerint ismertetjük:
B
BEVÉTELEK
Működési bevételek
19.398 eFt
M
A működési bevételek csoportjába tartozik az igazgatási
szolgáltatási díjakból, a továbbszámlázott szolgáltatásokból,
a bérleti és lízingdíjakból, az
intézményi étkeztetések térítési díjából származó bevételeket
mutatja. A működési 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 meglévő bérleti díjak és
szerződések mellett nincs reális
lehetőség.
Sajátos bevételek
Itt kerülnek tervezésre az adóbevételek és a személyi jövedelemadó bevételek helyben maradó
részei:
Iparűzési adó
Pótlékok, bírságok
Szja helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mértéke
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Összesen:
Normatív hozzájárulások
lakosságszámhoz kötötten
Normatív hozzájárulások
feladatmutatóhoz kötötten
Közoktatási célú normatív,
kötött felhasználású támogatások
Szociális célú normatív,
kötött felhasználású támogatások

209.093 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel kormányzati szervtől
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele
Értékpapír beváltás
hiteltörlesztésre
Egészségház felújítására
kapott előleg

37.590 e Ft
36.784 eFt
10.500 eFt
26.284 eFt

KIADÁSOK
Személyi juttatások
169.556 eFt
A személyi juttatásoknál kerültek megtervezésre a rendszeres
és nem rendszeres személyi
juttatások a köztisztviselői, a
közalkalmazotti és a munka
törvénykövében foglaltak alapján. Ebben a bértömegben található a nem rendszeres juttatások
között a jubileumi jutalom, a
költségtérítések, az étkezési juttatások, a cafetéria juttatás.
Ebben a bértömegben szerepel
az állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíjak),
melyek az előző évihez képest
nem mutatnak növekedést.
Munkaadókat terhelő járulékok

44.146 eFt

A munkaadó által fizetendő
járulékteher 27%.
52.000 eFt
1.000 eFt
69.829 eFt
36.064 eFt
50.000 eFt
200 eFt
209.093 eFt
15.285 eFt
87.055 eFt

Dologi kiadások

139.470 eFt

A dologi kiadások a 2011 évben
az előző évi teljesülések alapján,
valamint a várható energiadíjnövekedések figyelembevételével kerültek megtervezésre.
Az egyéb kiadások
Az egyéb kiadások soron a nonprofit szervezetek támogatására
tervezett összeg található, melyet
pályázati úton lehet elnyerni.

1.200 eFt

252 eFt
Fejlesztések, beruházások

64.474 eFt

11.430 eFt

Véglegesen átvett pénzeszközök
50.049 eFt
Működési célú támogatási
bevételek elk. állami pénzalapoktól 6.500 eFt
Támogatásértékű működési
bevételek tb. alapból
5.429 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel háztartásoktól
530 eFt

Földterület vásárlás
600 eFt
Egészségház felújítása, korszerűsítése,
akadálymentesítése
63.874 eFt
Hiteltörlesztés

10.500 eFt
Komjátiné Mádl Margit
sk. címzetes főjegyző
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Pályázati felhívás civil
szervezetek támogatására
Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek támogatására
A pályázat célja: a civil szervezetek 2011. évi támogatása
Pályázhatnak:
Természetes személyek, vagy Nagyvenyimi székhelyű intézmények által nem haszonszerzési, vagy politikai célból létrehozott – a rendelet 4. §-ban felsorolt tevékenységek valamelyikét
végző – Nagyvenyimen jelentős tevékenységi körrel rendelkező
és rendszeresen működő bejegyzett társadalmi szervezet, alapítvány, vagy nagyvenyimi székhelyű intézmények keretében
működő társadalmi szerveződés: klub, kör, szakkör.
Támogatott célok:
a) egészségmegőrzés,
b) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetűek segítése),
c) kulturális tevékenység,
d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e) ismeretterjesztés
f ) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
g) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem,
i) közrend, közbiztonság védelme,
j) sport, tömegsport
Támogatás formája:
a) a civilszervezetek működési támogatása,
b) a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
c) a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása
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 rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés
iránti eljárás,
e) a pályázó rendezvényein Nagyvenyim Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat Nagyvenyim község polgármesteréhez –
Nagyvenyim, Fő u. 43. - kell benyújtani írásban, három példányban e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak
mellékletei szerint, valamint elektronikusan a polghivn@vnet.
hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31. 16 óra
Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásától
számított 30. nap
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Küzdünk
a belvízzel
Belvízgondokkal küzd a dunaújvárosi kistérség. Nagyon
súlyos a helyzet Baracson, ahol
másodfokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el, Daruszentmiklóson négy háznak dőlt
ki főfala, továbbá a fő utca burkolata teljesen felfagyott, mert
az árkok megteltek, a belőlük
kifolyt víz áztatta az úttestet.
Nagyvenyimen szerencsére
nem ilyen súlyos a helyzet, de
a legtöbb problémát – legnagyobb fejtörést – mégis a belés talajvizek okozzák. A Hársfa és Táncsics utca környékén a
régi árokrendszert helyreállíttattuk, ami segítséget jelentett.
Az új területen, a Határvölgyi
és Gárdonyi út által határolt
településrészen van a legtöbb
gond, mert az a terület gyakorlatilag egy völgykatlan, amelyből ki kell emelni a vizet. Úgy

érezzük, ott is uralni tudjuk a
helyzetet. A bejelentéseket súlyuknak megfelelően kezeli a
képviselőtestület, és megértve
a lakók aggodalmát keresi a további megoldási lehetőségeket.
A kritikus helyeken naponta ellenőrizzük, hogy milyen
állapotok vannak. Az önkormányzat vásárolt egy szivattyút
és szükség esetén megtesszük a
kellő intézkedéseket. Folyamatosan egyeztetünk a szakemberekkel a teendőkről. Szerencsére lakóházakat közvetlenül nem
veszélyeztet a belvíz. Pozitívum,
hogy az árkokat kitisztíttatta az
önkormányzat, és azt tapasztaljuk, hogy Táncsics utcával párhuzamosan kialakított árokban
állandó jelleggel folyik el a területről a víz.
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Egy család –
1000 forint
Megrepedt Inaktelke templomának harangja. A partnertelepülésünk életében fontos összetartó erő a vallás, Jánosi
Lóránt tiszteletes úr sokat tesz a településen élőkért, az erdélyi
kis falu fejlesztéséért.
A megrepedt harang helyett Magyarországon készítik
az újat, várhatóan márciusra készül el. A várható költségek
meghaladják az inaktelki református egyház közösség anyagi
lehetőségeit, ezért Jánosi Lóránt segítséget kér a nagyvenyimi barátoktól.
Tudjuk, hogy településünk lakóinak is szerények az anyagi
lehetőségeik, de bízunk abban, hogy ezer forint nem megerőltető felajánlás. Ezért hirdetjük meg az „Egy család 1000
forinttal a harangért” gyűjtést.
Kérjük mindazokat a családokat, akiknek bármilyen kötődésük van Inaktelkéhez, vagy úgy gondolják, adományukkal hozzájárulnának ehhez a partnertelepülés közösségét
érzékenyen érintő probléma megoldásához, támogassák a
harangkészítés költségeit legalább ezer forinttal!
Az adományokat névvel és lakcímmel kérjük eljuttatni,
mert Jánosi Lóránt tiszteletes úr alkalom adtán mindenkinek
szeretné megköszönni a támogatást. A felajánlásokat bedobhatják a községháza gyűjtőládájába.
Segítségüket előre is köszönjük!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Ismét megjelent az influenza
környezetünkben
Az őszi-téli időszakban
gyakori légúti megbetegedéseket, amelyek a lakosság
körében szétszórtan vagy
halmozottan, esetleg járványos formában jelentkeznek,
különböző baktériumok és 5
víruscsalád mintegy 175 tagja okozza. Ezeket gyakran
influenzának nevezik a jelentkező tünetek hasonlósága
miatt. A valódi influenza az
influenzavírusok által okozott
heveny légúti megbetegedés,
mely mind járványügyi, mind
klinikai sajátságaiban és kihatásaiban eltér az egyéb légúti
megbetegedésektől.
Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és
egyéb légúti megbetegedések

között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos
tünetek hiányoznak. Jellemző
a hirtelen kezdet, magas láz,
erős levertség és izomfájdalmak illetve fejfájás. Egyéb
tünetei: légszomj, köhögés,
torokfájás.
Az influenzavírusok az
egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan cseppfertőzéssel terjednek igen nagy
gyakorisággal főleg közösségek (pl. iskolák, munkahelyek,
szociális otthonok stb.) tagjai
között.
A betegség szövődményei
közül a magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós
betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a

szívet, a tüdőt, felboríthatja az
anyagcserét (cukorbetegség),
de ronthatja a vese- máj- és
vérképzőszervi betegségben
szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel olyan szövődmények mint a hörghurut,
tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek)
szenvedőknél, az időseknél és
a dohányosoknál. Az influenza
általában 1-2 hét alatt magától
gyógyul, a lábadozás azonban
elhúzódó lehet.
A megelőzés szempontjából legfontosabb a zárt helyek,
tömegek kerülése a járványos
időszakban. A beteg pár napig lehetőség szerint maradjon
otthon, védje környezetét azzal, hogy zsebkendőbe köhög,

tüsszent vagy maszkot hord.
A megelőzés másik, hatékony
módja az időben megkapott
védőoltás. A kórokozó változékonysága miatt minden évben
új oltóanyagot állítanak elő és
az oltást is minden évben meg
kell ismételni.
A Magyarországon forgalomban lévő influenzavakcinák
kizárólag inaktivált vírust vagy
annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így
nem okozhatnak influenzás
megbetegedést. A oltást követően helyi reakció (bőrpír,
duzzanat az injekció helyén),
hőemelkedés jelentkezhet, de
ezek a reakciók általában enyhék és 48 órán belül elmúlnak.
dr. Zseli József

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!
Ön ismét dönthet, hogy
• személyi jövedelemadóját teljes mértékben a központi költségvetésre bízza, vagy
• annak legalább 1%-át olyan kedvezményezett szervezet javára adja, amelynek céljait támogatni akarja.
Ön válassza a kedvezményezett szervezetek közül a ,,NAGYVENYIMÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY-t,
így kiadás nélkül segítheti a község:
• kulturális és sporttevékenységének,
• környezetvédelmének,
• közbiztonságának,
• gyermek- és ifjúságvédelmének,
• betegségmegelőzésének,
• szociális gondoskodásának,
• foglalkoztatási lehetőségeinek
fejlesztését.
Az adózók egy része már 13 éve támogatja közalapítványunkat adója 1%-ával, eddig összesen 3.696.217 Ft összegben. Az
ezen felül még rendelkezésünkre álló forrásokból - 1996-tól fennálló működésünk óta - összesen 15.203.500 Ft támogatást
biztosítottunk eddig 20 civil szervezetnek és 9 fő magánszemélynek.
Aki továbbra is érdemesnek tartja támogatni közalapítványunkat, kérjük, hogy adóbevallásakor az úgynevezett ,,Rendelkező
Nyilatkozat"-ra az alábbi adószámot írja:

18485309-1-07

Ezt a nyilatkozatot önállóan is megküldheti az adóhatóságnak akár elektronikusan, vagy papíron kitöltött formában 2011.
május 20-áig.
A közalapítvány működéséről, a rendelkezésünkre álló források felhasználásáról, a támogatottak megnevezéséről minden
évben ,,Közhasznúsági jelentés" formájában számolunk be a helyi újságban.
Támogatását köszöni:
a ,,Nagyvenyimért" Közalapítvány kuratóriuma

Mi újság Nagyvenyimen?
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Óvoda, óvoda, óvoda
Szülők óvodája Ismét megkaptuk
az OKAIM
előadás januárban
Védjegyet

A Nevelési Tanácsadó szakemberét Bornai Pálné gyógypedagógust hívtuk a nagycsoportos szülők tájékoztató szülői értekezletére. ( Január 13.)
A téma az iskolaérettség
kritériuma:
– Testileg és szociálisan is
alkalmasnak kell lennie a gyermeknek az iskolai életre.
– Szándékos és tartós figyelemre való képességgel rendelkeznie kell.
– Test és térirányokat ismernie kell síkban és térben.
– Általános tájékozottság
saját magáról és a környező
világról.
– Mennyiségi és számfogal-

mi képesség (több, kevesebb
ugyanannyi fogalmak alkalmazása)
– Érzelmi és erkölcsi a kritériuma az iskolaérettségnek a
feladattudat és kötelességérzet.
– Az akarat és az önfegyelem megfelelő szintje
– A beilleszkedési alkalmasság
– Megfelelő rajz készség
– Szinte a legfontosabb terület a beszéd fejlettsége.
A fent összefoglalt követelmények az iskolába lépés alapvető követelménye. Akiknél
valamely területen hiányosságokat észleltünk Nevelési
Tanácsadóba irányítottuk.

Köszönet az 1 %-ért!
Az „Alapítvány a Nagyvenyimi Óvodáért” kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették óvodánkat. A befolyt összeg 466.992 Ft.
A támogatásukat ezúton is köszönjük.
A befolyt összeg nagyrészét udvari játékaink körének bővítésére fordítottuk.

Helyesbítés
Az előző lapban tévesen jelent meg, hogy a gyermekek őszi
elemi úszásoktatása az önkormányzat támogatásával valósult
meg.
Helyreigazítás: a 2010/11-es tanévben a gyermekek
úszásoktatatását az óvoda alapítványa támogatta. A szülők az
utazás (a külön busz) költségeit fizették.

Óvodai beíratás
Óvodai beíratás a 2011-2012-es tanévre 2011. március
21-22-én 8-16 óráig lesz az óvodában.
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatát legyenek szívesek elhozni.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a Közoktatatási Törvény
értelmében, abban a tanévben amelyben a gyermek az 5.
életévét betölti köteles megkezdeni az óvodai életét.

A minőségbiztosítás az
óvodában is jelen van, mégpedig a nevelési rendszerünk
részeként, tehát nem más, mint
rendszerépítés éppen úgy, mint
a helyi program kialakítása.
A minőségbiztosítás rendszerünk kiinduló pontja a helyi
tevékenységközpontú nevelési
programunkban megfogalmazott érték és feladatrendszer,
mely során a folyamatos fejlesztés segítségével közelítjük
a közösen megfogalmazott
célokat, feladatokat az óvoda
tényleges tevékenységéhez, pedagógiai gyakorlatához.
Az idei év első felében 14
cél és feladatrendszert határoztunk meg (természetesen
e mellett számtalan feladatrendszerünk él még) ezeket
egy kézikönyvben vettük fel.
2010. december 9-én partnereink a szülők, a fenntartó
és a dolgozók képviselői és egy

minőségbiztosítási szakértő
részvételével megalakítottunk
egy védjegy bizottságot, akik

egy bizottsági értékelés során
a megjelölt sikerkritériumok
mindegyikét leellenőrizte és
létezőnek találta.
Ezáltal intézményünk jogosulttá vált az OKAIM Védjegy
használatára, melyet immáron
(2004, 2007 után) harmadszor
is megvédtünk.
Óvodánk további három
évre ismételten minőségbiztosított intézmény!

Rendelkezzen adója
1 %-ával
az „Alapítvány a nagyvenyimi óvodáért”
javára
Alapítványunk fő céljai:
– Segítségnyújtás a jövő nemzedékének pozitív irányú
fejlődéséhez a meglévő tárgyi és személyi feltételek javításával, fejlesztésével.
– Annak elősegítése, hogy a gyermekek a közösségben
illetve önállóan végzett tevékenységük során zene, sport,
kézműves foglalkozások, népi hagyomány és honismeret
terén egyéni adottságaik figyelembe vételével kapjanak lehetőséget alapkészségeik fejlesztésére, és ezzel biztos alapot
szerezhessenek későbbi életükre.
Az alapítvány adószáma:

18490956-1-07
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HÍREI
Gyerekszemmel...

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatas

Miért jó ez a suli?

Az iskolának szép, nagy
tornaterme van. Nagy udvarunk van, és sokat játszunk a
napköziben. Sokat tanulunk,
és a tanár néni szeret minket. Délután sok program és
szakkör van. Jó volt, hogy karácsonykor együtt díszítettük a
fenyőt. Játékosak az órák, a karácsonyi ajándékot is elhoztuk
otthonról, és játszottunk vele.
Ebbe az iskolába jár az unokatesóm is, őt is a tanár néni
tanította. Sok barátot szereztem. Jól tanulunk, és a tanító
néni sokat mesél.
1.a osztályosok mondták
Azért jó, mert megtanulunk
írni, olvasni, számolni. Kapunk
sok piros pontot. Sokat játszunk. Sok jó szakkör van, és
mi is járhatunk (foci, művészi
torna, kötélugrás, angol, dráma). Sok barátot találtam már,
az ovis barátaim is idejárnak.
Idejár a testvérem is. Jó, hogy
van informatika óránk, szeretünk számítógépezni. Jó nagy
az udvar, sokat tudunk ott
játszani. Kedves a tanító néni.
István bácsit nagyon szeretjük
kötélugráson. Sokat okosodunk és ügyesedünk.
1.b osztályosok mondták
Itt vannak a barátaink.
Sokszor van tesi óra. Nagyon
kedvesek tanárok. Szeretem
tanulni a matematikát. Sok
szakkörre járhatok. Szeretek
napközis lenni.
2.osztályosok mondták
Kedvesek a tanárok, jókat
tanulunk, olvassuk a Misi
mókust, túrázgatunk, jó leckéket kapunk. Ez a legjobb
suli, gyertek ti is ebbe az iskolába!
Czeilinger Zsolt 3.o

Azt nagyon szeretem, hogy
minden héten egyszer van
néptáncunk. Nagyon jó, hogy
rengeteg szakkör van. Tetszik,
hogy sok barátom van, és érdekes dolgokat csinálunk technikán.
Siklós Panna 3.o
Tetszik a napközi,
mert szeretek ott
lenni. Nem sok
a házi feladat.
Nem unalmasak az órák.
Nemcsak az
olvasókönyvből olvasunk,
hanem még a
Misi mókusból is
minden pénteken.
Amikor elolvastunk
egy fejezetet, akkor kapunk
egy rövid rejtvényes feladatot.
Szeretem az ének órát is.
Elek Réka 3.o
Én azért szeretek ide járni,
mert sok kedves ember van
itt. Bulikat is szerveznek nekünk, például a Mikulás-buli
volt utoljára. Sok-sok verseny
van helyben is, és megyünk a
városba, a környékbe is versenyezni. Szeretem az olvasást,
mert újabb és újabb történeteket ismerhetek meg. A testnevelés néha fárasztó, de azért
nagyon jó. Az udvar mindig
makulátlan tisztaságú. Én nagyon szeretem ezt a sulit.
Fazekas Csenge 4.o
Azért jó ez a suli, mert jó
programok vannak, és a tanár
nénik és bácsik is rendesek.
Az én kedvenc tantárgyam a
nyelvtan és a matek. Azért is jó
ide járni suliba, mert itt minden jó és szép. Az iskola rendezett és tiszta. Az én kedvenc

szakköröm a kötélugrás, kézműves foglalkozás, kézilabda,
dráma, énekkar, torna, atlétika,
és néha-néha pingpongozom
pénteken. Szeretek ebbe a suliba járni.
Kovács Veronika 4.o
A mi sulinkat sokan választják az emberek.
A legjobb tanár bácsi: Méry István,
és a legjobb
tanár
néni:
Gere Szilvia.
Itt nagyon jó
programok
vannak, az én
kedvencem
a korizás. Most
hétvégén megyünk
Merényi focikupára és
korizni. A legjobb szakkörök
a foci és a kézi. Itt nagyon jó
tanárok vannak. Az én osztályom nagyon jó, mert jók az
osztálytársak, és az osztályfőnökünk nagyon intelligens
és kitartó. Néha hangosan beszél, de ez csak miattunk van.
Az igazgatónő nagyon szép
és egy kicsit szigorú is. Az én
legjobb barátom az iskolában
Horváth Bálint Dominik.
Higgyétek el, ez a legjobb suli
a világon!
Pinczés Bendegúz 6.o
Nekem azért jó ez a suli,
mert sok jó óra van. Kedves
megértő tanárok, egyre jobb
számítógépek, egyre jobb tanítási körülmények, egyre választékosabb sportszakkörök,
egyre jobb a továbbtanulási
statisztika, és nekem még a
szünetek hossza is tetszik. Én
csak ajánlani tudom a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolát.
Szentesi Zoltán 6.o

Én személy szerint, még
csak idén jöttem át ebbe az
iskolába városi Petőfi iskola
angol tagozatáról, de nagyon
megszerettem. Azért jó ide
járni, mert sok barátra leltem
az osztályban, és kedvelem a
többieket osztályomon kívül is.
A tanárok is nagyon kedvesek,
mindegyiket nagyon szeretem.
Száz százalékig biztos vagyok
abban, hogy nagyon jó iskolába jöttem át a tanév elején.
Boldogsággal tölt el, mikor az
órákon kikukkantok az ablakon, és a falumat látom. Mikor az osztályban körülnézek,
elmosolyodom. Látom a vidám
arcokat, a barátaimat. Az is
nagy előny, hogy így nem kell
olyan korán felkelnem reggelente. Az előző években sokat kellett buszoznom, korán
kelnem, s késő délután értem
haza, de ez itt most nem így
van. Ha fél 8-kor a biciklimre
pattanok, pár perc alatt itt is
vagyok. Szeretem az iskolám!
Csőgér Lilla 7.o
Azért jó ebbe az iskolába járni, mert sok jó szakkör
van, ami nagyon jó délutáni
elfoglaltság. Én leginkább a
sportszakköröket részesítem
előnyben, mert nagyon szeretek sportolni. Persze ezen kívül
énekkarra is járok. Mindenféle
szakkör található ebben az iskolában, könnyű találni kedvünkre valót. Az iskola udvara
elég nagy, így a kis alsósok
futkározhatnak. Persze a nagyok is feltalálják magukat. A
tesi órákon is sokféle játékot
tudunk játszani, mert jó nagy
a tornatermünk. Az osztályok
is jó közösségek, a diákok nagy
része is tud viselkedni. Szeretek ide járni!!!
Horváth Bianka 7.o

Mi újság Nagyvenyimen?
Én azért szeretek ide járni,
mert családias a hangulat és
mindenki ismer mindenkit. A
szakkörök választékosak, és ki
lehet rajtuk kapcsolódni. Idén
bevezették a mindennapos
testnevelést, aminek örülök.
Viszonylag minden diáknak
közel van az iskola, ami fontos. A barátaim miatt szeretek
a leginkább ebbe az iskolába
járni.
Rácz Péter 7.o
Én azért szeretek ebbe az
iskolába járni, mert az összes
barátom idejár, és én nélkülük nem tudnék élni. Még
azt szeretem, hogy közel van
hozzám, és nem kell órákat
járnom, vagy buszoznom ahhoz, hogy idejöjjek. A tanárok rendesen elmagyaráznak
mindent, hogyha valamit
nem értünk. Szeretek itt tanulni, és jól érzem magam itt.
Cseh Balázs 8.o
Ebbe az iskolába járnak a
barátaim. Sulin kívül is tartjuk
a kapcsolatot, sokat beszélgetünk. Van pár jó fej osztálytársam is. Még vicces gyerekek
is megtalálhatóak itt. Vannak
jó tanárok. A tanuláson kívül
szakkörök is vannak. Pl. polgárvédelem, kézilabda, pingpong. A felvételire felkészítő
különóra is jó. A fizika szakkörért jár a megérdemelt dicséret. A polgárvédelmi szakkörön is vannak jó barátaim,
akik a csapattársaim is egyben.
A kézilabda számomra egy remek sport és jó kikapcsolódás.
Lovászi Tamás 8.o
Azért jó ebbe az iskolába
járni, mert közel van. Akiket oviban ismertem, szinte
mindenki ide jár. Sok barátra
tettem szert, akik az osztálytársaim. Én nem bánom, hogy
nem egy nagy városi iskolába
járok, mert ott sok gyerek van,
és nem ismernénk egymást. Itt
pedig mindenki ismeri a másikat. A tanárok kedvesek és
humorosak. Már lassan 8 éve
járok ide, és szinte itt vagyok
a legtöbbet.
Simon Kitti 8.o
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Ismét lezártunk egy félévet
2011. január 14-én véget ért
az első félév. Egy rövid áttekintést nyújtunk az elmúlt
hónapok munkájáról.
Tanulmányi eredményeink
204 tanulónk indult neki a
tanévnek, évközben egy tanuló
érkezett, így 205-en zártuk a
félévet. Osztálylétszámaink
kedvezőek. Az iskola tanulmányi átlaga 3,54. A legjobb
eredményt, mint minden
évben, magyar irodalomból,
a leggyengébbet kémia tantárgyból érték el diákjaink.
A tantárgyi dicséretek száma
264 darab. A legtöbb dicséretet
testnevelésből, matematikából,
rajzból, énekből és magyar irodalomból kapták a gyerekek.
Osztályszinten nagyon ügyesen dolgoztak az alsósok, és a
hatodik osztályosok. Az elmúlt
hónapokban 37-en kitűnően
és 46-an kiemelkedően teljesítettek. Hat tanulónak nem
sikerült eredményesen befejezni a félévet.
Művészeti nevelésünk
Az elmúlt években nagyot
lendült a művészeti élet iskolánkban. Alsós osztályaink
délelőtti foglalkozás keretében tanulják a néptánc alaplépéseit, délután pedig heti két
alkalommal komoly szakköri
munka folyik a 17 fős néptánc-utánpótlás csoportjában.
Drámaszakköröseink tavaly
megnyerve a megyei fordulót, ezüstminősítést szereztek
az Országos Bábtalálkozón.
Tudásukat megcsodálhattuk a
Mikulás-napon és az adventváró
rendezvénysorozaton.
Énekkarosaink száma ismét
30 fölé emelkedett, bár még
mindig elmarad a fénykorában 60 fővel éneklő csoporttól. Többségük alsós kisdiák,
szereplésükkel a községi és
iskolai
megemlékezéseken
állnak helyt. 3. osztálytól felmenő rendszerben minden
tanulónknak oktatunk furulyát
az énekórák keretében. Az osztályok az iskolai gálaműsoron

adnak ízelítőt tudásukról. Kézműveseink létszáma is felduzzadt, így újra sok szép alkotás
születik, amelyeket kiállításon
mutatunk be az érdeklődőknek.
Szabadidős foglalkozásaink
Szakköreink látogatottságával elégedettek vagyunk.
Sportszakköreink a legvonzóbbak, sokan járnak kézilabdázni, focizni, pingpongozni,
kedvelik a művészi tornát és
az atlétikát. A legnagyobb
népszerűségnek a tavaly bevezetett kötélugrás örvend. Tanulóink közel negyede három
csoportban hajtja a kötelet, a
legnagyobbak már fellépéseken is részt vettek. Az iskolai diákönkormányzat ismét
két iskolai túrát szervezett,
melyek nagyon népszerűek
voltak a gyerekek és a szülők között. Továbbápoltuk
hagyományainkat. Ismét volt
Kossuth-nap, Tökbuli, Kossuth-kupa. Mikulás ünnepségünkre meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat, akikkel
együtt örültünk a színvonalas
műsoroknak, a finom sütiknek
és a jó hangulatnak.
Az időjárás miatt év elején
elmaradt az iskolakirándulás,
ezt a gyermeknapon tervezzük
bepótolni.
Nyelvtanulás
Negyedik éve választási
lehetőséget adtunk a tanórai
nyelvtanulásban is. A német
nyelv mellett elindult az angol nyelv tanórai oktatása is,
szintén felmenő rendszerben.
Jelenleg a 4. 5. és 6. osztályokban tanulnak angolul, a többi
évfolyamon a német nyelvet
oktatjuk. Szakköri szinten
már évek óta minden évfolyam élhet a nyelvválasztás
lehetőségével.
Információáramlás
Sokat javítottunk információáramlásunkon. A nagyvenyimi honlapon belül folyamatosan frissítjük az iskolai
híreket, ezen kívül minden

tanulónk havi programajánlót
visz haza.
Kiemelkedő
versenyeredményeink
Kiss Péter tanítványai a
szeptemberi Országos Polgárvédelmi Versenyen VI.
helyezést értek el a megyék
legjobbjai között. A csapat
tagjai: Horváth Mátyás, Müller Tamás, Szabó Attila, Lovászi Tamás.
Mesemondóink - Pók
Viktória, Barna Lujza, Futó
Laura, Weibel Krisztián, Fazekas Csenge, Kovács Kitti,
Cziczinger Zsófia kiemelkedően szerepeltek az általunk
szervezett körzeti versenyen.
Pingpongosaink ismét megmutatták legjobb formájukat. A
körzeti versenyünkön dobogósok lettek: Cziczinger Zsófia,
Simon Kitti, Kovács Zoltán,
Pók Krisztián, Danis Attila,
Ujvári Bence, Horváth Bianka
Nagy Regina, Hegyi Antal.
Német nyelvből Kerekes
Mária első, Varga Klaudia
harmadik helyezést ért el a város és városkörnyék legjobbjai
között.
A Bugát Pál Megyei Elsősegélynyújtó-versenyen
Simon Kitti, Kardos Milán,
Cziczinger Zsófia részvételével
III. helyezést sikerült elérni a
megye legjobbjai között.
Angol nyelvoktatásunk is
megkezdte sikeres pályafutását. Az Ujvári Bence, Fazekas
Csenge, Tamási Réka alkotta
4.-es csapatunk harmadik lett
a város és városkörnyéki megmérettetésen.
Kézilabdásaink
minden
korcsoportban a második helyen zárták az őszi fordulót.
Szilveszteri bál
Szülő munkaközösségünk
ismét nagyon jól szervezett,
jó hangulatú bállal zárta a
2010-es évet. Köszönjük a lelkes szülői csapat munkáját. A
jótékonysági bál bevételét iskolai programokra és az udvar
szépítésére fordítjuk.
Kundra Lászlóné
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Felnőtt szemmel...

Miért ezt az iskolát választottuk?

21 éven keresztül voltam
hivatásos nevelőszülő és nagyon jó szívvel gondolunk férjemmel mindketten a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános
Iskolára, ahová négy gyermekünk is járt első osztálytól a
nyolcadik osztály befejezéséig.
Az én gyermekeim mindegyike lelkileg sérült valamilyen
szinten és aggodalommal
telve indítottuk őket az első
osztályba, vajon hogy fognak
beilleszkedni, mennyire bírják
a kötöttségeket. Egy kislány és
egy kisfiú egyszerre kezdte az
első osztályt,és Cziczingerné
Évike lett a tanító nénijük.
Majd 4 évvel később következő kisfiunknak szintén Ő lett
a tanító nénije. Mindhárom
gyermekünkkel simán vettük
az akadályokat, mert Évike
olyan szeretettel és türelemmel vezette be őket a tanulás
rejtelmeibe. Mindig volt rájuk
egyénenként is ideje, az alsó
tagozatban mindegyik 4-es
eredménnyel tudott haladni.
Nagyon hálás szívvel gondolunk vissza még így hosszú
évek múltán is a tanító nénire
és az iskola minden tanárára,
mert gyermekeim még ma
–17-13 év után is szívesen járnak be az iskolába és boldogan
találkoznak volt tanáraikkal.
Kertes Józsefné
Amikor kisfiam 2002-ben
iskolás lett Cziczingerné Nagy
Éva lett a tanító nénije. Az alsós évfolyam tanulói számára
kitűnően megalapozta a tudást
ahhoz, hogy biztos lábbal meg
állják helyüket a felsőbb évfolyamokban. Rendet tudott teremteni az osztályban, aminek
köszönhetően kialakult egy jó
közösség. Az osztálykirándulásokat gondosan szervezte
meg, amivel lehetőséget adott
a szülőknek arra, hogy miközben gyermekeikkel együtt tölthetnek időt, egymást is megismerhessék. Mi nagyon meg
voltunk elégedve a munkájával!
Bencze Attiláné (Anikó)
és Bencze Attila

Ez az iskola családias hangulatú. A tanárok pozitívan viszonyulnak a tanulókhoz, sok
figyelmet szentelnek nekik.
Kedves, figyelmes, türelmes
és jól képzett tanárok vannak. Sok versenyen vesznek
részt, ahol többnyire kiemelkedő eredményt mutatnak.
Anna lányunk 3. osztályos és
többféle érem és oklevél díszíti a szobáját (mesemondó,
versmondó, futó, rajzverseny
különböző helyezései). Azért
is választottuk ezt az iskolát,
mert jó hírnévnek örvend,
„erős” iskola hírében áll, és
az innen kikerülő diákok,
bármelyik
középiskolában
megállják helyüket. Férjem
is és én is Dunaújvárosban
dolgozunk, megtehettük volna, hogy gyermekünket nap,
mint nap dunaújvárosi iskolába hordjuk, de örülünk, hogy
a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolát választottuk! Lányunk 3. osztályos,
örülünk, hogy Cziczingerné
Éva lett az első osztályfőnöke. Megkaptuk tőle az iskolai
gyermekkor legszebb élményét, valamint azt a tudást
és bizalmat, ami a diákoknak
alsó tagozatban szükséges.
Éva néni képes a tanulókkal
és a szüleikkel minél gazdagabb személyes kapcsolat kialakítására. Az osztállyal való
kapcsolata bizalmas és őszinte. Az alsó tagozatos, „kisiskolás” gyerekek a legjobb alapot
megkapják tőle, ahogy azt, az
osztály tanulmányi eredménye is mutatja. Lányom iskolai életében (tanuláshoz és az
iskolához való pozitív viszonyában) meghatározó szerepe
van a tanítónőnek. Köszönjük
Éva néni!
Wágner Rita
Az iskolaválasztással kapcsolatos döntésünket hosszas
vívódás előzte meg. Mivel pedagógusként Dunaújvárosban
dolgozom, nem jelentett volna problémát gyermekünket
naponta valamelyik városi

iskolába hordani. Még is úgy
döntöttünk, hogy nem ezt
tesszük. Hogy miért? Mert
azt szerettük volna, hogy
kislányunk vidám, boldog
és kiegyensúlyozott legyen,
hogy azok között az értékek
között nőjön fel, amit csak egy
vidéki iskola nyújthat. Hogy
pontosan mit? Odafigyelést,
törődést, friss levegőt, nagy
teret, családias hangulatot,
kis létszámú osztályokat. Az
osztályok alacsony létszáma
ugyanis lehetővé teszi az oktatási munka hatékonyságának
növelését. Mindenkire jut
idő, mindenki elmondhatja
a véleményét, a tanár néni
ellenőrizheti mindenkinek a
feladatát. Éva néni személyében egy nagyszerű pedagógust kaptunk, aki végtelenül
türelmes, következetes, szereti
a kisdiákjait. Örömmel látjuk,
hogy iskolánkban differenciált oktatás folyik. A gyengébb
képességű tanulókat segítik,
felzárkóztatják, a tehetségesebbeket fejlesztik. Mindenkit azon a területen, amelyen
ügyesnek tűnik. Az iskola lehetőséget biztosít diákjainak
a különböző - iskolai, városi,
területi - versenyeken való
részvételre, megmérettetésre.
A tehetség kibontakoztatását
segítik a számtalan szakkörök,
sportkörök, ahová a gyerekek
délutánonként
járhatnak.
Szólnom kell még a rendszeres túrákról, kirándulásról,
korcsolyázásról,
tartalmas
programokról, melyek mind
azt eredményezik, hogy igazi közösséggé váljunk: tanár,
diák, szülő. Örülök, hogy ezt
iskolát választottuk. Jól döntöttünk.
Futóné Szaucsuk Erika
Úgy döntöttünk, hogy legkisebb gyermekünket, Adrient is a nagyvenyimi iskolába
íratjuk. Miután megismertük
a tanító nénit, már biztosak
voltunk benne, hogy jó döntés volt. Cziczinger tanító
nénitől rengeteg segítséget

kaptunk. Tanácsokat adott,
készségfejlesztő módszereket
ajánlott, ha ezt szükségesnek
látta. Mindig volt ideje arra,
hogy a felmerült problémákat,
nehézségeket megbeszéljük.
Értékelése mindig nyílt és
őszinte volt. Összetartó, igazi
tyúkanyóként egy nagyszerű
közösségé formálta az osztályt. Arra nevelte a tanulókat, hogy szeressék, tiszteljék
egymást, törődjenek a másikkal. A kirándulásokat, rendezvényeket olyan gondossággal
szervezte, amelyekre ma is
szeretettel gondolunk. Középiskolai tanulmányokhoz
jó alapot adott, amire bátran
építhettünk.
Szeretettel
emlékszem
ezekre az évekre.
Kovács Ferencné
Éva tanító néni két gyermekemet vezette be a tudás
birodalmába.
Az, hogy írni, olvasni, számolni megtanultak, szinte
természetes. A pedagógusnak
ez a dolga, ezért van ott, ezért
kapja a fizetést.
De ,,Éva néni gyermekei"
megtanultak gondolkodni,
megszerzett tudásukat alkalmazni, saját céljaikért küzdeni
úgy, hogy közben az osztálytársakra valóban társként tekintve remek kis közösséggé
kovácsolódtak. A kezüket
fogta, mögöttük állt, úgy irányítva őket, hogy a döntés, az
utolsó lépés megtétele, a sikerélmény megszerzése mindig a gyermeké lehessen. Ember lévén, varázspálca híján
csodákra ő sem volt képes, de
a gyermek-szülő-pedagógus
szövetségben a keze alatt
minden gyermek saját képessége szerint megismerte egy
kicsit a világot.
Pásztor Ferencné
Gyakorló szülőként meggyőződésem, hogy az általános iskola alsó tagozatának
meghatározó szerepe van
gyermekünk érzelmi, szoci-
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ális és tanulmányi fejlődésében.
Cziczingerné Nagy Éva
személyében olyan pedagógust ismertem meg, aki a szó
legnemesebb értelmében volt
„tanító néni”-je kislányomnak. Már a tanévnyitó ünnepségen szárnyai alá vette a
megszeppent kis nebulókat.
Ez a gondoskodás végigkísérte tanítványait négy éven keresztül. Elmondhatom, hogy
a keze alól kikerülő gyermekem olyan biztos tudásalapot
tudhatott magáénak, melyre
alapozva bátran és jó eredménnyel vette a felső tagozat akadályait. Példaértékű
osztályközösséget kovácsolt,
mely szintén meghatározójává vált gyermekeink szociális
fejlődésében. A négy év során mindig számított a szülői
együttműködésre, közvetlen
szülő-tanító kapcsolat kialakítására, bizalommal fordulhattunk hozzá kéréseinkkel,
kételyeinkkel.
Bár lányom már egyetemista, mégis mélyen ott
cseng fülemben az első osztályos szülői értekezleten általa
mondott néhány mondat, melyet az azóta eltelt hosszú idő
miatt lehet,hogy nem sikerül
szó szerint idéznem,de lényegét tekintve igen: „Az iskolai
szünidőre házi feladatot nem
adok fel, mert látom, hogy
saját gyerekem - és megjegyzem én is-milyen kedvetlenül,
csak noszogatásra áll neki,
kényszerítve pedig nem lehet
megszerettetni a tanulást. A
szünidő a pihenésé.”
Mindig hálás szívvel, jó érzéssel gondolok vissza arra a
tanító nénire, aki megtanította
gyermekemmel a betűvetést,
az olvasást és a számolást,
valamint egy életre megszerettette a tanulást. Jó példát
mutatva hozzájárult ahhoz,
hogy kislányom már második
osztályos korában azt mondta:
„Ha nagy leszek, olyan tanító
néni leszek, mint a Cziczinger
tanító néni.”
További munkájához kívánok jó egészséget, sok sikert és
kitartást!
Kegyes Lászlóné

Leendő elsőseink tanítója:

Cziczingerné
Nagy Éva
Több mint 20 éve élek két
gyermekemmel és férjemmel
Nagyvenyimen. Azóta tanítok
itt az iskolában.
Munkám során mindig törekedtem jó kapcsolat kialakítására gyerekekkel és szülőkkel
egyaránt, hiszen az érzelmi
kapcsolat, a jó kommunikáció,
a mindennapokban elengedhetetlen. Elsős tanító néninek
lenni gyönyörű feladat, nagy
kihívás. Az óvodából érkező
tudásra szomjas gyermekek
bevezetése az iskolai életbe
mindig izgalmas. Az iskolára
hangolódás, az írás, olvasás,
matematika tudományának
elsajátíttatása a gyermekkel
sok türelmet kíván szülő és
pedagógus részéről egyaránt.
Az emberformálásban sok
tényező harmonikus együtthatására van szükség: család,
iskola, példamutatás, szeretet,
türelem.
Gyorsan formálódó világunkban korszerűsödnek, változnak a pedagógia módszerei,
eszközei.
Az óvodai játékos, gondtalan időszakot felváltja a tanulás, az ismeretek állandó bővítése. Új, kötelességszerű tevékenység veszi kezdetét. Legfontosabbnak tartom, hogy a
változás sikeres legyen, mert
az első időszak sikere végig

kíséri a gyermek iskolás éveit.
A jól motivált, sikeres gyerek
boldog, szívesen jár iskolába.
Ezért előnyben részesítem a
játékos feladatokat, a pozitív
megerősítést. A dicséret szárnyakat ad. A tananyag elsajá-

títása során inkább a lassabb
tempót, és alaposabb, biztosabb tudást tartom fontosnak.
Hitvallásom, elfogadni a
gyereket olyannak, amilyen,
és meglátni a benne rejlő értékeket. Ez erősíti önbizalmát.
Nem a teljesítményelv a döntő,
hanem az, hogy a gyerek érzelmi biztonságban, szorongásmentes nyugalomban tanuljon,
mert ő nem kis felnőtt, hanem
GYEREK!
„Igen…, én azt hiszem, annál
nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit
nem tud, és nagyobb jótétemény
sem.”
(Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig)

Elsősök beíratása
A leendő első osztályok beíratása 2011. március 21-22-én
8 és 16 óra között lesz a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Szükséges iratok:
- gyermek anyakönyvi kivonata
- szülő személyi igazolványa
- óvodai szakvélemény
- 1db igazolványkép
- 550Ft diákigazolványra
- A gyermek TAJ kártyája
Várjuk a szülőket és a gyerekeket!
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Napközi
és menza
befizetsének
rendje
A napközi és a menza befizetésének rendje 2010/2011.
tanévben.
A befizetések időpontja
havonta 3 nap, melyről külön
értesítést nem küldünk.
A befizetés a tetőtéri irodában történik
10-14 óráig.
Both Ilona iskolatitkárnál
A befizetés összege: 1 ebéd
ára szorozva étkezési napok
számával
1 étkezés ára:
menza:
225 Ft
napközi:
370 Ft
Befizetési napok:
január
25-26.
pótbefizetés 27.
február
22-23.
pótbefizetés 24.
március
25-26.
pótbefizetés 29.
április
26-27.
pótbefizetés 28.
május
27-28.
pótbefizetés 31.
Ha teheti, kérjük,
támogassa iskolánk alapítványát, mellyel az iskolakirándulásokat, programokat,
az eszközök fejlesztését, a
hátrányos helyzetű tanulók
kirándulását, étkezését, az
udvar szépítését segíti!

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó 1 %-áról
A kedvezményezett neve:
„A ma gyermeke
- Nagyvenyim jövője
Alapítvány”
A kedvezményezett
adószáma:
18486063-1-07
Köszönjük!
Az iskola nevelőtestülete
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Kulturális naptár: 2011.
Művelődési ház:
Február 19.
Február 20.

Barnai Roberto - Szülés és születés
tanfolyam
Egy nap az egészségért

Március 8.
Március (11. hét)
Március 25.
Március 27.

Műsoros Nőnap a művelődési házban
Meseelőadás
Magyar nótaest
Egy nap az egészségért

Április 11.
Április 17.

Versünnep
Húsvéti játszóház
Egy nap az egészségért
Anyák napi játszóház
Anyák napi műsor

Április 30.

Április 21-26.

Tavaszi szünet

Május 10.

Madarak és fák napja

Június (22. hét)
Június 8.
Június 9.
Június 10.
Június 15.
Június 16.

Osztálykirándulások
Szerenád
Bolondballagás, bankett
Ballagás
Tanévzáró
Napközis tábor kezdete

Augusztus 31.

Tanévnyitó ünnepség

Szeptember 30.

Zene világnapja

Október 6.
Október 21.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Október 23.-i ünnepség

December 31.

Szilveszteri bál

Május 8.
Május 28.

Egy nap az egészségért
Gyermeknap

Június 19.

Egy nap az egészségért

Július
Július 10.

Tánctábor
Egy nap az egészségért

Augusztus 6.

Falunap

Szeptember 24.

Szüreti felvonulás

Október 8.
Október 16.

Házaspárok bálja
Szüreti játszóház
Egy nap az egészségért

November
November 13.
November 26.

Meseelőadás
Egy nap az egészségért
Mikulás játszóház

Április 11.

Versünnep

Május 2.

Anyáknapi megemlékezés

December 15.
December 18.

Idősek karácsonya
Karácsonyi játszóház
Karácsonyi koncert

Június 4.

Pünkösdi Dalostalálkozó

Augusztus 1.

Kulturális délután

Szeptember 29.

Idősek világnapja a Szociális Otthon
lakói részére
Idősek világnapja

Kossuth Lajos Általános
Iskola:
Február 5.
Február 11.
Február 15.
Február 21.

Alsós farsangi bál
Valentin-napi disco
Közmeghallgatás
Anyanyelvi nap

Március 11.
Március 18.
Március 22.
Március 21-22.

Március 15-i megemlékezés
Iskolai gála, Véndiák találkozó
Víz Világnapja
1. osztályosok beíratása

Április 11.
Április 14.
Április 20.

Költészet napja
Nyílt nap
Föld napja

Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda:
Március 21-22.

Beiratkozás

Május 26.

Gyermeknap

Szeptember 22.

Szüreti mulatság

Aranydaru Nyugdíjas Klub:

Október 2.
December

Karácsonyi köszöntő
a Szociális Otthon lakói részére

Foltvarró Klub:
Augusztus 6.

Falunapi kiállítás

Október 15.

Közös varrás

Nagycsaládos Klub:
November 19.
December 6.

Katalin bál
Községi Mikulásjárás

Mi újság Nagyvenyimen?

Sportegyesület:
Május 1.
Augusztus 6.
December 3.

Kispályás foci
Falunapi nagypályás foci
Mikulás kupa

Karitász Csoport:
Május 8.
Szeptember 11.

Betegek napja
Teadélután

Aranykezű Öltögetők:
Április 9.
Augusztus 6.

Közös varrás
Falunapi kiállítás

Faluszépítő Egyesület:
Május 6. 15 órától Virágbörze az iskola udvarán
Május 7. 8 órától Virágágyások beültetése
November 5. vagy 12. Virágágyások téli rendbetétele

Búgócsiga Családi Napközi:
Április 16.
Húsvéti játszóház
Augusztus 13.
Nyílt nap
December 3.
Mikulás nap
(Az aktuális rendezvények előtt a bővebb információkat megtalálhatják a www.bugocsiga.com weboldalon az Aktualitások
menü alatt.)

Idén is megrendezik
az ,,Év portája” versenyt
A Nagyvenyimi Faluszépítő Egyesület tervei:
Május 6. péntek 15 órától
virágbörze az iskola udvarán.
Virágpalánta cserebere, vásárlási, eladási lehetőség.
Május 7. szombat 8 órától
várunk kicsit és nagyot a virágágyások beültetésére a Fő utca,
Határvölgyi sarkán gyülekezünk. Palánta felajánlásokat
szívesen fogadunk.
Május 30-tól indul a falu
bejárása a 2011-es év portája
címért való versengés keretében.
Szintén ettől a naptól, június 30.-ig várjuk jelentkezését azon közösségeknek,
utcáknak, szomszédságnak,
akik úgy gondolják közösségi életük, egységes utcaképük
megérdemli az év közössége 2011 címet. Nevezési díj
nincs, jelentkezni lehet: írásban bemutatkozva, esetleg
fényképet mellékelve levélben
vagy személyesen: Arany J. u.

7. esti órákban, faluszepitok@
freemail.hu címeken
Falunap: eredményhirdetés
év portája és közössége díjak
átadása
Az év második felében szeretnénk hozzákezdeni a község
közös betlehemének elkészítéséhez, melyet a hivatal mellett
építenénk fel. Ehhez már most
szívesen várjuk azok jelentkezését, akik kivennék részüket
ebből a szép kezdeményezésből, munkájukkal, ötleteikkel,
nyersanyag felajánlással segíteni tudják megvalósulását. Most
elsősorban keresünk olyan
„művészlelket(ket)”, aki(k) a
figurák (szent család, jószágok,
stb.) elkészítésében tudna(k)
segíteni papírmaséból, vagy
bármi saját ötletből. Jelentkezés:
Horváthné Ica 30/ 665-0676,
faluszepitok@freemail.hu
November 5. vagy 12.-én
zárul az évünk, a virágágyások
közös rendbetételével, téli felkészítésével.
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Két védőnője lesz a falunak

Az álláshelyre pályázatot írt
ki az önkormányzat, és az arra
jelentkezők közül választotta
ki a képviselőtestület Török
Zsuzsannát.
A fiatal szakember 2010-ben
végzett a Miskolci Egyetem
Egészségtudományi Karán. A
gyakorlati idő után Egerben
helyezkedett el iskolavédőnőként, ahol egészen mostanáig
dolgozott.
- Imádom a gyerekeket
és mindig az volt a vágyam,
hogy vidéken helyezkedjek el
- mondta községünk új védőnője. - Gyakorlataim során azt
tapasztaltam, hogy a községek-

ben lakók sokkal szívesebben
látják otthonukban a védőnőt,
mint a városi emberek, jobban
elfogadják a tanácsokat, és
közvetlenebb kapcsolat alakul
ki a családokkal. Ezért szeretnék mindenképpen vidéken
dolgozni, és boldog vagyok,
hogy ezt Nagyvenyimen tehetem meg.
Török Zsuzsanna Egerből Dunaújvárosba költözik,
mert ott lakik a párja, és Dunaújvárosból jár ki minden
nap Venyimre. Nagyjából
ismeri községünket és ismereteit próbálja folyamatosan
gyarapítani. Feladata lesz a
kettes körzet várandós kismamáinak, az újszülöttekeknek,
csecsemőknek,
kisgyermekeknek a gondozása, valamint
a terhestanácsadás, illetve a
rendszeres
családlátogatás.
Fiatal védőnőnk azt mondja:
már alig várja, hogy február
15-én munkába állhasson és
megismerhesse a nagyvenyimi szülőket és gyermekeket.

1. Az I. jelölésű védőnői körzetbe tartozó közterületek az
alábbiak:
Ady Endre utca
Álmos vezér utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Bocskai utca
Bodza utca
Búzavirág utca
Csaba utca
Deák Ferenc utca
Fő utca 1-től 41-ig
Fő utca 2-től 14-ig
Hunyadi János utca
József Attila utca
Kamilla utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy utca
Patakdűlő
Petőfi sor
Pipacs utca
Rákóczi utca
Rétsor
Széchenyi utca
Külterület:
Alsósor
Bernátkút
Középső út
Mélykút
Iskola-egészségügyi tevékenység:
Általános iskola 5-8. osztály
2. A II. jelölésű védőnői körzetbe tartozó közterületek az alábbiak:

Akácfa utca
Béke utca
Bem utca
Boróka utca
Budai Nagy Antal utca
Domb utca
Dózsa György utca
Erdősor
Fenyves utca
Fő utca 16-tól 70-ig
Fő utca 43-tól 99-ig
Földvári utca
Fűzfa utca
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Határvölgyi utca
Holló utca
Ibolya utca
Mezőfalvi utca
Nefelejcs utca
Ősz utca
Piactér
Rózsa utca
Szegfű utca
Táncsics utca
Tölgyfa utca
Tulipán utca
Üzletköz
Zrínyi utca
Külterület:
Gyártelep
Hatház
Tófenék
Vasúti őrház
Iskola-egészségügyi tevékenység:
Általános iskola 1-4. osztály
Óvoda

A képviselőtestület döntése értelmében két védőnői
körzet került kialakításra,
melynek indoka a gyermeklétszám növekedése
Nagyvenyimen.
Horváth
Istvánné munkáját a kettes
körzet védőnőjeként Török
Zsuzsanna segíti február
15-től.
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Bemutatkozik az egyesület
A D.T.S.E. 2002-ben alakult Dunaföldváron. Már előtte is működött a csapat akik
Duna Kupa néven rendeztek
verseny sorozatokat 1994-óta.
Én két éve vettem át az elnöki
posztot. Idén 2011-ben is rendezünk verseny sorozatot, amit
a sok helyszín változatossá és
izgalmassá tesz. Szeretnénk ha
a közelünkben több városban
is rendezhetnénk színvonalas
autocross versenyeket. Örülnék, ha Nagyvenyim által támogatott (esetleg rendezett)
események skálája színesebb
és érdekesebb lenne, szívesen rendeznénk a településen
autocross/rally versenyt.
Tisztelettel:
Kaszás Tamás

Eredményeink
Sportág: Autocross
Bajnokság neve: Duna Kupa (2010)
Egyesület neve: DTSE (Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület)
Elnök: Kaszás Tamás
Nagyvenyimi versenyzők:
Gászler Ferenc, Gászler Krisztián, Králik
Márton, Mucza Attila
Nagyvenyimi versenyzők eredményei 2010ben:
Trabant kategória: 1. Gászler Krisztián
2. Mucza Attila
Nagy kategória:
2. Gászler Ferenc
(Alfa Romeo)
6. Králik Márton
(BMW)
Nagyvenyimi versenyzők győzelmeinek száma 2010-ben: 6 győzelem
Nagyvenyimi versenyzők dobogós helyeinek
száma 2010-ben: 14 dobogós hely

A D.T.S.E Duna Kupa Bajnokság
eredményei 2010-ben
Trabant kategória:
1. Gászler Krisztián Nagyvenyim
2. Mucza Attila
3. Berényi Zsolt
4. Wilhelm Imre
5. Kiss Ádám
Kiss kategória:
1. Borza László
2. Beke Gergő
3. Jankovics Attila
3. Bence László
5. Szabó János
Közép kategória:
1. Juhász Imre
2. Kiss Ádám
3. Borbély Zoltán
4. Kaszás Tamás
Dunaföldvár
5. Herpai István
Dunaföldvár
6. Gyökeres Mihály
6. Varga Zoltán
6. Kovács Csaba
9. Fülöp János
Dunaföldvár
10. Ifj. Erdei István
10. Verbai Ádám
11. Székely Tibor
Nagy kategória:
1. Borbély Zoltán
2. Gászler Ferenc

Nagyvenyim

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Botlik Gábor
Fábián Mihály
Szűcs Gyula
Králik Márton
Nagyvenyim
Kurucz Tamás
Rácz Zoltán
Kelő Gere László
Ifj. Tarbó László
Ifj Sebők Balázs
Perger István

Szuper kategória:
1. Kemenczei János
2. Noszkó Zoltán
3. Székely Tibor
3. Pallag Bozsák Csaba
5. Borbély Zoltán
2011-es D.T.S.E.-kupa versenynaptár
tervezet
április 3.
Dunaföldvár
május 1.
Kecel
június 11-12.
Szeghalom
június 26.
Aba
július 17.
Kecel
augusztus 14.
Dabas
október 22.
Nyirád
december 4.
Dunaföldvár
A 2011-es versenynaptár még nem
végleges.
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Nagyvenyimi autocross
Nagyon kevés azon embereknek a száma, akik bármit
is tudnak erről a sportágról:
Autocross.
Ennek ellenére falunkban
4 lelkes fiatalember is űzi ezt
az igen kemény és költséges
technikai sportot. Sőt, igen
szép eredményeket tudnak
felmutatni.
Az elmúlt években több
Országos Bajnokságban szereztek dobogós eredményt, és
Amatőr Bajnokságokban szép
helyezéseket értek el.
2004-ben Králik Márton
BMW-s versenyző fertőzte
meg a Gászler testvéreket,
majd nem sokkal később
Mucza Attila is a benzingőz
rabjává vált.
2006-ra már mind a négy
versenyzőnk teljes szezont
tudott futni a DTSE Kupa
bajnokságában, trabantosaink
száma 3főre emelkedett ahol
Gászler Krisztián zárta legeredményesebben az évet egy
összetettbeli 3. hellyel. Králik
Márton, aki a „Nagy” kategóriában versengett a bajnoki címért, sokszori technikai probléma miatt nem
tudta eredményesen zárni az
idényt.
2007-ben már a sportág
legfelsőbb osztályában az OBban (Országos Bajnokság)
rótták a köröket a trabantos
srácok, ahol Gászler Krisztián
Bajnoki címet szerzett, testvére Ferenc a második, míg
Mucza Attila többszöri technikai probléma miatt csak a
hatodik lett.
Ebben az esztendőben
külön érdemes megemlíteni,
hogy a Nagyvenyimi srácokon kívül senki más nem tudott győzelmet felmutatni a
szezon futamain!!!
2008-ban szponzorhiány
miatt csupán amatőr versenyeken indultak a fiúk, s Králik
Marci pedig az új autó építését
vette a fejébe.
2009-ben a Gászler testvérek ismét az OB indulás mellett döntöttek, ekkor a máso-

dik és a harmadik helyen kellett osztozniuk a szezon végén.
2010-ben egy újra fellángoló sorozat résztvevői lettek.
Sokak számára ismerősen

Gászler Feri (Alfa Romeo)
a „Nagy” kategóriában, míg
Gászler Krisztián és Mucza
Attila a Trabant kategóriában
folytatta pályafutását.

kelő 2. helyet tudta felmutatni
a szezonzáró verseny után.
Nagy kategóriás versenyzőink, akik több 2000 cm3-es autóval karöltve komoly csatákat

csenghet a név: Duna Kupa
Ennek a Bajnokságnak a
90-es évek végén több Nagyvenyimen rendezett futama is
volt, ahol sok kalandra vágyó
fiatalember kipróbálhatta magát az autóversenyzés terén.
Králik Marci (BMW) és

A srácok több szponzornak/támogatónak
köszönhetően fejleszthették az autóikat, s ennek meg is lett az
eredménye.
Gászler Krisztián a trabantosok közül ismét a legjobbnak
bizonyult, Mucza pedig az elő-

vívtak minden győzelemért,
egy kis szerencsével akár a bravúrnak számító Bajnoki címet
is megszerezhették volna.
Králik Márton BMW-je
több versenyen is felmondta a
szolgálatot, de azonban amelyik versenyen célba tudott
érni, azokon a versenyeken
mindig dobogós volt, így a
kategória 6. pozícióját tudta
megszerezni.
Gászler Feri aki pedig új
autóval, újoncként nevezett a
Nagy kategóriába, megnyerte
az első két versenyét. Minden
esélye megvolt a Bajnoki címre, de egy bokaszalag-szakadás,
majd az autó meghibásodása
közbeszólt, de így is 2. tudott
l
lenni
a leggyorsabbak között!
Ebből is látszik, hogy ezek
a srácok nagy hírnevet szerezhetnek még a jövőben Nagyv
venyimnek,
s minden erejükkel
egy Nagyvenyimi versenypálya
l
létrehozásán
dolgoznak.
Külön megtiszteltetés a fal
lunknak,
hogy a Kupasorozat
Nagyvenyimen tartja az éves
Díjkiosztó Ünnepségét.
Bővebb információ: www.
g
gaszisportvideo.hu

Köszönet
a támogatásért!
Ezúton szeretnék megköszönni az egész éves támogatást!
Gászler Ferenc; Gászler Krisztián:
- Gaszler és társa Kft. (Nagyvenyim)
- Levianus Szolgáltató Kft. (Szigethalom)
- menofolia.hu (Dömsöd)
- Nissan, Suzuki Bontó Óbuda
- Murár István (Dunaújváros)
- Veloce2000 Kft. (Kulcs)
- Racing-Shop.hu (Budapest)
- Gaszi Sport Video (Nagyvenyim)
Králik Márton:
Gaszler és társa Kft. (Nagyvenyim)
Magyar Imre teherfuvarozó (Nagyvenyim)
Matolcsi Tamás KisMató (Nagyvenyim)
Gaszi Sport Video (Nagyvenyim)
Delta Vill-Lux Bt. (Dunaújváros)
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Táncest a nagyvenyimi
Vitál-Fitt Sportcentrumban
2011. március 12-én 20 órától
A vérpezsdítő latin-amerikai táncok közül a chacha-cha stílus kerül a középpontba.
A bemutató után mindenki megtanulhatja a chacha-cha alaplépéseit, majd gyakorolhatja.
Hajnalig retro zenére lehet táncolni!
Minden korosztályt szeretettel várunk!
Az est tánctanárai és a táncokat bemutatja Hólik Éva
és Szerecz Róbert.
Érdeklődni és előzetes helyfoglalás
a Vitál-Fitt Sportcentrumban!
Telefon: 06 30/993-7112

„Egy nap az egészségért”
Családi nap lesz
a művelődési házban (Nagyvenyim fő út 16.)
2011. február 20-án vasárnap!
10.30 Miért népbetegség a csontritkulás?
Új tudományos eredmények a csontvédő étrendről Tóth
Gábor élelmiszeripari mérnök
11.30 Legyen tartásod! Gerincvédő torna szakképzett oktatóval
Katái Éva aerobik-edző. Szabadidőruha, törölköző és
ivóvíz ajánlott!
12.30 Egészségvédelem a gyakorlatban. Ételkóstoló és receptek
Horváth Lilla életmód-tanácsadó
13.30 Házilag készített szívinfarktus? A szív- és érrendszeri
betegségek étrendi háttere Megelőző és terápiás étrendi
formák Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök
14.30 Mit iszunk? Egészséges ivóvíz-tisztítás A vízszűrők használata Megléc Zsolt
15.00 Hogyan étkezzünk a mindennapokban? Egészségvédő
étkezés a háziasszony szemszögéből Alapanyagok és konyhatechnika Nagy Ágnes - Gardalits János
Egész nap frissítő masszázs (Madarász Zsuzsanna gyógymasszőr)
és állapotfelmérés, életmód-tanácsadás, biorezonanciás gép,
antioxidáns mérés. Árubemutatók, egészséges élelmiszerek,
szakács- és életmódkönyvek vásárlása..
(Az állapotfelmérésre előre bejelentkezni és érdeklődni
a könyvtárban lehet H-P-ig 13-18 óráig.
Telefon: 06 25-506-220 vagy 06-30-374-8222)
A családi napra a napijegy ára 300 Ft.

Állandó programok
Szeretne a hétköznapok egyhangúságán változtatni? Szeretne tenni valamit az egészségéért? Sok stressz van az életében?
A Művelődési Házban olyan foglalkozások, klubok, csoportok,
programok várják a különböző korosztályokat – gyerekektől a
nagyszülőkig – ahol mindezeket megvalósíthatja.
Kérem, válassza ki az önnek legmegfelelőbbet!
Legyen Ön is rendszeres résztvevője programjainknak, „tegyen többet az egészségéért”!
Csoportjaink, klubjaink, foglalkozásaink nyitottak! Bárki,
bármelyikhez, bármikor kapcsolódhat.
Várjuk Önöket!
Aranydaru Nyugdíjas Klub minden hónap első hétfőjén 15-17 óráig
Aranydaru Dalkör minden hétfőn és csütörtökön 15-16-ig
Hastánc minden hétfőn és pénteken 17:30-19 óráig
Alakformáló torna minden kedden és csütörtökön 19-20 óráig
Mazsorett csoport minden kedden 16-18 óráig
Jóga minden szerdán 17:30-18:30-ig
Pilátes torna minden szerdán 18:30-19:30-ig
Chi Kung és Tai Chi minden korosztálynak nagyon jó egészségmegőrző,
minden csütörtökön 16:30-17:30-ig
Énekkar minden pénteken 18-20 óráig
Társastánc klub minden pénteken 19-21:30-ig
Néptánc gyermek és felnőtt minden szombaton 8-12 óráig
Moderntánc minden szombaton 12-15 óráig
Mindenkit szeretettel várunk
Rozbora Piroska
műv.ház vezető

Magyarnóta-est
2011. március 25-én
pénteken 17.30 órakor
a Művelődési Házban
Közreműködik:

Dr. Fehér Eszter
Szöllősi Emese
Rauf Pál
Tarnai Kiss László

nótaénekes
nótaénekes
nótaénekes
nótaénekes

A belépőjegyek ára: 1000 Ft
Érdeklődni lehet és a jegyek előre megválthatók
a könyvtárban hétfőtől péntekig 13-18 óráig.
Telefon: 06-25-506-220 vagy 06-30-374-8222
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Élhető parkot szeretnénk
Aki mostanában jár a templom környéki parkban, láthatja,
hogy egyre jobban kezd egy
igazi PARK kialakulni. A park
egy jelentős része már átláthatóbb, szellősebb lett.
A „Szent Bernát Arborétum” Alapítványa alapszabálya
szerint, az Alapítvány elsődleges feladata a Nagyvenyimi Plébánia parkjának fenntartása, fejlesztése, védelme,
kultúrcélra való hasznosítása.
Az alapítókat az a szomorú
tény indította erre az elhatározásra, hogy a nagy értékű, a
XVIII. sz. közepén épült, műemlék kápolnakastély és az ezzel összetartozó, két hektárnyi
parkot a gyors pusztulástól
megmentse. A jelenlegi kuratórium tagjai is ezt szeretnék:
az egész község számára (nem
csak a templom látogatóinak !)
élhető és élvezhető parkot és
egy közösségi célra is használható épületet kialakítani.
Ezért kérjük folyamatosan
a lakosságot és a vállalkozókat,

hogy lehetőségeikhez mérten
segítsenek a parkot és az épületet rendbe hozni, hogy megnyithassuk a parkot a lakók és
a Nagyvenyimre látogatók
számára, illetve állandó, sokak
által igénybe vehető kihasználtságot biztosíthassunk. A
pénz és a gépek sokat számítanak, de minél többen jönnek

zös parktisztítás, melyre meghívok minden segítőszándékú
és tettre kész nagyvenyimi
lakost!
Megköszönöm azoknak a
magánszemélyeknek a parkban végzett munkáját, akik az
előző, szeptemberi köszönetem óta eltelt időszakban eljöttek dolgozni, külön megkö-

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, akkor az adóbevallása során gondoljon ránk, és segítsen minket azzal is,
hogy befizetett adójának 1%-át kedvezményezettként a Szent
Bernát Arborétum Alapítványának juttatja.
Adószám: 18485770-1-07.
Köszönettel, az Alapítvány nevében
Németh László
el a régi szóhasználat szerinti
kommunista szombatra vagy
társadalmi munkára, illetve
az új trend szerinti önkéntes
munkára, annál gyorsabban és
hatékonyabban érhetjük el a
park megszépülését.
E cikk megjelenéséhez
legközelebb február 12-én,
szombaton délelőtt lesz kö-

szönve ifj. Csizmadia György
vállalkozónak a szeptemberi
és októberi egész napos gépi
segítséget illetve Szabóné
Lőrinc Ilona polgármester asszonynak a novemberi
segítséget a park körül és a
parkban is.
A tavasz-nyári parkrendezési időpontok: március 12.,

április 23., május 21., június
4., július 2. és augusztus 14.
Várunk mindenkit! Kérünk
mindenkit, ha tud jöjjön el
ezeken a napokon segíteni !
Mivel az Alapítványnak
főleg az SZJA 1%-os felajánlásokból van kevés pénze, ezért
mindenkit kérünk, hogy lehetőségeihez mérten támogassa
a Alapítványt a Budapest
az
B
Banknál
vezetett 101029693
38699320-00000002
számú
b
bankszámlára
utalt pénzöszs
szeggel.
Minden segítséget
m
mindenkinek
köszönünk.
Alakul az alapítvány honl
lapja
arboretum.nagyvenyim.
e
erdojarokklubja.hu
címen. Itt
m lehet nézni a friss informeg
mációkat, illetve a templom
Táncsics utcai bejáratánál elhelyezett hirdetőn és a nagyvenyimi művelődési ház (az
iskola épülete) folyosóján elhelyezett Erdőjárók faliújságon is
megtalálhatók.
Köszönöm figyelmüket!
Németh László

Túratervek
Várunk mindenkit, aki szereti a természetet és nem ijed
meg a kihívásoktól. Aki bővebben érdeklődik a túrák iránt,
az a nagyvenyimi művelődési
ház folyosóján elhelyezett faliújságon, illetve a klubunk honlapján a www.erdojarokklubja.
hu oldalon megtalálja teljes
programunkat. A túrákról
érdeklődni a 06-70-3968300es telefonszámon, jelentkezni
a túrákra a könyvtárban lehet
nyitvatartási időben.
Kivonatosan itt olvasható a
2011-es terv.
2011. éves túra-programterv nyár végéig
2011. február 12.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. február 19.: Nagyvenyimi Farsangi-bál.
2011. február 27.: Gerecse
(KDP, OKT)

2011. március 12.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. március 14. (hétfő):
Bakony (OKT)
2011. március 26.: Visegrádi hegység
2011. április 2.: Kiskunság
– Apajpuszta
2011. április 9 vagy 10.
(szombat vagy vasárnap délelőtt): Zselic (DDK) végleges
időpont februárban!
2011. április 16.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum nyitott nap
2011. április 23.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. április 30.: Mecsek: „4
évszak a Mecsekben” klubtúra
mozgalom tavaszi túrája
2011. május 6-8. Bodrogártér vízitúra tokaji központtal
2011. május 13-15.: Göcsej

2011. május 21.: Közgyűlés
- Nagyvenyim, a Szent Bernát
Arborétum tisztítása
2011. május 28.: Vértes és
Zámolyi-medence
2011. június 4.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. június 11.: Mecsek
(DDK)
2011. június 19-25. Körösök vízitúra
2011. július 2.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. július 6-10. Cserhát
vándortúra az Országos Kék
Túra (OKT) útvonalán
2011. július 16-23. Aktív
kirándulás a Fertő és Sopron
környékén ill. a Keleti-Alpokban:
2011. augusztus 14.: Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása

2011. Őszi-téli előzetes
Szeptember – október november: Gerecse, Bakony,
Mecsek Mecsek, Börzsöny,
Pilis.
Minden hónap egyik szombat szombat délelőtt a Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása, rendezése
2011. december 3. (szombat): a „Mezőföldi Mikulás 15,
20 és 30” teljesítménytúrák lebonyolítása
Résztvevők az egész ország
területéről! Várunk mindenkit Nagyvenyimi ill. Mezőfalvi rajttal és Nagykarácsonyi
céllal!
2011. december 10. (szombat): Mecsek – Óbányai-völgy
és környéke „4 évszak a Mecsekben” klubtúra mozgalom
téli túrája
Németh László
elnök
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Varga Étterem
2009 decemberben alakult
a családi vállalkozás, a tulajdonos nevét viselő étterem és
fogadó működtetésére, mivel az
addigi üzemeltető visszaadta a
működtetést.
2010 január 1-től indítottuk
az éttermet 4 fővel, 20 előfizetéssel, 30 adaggal.
Új arculatot készítettünk,
felújítottuk az épületet, csökkentettük az árakat, növeltük
az adagokat, új főszakácsot
vettünk fel az ételek minőségének javítása céljából, bővítettük az ételkínálatot, új
szolgáltatást (hidegtálkészítés) vezettünk be, nyitvatartási időt növeltük, most már
szombat-vasárnap is nyitva
tartunk, mindezt azért, hogy
az étteremtől elpártolt vendégeket visszaszerezzük. Folyamatosan kérjük és várjuk vendégeinktől a visszajelzéseket,
melyek alapján bővítjük menüválasztékunkat és esetleges
hibáinkat javíthatjuk.
Az igények szélesebb kielégítése céljából, a menükí-

nálatot bővítettük, már három
választékból
választhatnak
vendégeink. Családi, baráti,
üzleti rendezvényeket kezdtünk rendezni. Első rendezvényünk a Valentin nap volt, mely
nagy sikert aratott az újonnan
bevezetett svédasztalos kiszolgálással. Megtartottuk a torkos
csütörtököt, mely a nagy siker
mellett számunkra is tanulságokkal szolgált.
Mindezek lassan meghozták
a munkánk gyümölcsét, lassan
visszatértek a vendégek, nemcsak a Nagyvenyimi lakosok,
hanem a környező településekről és a városból is rengeteg
vendégünk van.
2010 év végére 9 fős létszámra bővültünk, előfizetői
körünket az induláshoz viszonyítva ötszöröztük, betérő vendégeink száma is nagymértékben emelkedett.
Hála a bő étlapkínálatunknak, növekedett azon vendégeink köre is, akik a menükínálaton kívül más ételkülönlegességekre kíváncsiak.

Akció a Varga Étteremben!
A Varga Étterem az alábbi akcióval
várja kedves vendégeit:
Február 1-től március 31-ig hétfőtől péntekig, 15 óra után, az
étlapról történő rendeléskor, az ételek árából 20 % kedvezményt
biztosítunk! Szombat és vasárnap, étlapról történő rendelés
esetén 30 % kedvezményt adunk az ételek árából! A kedvezmény vonatkozik elvitelre és helyben történő fogyasztásra is.
Február 14-én Valentin napi kedvezményünk pároknak:
Előzetes foglalás alapján, díszített, gyertyafényes asztal, egy
pohár pezsgő és ezen a napon 20 % kedvezmény az ételek
árából a mi ajándékunk! Ezen kedvezményt a kényelmes és
meghitt étkezés érdekében, csak korlátozott számban tudjuk
biztosítani, ezért jelentkezzen be időben!
Továbbra is várjuk Önöket minden nap
11-15 óráig választásos menüétkezésre!
Vállaljuk családi, baráti, üzleti összejövetelek, rendezvények,
esküvők lebonyolítását max. 80 főig, akár svédasztalos rendszerben is.
Éttermünkben lehetőség van egyéni elképzelés alapján
összeállított hidegtálak rendelésére!
Fogadónkban korrekt áron, kényelmesen elszállásolhatja
vendégeit, ismerőseit.
Elérhetőségeink:
Tel: 25/259-343, 30/430-5782,
email: vargaetterem@gmail.com

Éttermünk felett, rendelkezünk 10 szobás, 30 fő befogadására alkalmas fogadóval,
mely lehetőséget biztosít többek között a környéken munkát
végző társaságok dolgozóinak

fonon történt megrendeléseket kiszállítjuk díjmentesen, ez
vonatkozik mind a menükre,
mind az étlapon szereplő ételekre, mind az igény szerint
összeállított hidegtálakra. Ter-

elszállásolására, valamint bárki
részére, aki megpihenni szeretne, vagy csak egy rendezvény
után szeretné kipihenni magát.
További terveink: február
1-től március végéig az étlapról
történő fogyasztás árából hétköznap 20 %, hétvégén 30 %
kedvezményt biztosítunk, Valentin napon a pároknak külön
megterített gyertyafényes asztalt
biztosítunk. Ismét megtartjuk –
okulva a tavalyi hibáinkból – a
torkos csütörtököt.
Tervezzük, hogy márciustól
Nagyvenyim területén a tele-

vezzük egy saját honlap elkészítését, melyen minden információt elhelyeznénk. Továbbra is
vállaljuk 80 főig rendezvények
szervezését, lebonyolítását.
Elérhetőségeinken
bármikor szívesen állunk vendégein rendelkezésére szállás,
tájékoztatás, rendelésfelvétel
céljából: 25/259-343, 30/4305782, vargaetterem@gmail.
com email címen. Éttermünk
nyitva tartása: hétfő-szombat
11-21 óráig, vasárnap 11-18
óráig, fogadónk éjjel-nappal.
Kardos Ferenc

A nyugdíjasok is díszítettek
Szép időszak volt életünkben a karácsonyi készülődés, az
advent idejében zajló rendezvényeken való részvétel.
Klubtagjaink közül többen
is és a klub dalköre részt vett
az adventi koszorú gyertyagyújtásánál, a karácsonyfa
díszítésnél. A dalkör egy Betlehemes összeállítással készült
az ünnepségsorozatra, melyet
az idősek karácsonyi ünnepségén, a karácsonyi koncerten
és Dunaújvárosban az adventi
rendezvényen is bemutatott.

Helyesbítés

A Nagyvenyimi újság előző számában sajnos tévesen
jelent meg a klub cikkében
egy mondat, mely szerint
a Nyugdíjas Klub 20 Ft-al
támogatta az iszapkárosultakat.
A Nyugdíjas Klub nem
20, hanem 20 000 Ft-al támogatta a bajbajutottakat.

A klub tagjai süteménysütéssel vettek részt a falusi adventi ünnepségen.
November 25-én Budapestre utaztunk és a Nemzeti
Színházban megnéztük a János
vitéz című előadást.
A Dunaújvárosi Technikum
Baráti Kör vendégei voltunk
óévbúcsúztató klubdélutánjukon.
A közelmúltban mi is ünnepi klubdélutánon köszöntöttük
az újesztendőt jó hangulatú
zenés táncos batyu-bálunkon.
Vendégünk voltak a Rácalmási Nyugdíjas Klub.
Az év utolsó hónapjában
szomorú szívvel búcsúztunk
el Demeter Árpád klubtársunktól, aki sok éven át volt
tagja klubunknak. Halála
valamennyiünket ledöbbentett. Osztozunk a család gyászában, emlékét megőrizzük.
Juhász-Vedres Zoltánné
Klub-elnök

Mi újság Nagyvenyimen?

17

Fórumon a polgárőrök
Nagyvenyim polgárőrei lakossági fórumot szerveztek,
hogy tisztázzák azokat a kérdéseket (vádakat), amelyek
elsősorban az internetes fórumon érték őket. A fórum
jegyzőkönyvét az alábbiakban olvashatják.
Hódi Attila elmondta:
2010-ben 1390 órát töltöttek
szolgálatban, a rendőrrel közösen 79 órát, a településőrrel
pedig 24 órát járőröztek. A
polgárőr autóval 11 524 kilométert mentek, külön számolták a magán utat, ami 257
kilométer volt.
A polgárőrök jelentőlapot
töltenek ki a szolgálat-ellátásukról, amelyen rögzíteni kell
a gépkocsi induló illetve záró
kilométeróra-állását, a gépkocsivezető és a szolgálatvezető
nevét, valamint a szolgálatot
ellátó személyek nevét. Továbbá rögzíteni kell a kezdő és
záró időpontot és a szolgálat
alatti eseményeket.
A polgárőr gépjárműveket
a törvény előírásának megfelelően használják, mondta
Hódi Attila. Megbízó levelek
vannak kiállítva azoknak, akik
jogosultak az autók vezetésére.
A vezetőnek menetlevelet kell
kiállítani a jármű használatakor.
A menetlevéllel és a jelentőlappal tudják igazolni a szolgálati
autóval megtett utat.
Rendőri kérésre minden
esetben segítették a közös szolgálatot, gépjármű illetve polgárőr biztosításával. Közös szolgálatnál mindig a rendőr utasítását
hajtották végre a polgárőrök.
A településőri hálózat megszűnése miatt változni fog a
szolgálat ellátások rendje. A
polgárőrök többször járőröznek majd nap közben. Szeretnének hivatalos URH-rádiókat
beszerezni az autóba és bővíteni
a ruhatárukat, valamint üzembe
állítani egy rendszámfelismerő
rendszert. A fejlesztések jelentős anyagi terhet jelentenek a
polgárőrségnek, ezért keresik a
lehetőségeket az anyagi feltételek biztosítására.

A rendszámfelismerő rendszerrel kapcsolatban már a fórumon felajánlotta az egyik
társszervezet a segítségét,
amellyel élni kíván polgárőrségünk. Elhangzott továbbá:
folyamatosan
figyelemmel
kísérik az internetes fórumozók véleményét. Az egyesület
vezetősége nem akar az ott
felvetettekre válaszolni, mert
a kitalált nevek mögé bújtatott véleménynyilvánításokat
személytelennek tartja. ”Bárki
személyesen megkeres bennünket igyekszünk számára
kielégítő választ adni„, mondta
Hódi Attila.
A rendőrség tud-e a szolgálatokról? – kérdésre válaszolva elmondta az elnök, hogy a
rendőrséggel együttműködési
szerződést kötöttek, és jelzik
azokat a napokat, amelyeken szolgálatot látnak el. A
szolgálatba lépők a szolgálat
kezdetén kötelesek a rendőrségen bejelentkezni, a szolgálat
végeztével pedig kijelentkezni.
Kérdés: Miért vannak támadások a polgárőrség felé?
Válasz: A polgárőrség újraindításakor több próbálkozás
történt. Biztosan voltak vagy
vannak olyan emberek, akik
a jelenlegi vezetéssel nem
akartak együtt dolgozni. A
másfél éves működés alatt két
tag távozott önként az egyesületből, mert fegyelmi okok
miatt felfüggesztettük őket.
Az ő ismerőseiknek is voltak
rosszindulatú megjegyzéseik.
„Azt gondoljuk, hogy mi sem
vagyunk hibátlan emberek,
mi is követünk el hibákat, de
a támadások ellenére tovább
folytatjuk tevékenységünket és
szolgáljuk a köz javát. Azok az
emberek, akik a neten írogatnak ártani akarnak a jelenlegi
vezetőségnek. Mivel névtelenek, így kommunikálni nem
tudunk. Egyesületen belül
voltak és vannak olyan emberek, akik saját szájuk íze szerint értelmezik az egyesületi
szabályzatot illetve az OPSZ
szabályzatot. Úgy gondoljuk,
ezeket a vad hajtásokat le kell

nyesni, egy összetartó és tevékenység orientált csapat létrehozása érdekében. A jelenlegi
vezetés így tartja helyesnek.”
– tette hozzá Hódi Attila.
„A fórumon megjelent írások alapján a lakosság nem ért
egyet a polgárőrség tevékenységével. Erről mi a véleményük?” – kérdésre adott válasz
a következő volt:
– Közel 700 ezer forintot
kaptunk támogatásként a falu
lakóitól. Úgy gondolom ez
a vélemény az igazi, és akik
támogattak bennünket, azok
továbbra is számítanak a munkánkra. Köszönjük azoknak az
idős, egyedül élő vagy nagycsaládos embereknek, akik
200-300-500 forintjukkal is
támogattak bennünket. Mi ezt
tekintjük igazi véleménynek.
Kérdés: Más polgárőrség működhet-e Venyimen?
Válasz: Meglátásunk szerint
minden polgárőr egyesület a
saját településén folytassa tevékenységét. Egyesületünk tagjainak elmondtuk az országban
bármerre járva bűncselekmény,
balesetet vagy bármilyen káreseményt észlelnek, kötelességük ezt az illetékes hatóságnak
jelezni. A jelzett eseményről az
egyesület vezetőségét kötelesek
értesíteni. De saját jogon más
településen szolgálatot nem láthat el. Ezzel is biztosítva más
polgárőrség szuverenitását.
Kérdés: Lehet-e venyimi
máshol polgárőr és fordítva?
Válasz: Mindenki saját
maga dönti el, hogy hol akar
polgárőr lenni. Az egyesületünk a kettős tagságot nem
engedélyezi. Természetesen mi
is felveszünk más településen
élő embereket, ha nálunk akarnak dolgozni és megfelelnek a
felvételi követelménynek.
Problémák voltak a körzeti
megbízott és a polgárőrség között, ám ezek többszöri közös
és több szem közti beszélgetés
után rendeződtek és a kapcsolat folyamatosan javul. A nézeteltérések két felfüggesztetett tagunk miatt alakultak ki,
mert az elnök kijelentette: ha

a KMB-s rendőr nem tartja
tiszteletben a polgárőrség tagjaira vonatkozó határozatokat,
akkor nem tudunk együtt
dolgozni. Továbbá 2010 augusztusában bűncselekmény
történt, a sértett hibáztatta a
polgárőrséget és azt mondta,
hogy a rendőrök véleménye is
az, hogy azóta nőtt meg a bűncselekmények száma Nagyvenyimen, amióta a polgárőrség
dolgozik.
– Ez nagyon felháborított,
ezért vezető társammal bementünk a kapitányságra és
kértük az ügy kivizsgálását –
mondta Hódi Attila a lakossági fórumon. – Ezt tekintették
sokan feljelentésnek, pedig
szerintem nem az. Elnézést
kértem mindazon rendőröktől,
akik kivizsgálás alá kerültek
és vállalom a felelősséget, ha
számonkérésre kerülne a sor.
Decemberben közös szolgálatot láttunk el és rákérdeztem
az ügyre. Elmondta az eljárás
befejeződött és az érintett
rendőrök nem tesznek jogi
lépéseket ellenem. Ez az eset
jó tanulság volt számomra a jövőre nézve. Alaposabban utána
fogok járni az ilyen és hasonló
kijelentéseknek. Nem fogok
hamar felülni az ilyen fajta
megjegyzéseknek.
Hódi Attila hangsúlyozta
a végén, hogy a körzeti megbízottunkkal rendeződnek a
problémáik. Egyre többször
látnak el közös szolgálatot, és
a polgárőrök segítik a KMBst munkája teljesítése közben.
Az elnök elmondta azt is,
hogy pénzügyi beszámolót
minden évben tartanak a jövőben, mégpedig lakossági
fórum keretében, amelyen elszámolnak a hozzájuk érkező
lakossági támogatással.
Nagyon szívesen veszik,
ha polgárőrséggel kapcsolatos
észrevételeiket, kérdéseiket
felteszik írásban. Várják ezeket a 19nvp96@gmail.com
e-mail címen. Természetesen
minden levélre, felvetésre válaszol a polgárőrség elnöke,
Hódi Attila.
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Advent fényei

Élelmiszersegély
és teadélután
A Nagyvenyimi Karitász
csoport 16 éve tevékenykedik
a faluban.
Az elmúlt évben is részt
vettünk (immár harmadik
éve) az EU-Élelmiszersegély
programjában. Ez a segély
program intervenciós készletekből származó terményeket,
termékeket juttat el a rászorulóknak különféle segélyszervezeteken keresztül. 2010-ben
két alkalommal osztottunk a

Karácsony előtt
az időskorú
egyedülállókat
látogatták meg
önkénteseink egy
karácsonyi
üdvözlet és
szerény ajándék
kíséretében

Adventi köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek és
azoknak akik a szervezésben, lebonyolításban és a közreműködésben segítettek. Az Adventi rendezvény sikere garanciát
adott arra, hogy a 2011-es évben is megrendezzük.
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

nagycsaládosoknak, kisnyugdíjasoknak, létminimum alatt
élőknek élelmiszert. Tavasszal
lisztet, vitamint és tésztát, decemberben pedig lisztet, tésztát
és instant levest vittünk 40 rászoruló családnak.
A falunapon is részt vettünk: kegytárgyakat árultunk.
Az elért szerény bevételt jótékonysági célokra fordítottuk.
Szeptember 12-én teadélutánt szerveztünk a művelődési házban a Nagyvenyimen élő
idősek részére. A teadélutánon
rövid
zenés-verses műsorral és
r
egy
e Máriapócsról szóló DVD
v
vetítésével
kedveskedtünk a
v
vendégeinknek.
Karácsony előtt az időskorú
e
egyedülállókat
látogatták meg
ö
önkénteseink
egy karácsonyi
üdvözlet
és szerény ajándék kíü
s
séretében.
Ez a program mega
alakulásunk
óta már hagyo-

mánnyá vált Nagyvenyimen.
Az idősek az ünnepek előtt
türelmetlenül várják tagjainkat,
nem a csekély ajándék - inkább
a jóízű beszélgetés miatt.
A Nagyvenyimi Karitász
csoport lelkes önkéntesekből
áll, csak sajnos kevés közöttünk a fiatal, tetterős ember.
Szeretettel várjuk tagjaink
közé a szabadidővel rendelkező, segíteni akaró önkénteseket, akik a „karitász tízparancsolatot”, de különösen annak
első pontját - „Igazán segíteni
csak szeretetből, szeretettel lehet” - magukénak vallják.
2011-ben is sok tennivaló
vár tagjainkra. Az Európai
parlament és Tanács a 2011es évet az önkéntes tevékenységek európai évének jelölte ki. A Katolikus Karitász
munkája az önként vállalt
szeretetszolgálatra épül. Országszerte különféle rendezvényeken keresztül mutatják
be az önkéntesek munkáját,
feladatait és szerveznek jótékonysági programokat. Ehhez
a rendezvénysorozathoz csatlakozva tavasszal szeretnénk
megrendezni Nagyvenyimen
a „betegek napját” az itt élő
idős embereknek és a súlyos
betegeknek. 1992-ben II. János Pál pápa február 11-ét (a
Lourdes-i Szűzanya jelenésének napját) a Betegek Világnapjának hirdette meg. A
hideg idő miatt mi későbbi
időpontban, tavasszal szeretnénk megrendezni a betegek
napját. Terveink szerint ezen a
napon előadásokat hallgathatnak a vendégeink és a katolikus
mise keretében felvehetik a betegek szentségét is.
Ebben az évben is szeretnénk folytatni az előző években hagyománnyá alakult
programokat. Várjuk a segíteni
akarók és segítségre szorulók
jelentkezését, hogy munkánk
minél hatékonyabb legyen!
Czellerné Szloboda Aranka
a Karitász csoport vezető
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Közérdekű közlemény!
Védjük együtt a környezetet!

Felhívjuk a lakosság tisztelt figyelmét, hogy Nagyvenyimen továbbra is átvesszük a háztartásokban tönkrement elektromos gépeket, berendezéseket. magán személyektől és közületektől egyaránt!
Szerződés garantálja, hogy újrahasznosításra kerül az átvett
hulladék, és nem szennyezzük vele a környezetet!
Telefonon történt előzetes egyeztetés esetén napközben is!
Átvesszük: a rádiók, tv-k minden típusát. műholdas berendezéseket (komlett!), számítógépeket minden tartozékával együtt.
Hűtőket, gáztűzhelyeket, háztartási gépeket, barkácsgépeket, akkumulátorokat, elemeket.
Kizárólag személyes átvétel! Alkatrész nélküli (kibelezett) készüléket nem áll módunkba átvenni!
Átvétel és felvilágosítás: Nagyvenyimen a Deák Ferenc utca 11ben, naponta de. 7-9.ig, du. 17-19.ig. telefon: 258-599.
Kérjük, ne a településünket övező árkokat és erdőket szenynyezzék vele!
Köszönjük a lakosság együttműködését!

A foltvarrók hírei
A karácsonyi ünnepek
kezdete november végére
december elejére esik. Nem
volt ez most sem másként,
de annyiban mégis más volt
a 2010-es advent, hogy az
egész falu apraja és nagyja
közösen készült. A szentestét
megelőző négy vasárnap
bőséges programot adott
azoknak akik maguk is
felakartak töltődni a
szeretet ünnepére. Reméljük mindenki jól
érezte magát ezeken az
estéken.
Mi, foltvarrók szívesen vettünk részt ezeken
az adventi gyertyagyújtásokon. Magunk is készültünk, hiszen a mindenki karácsonyfájára
csoportunk tagjai varrták a foltvarrós díszeket,
mégpedig nagy szeretettel.
Hosszú lenne felsorolni a sok programot, amiben
részünk lehetett. Remélünk
a jövőben is mindig így telik
majd az advent, mert a kezdet
szerintünk nagyon jól sikerült.
Az utolsó vasárnapra kiállítással és vásárral készültünk. Aki még kedveskedni
akart szeretteinek, az szívesen
vásárolt nálunk ajándékot.
Kiállításunknak nagy sikere
volt úgy érezzük egyre töb-

ben jönnek rá, hogy a kézzel
készített dolgoknak nagyobb
értéke van, a lakást teszik
szebbé, otthonosabbá.
Csupa ragyogó szín jellemzi karácsonyt. A koncertet
hallgatva szívünket átjárta a
szeretet melegsége, simoga-

Jakó sütemény

Új termékkel bővült
a Reál ABC- és
a Nagy ABC kínálata

A dunaújvárosi
JAKÓ CUKRÁSZDA
minden nap friss
termékeivel
találkozhatunk
az üzletek polcain.

Lapunk következő száma
A „Mi újság Nagyvenyi-men” újság következő száma húsvét előtt,
április elején jelenik meg.
Lapzárta március 29-én lesz. Kérjük az intézményeket, civil szervezeteket, egyesületeket, hirdetőket, hogy megjelentetésre szánt írásaikat, beszámolóikat hirdetményeiket a jelzett határidőre juttassák el
levélben vagy e-mail formájában polgármesteri hivatal titkárságára.
Köszönjük!
szerkesztőbizottság

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:

tást adott nekünk, és ezért
mindannyian
köszönettel
tartozunk.
Megkezdődtek az idei,
2011-es foglalkozásaink. Az
elmúlt év értékelésével, pénzügyi beszámolóval nyitottunk.
Megállapítottuk, felejthetetlenek voltak az év végi ünnepek, de már hiányzott a közös
varrás...
SelmecziKovács Istvánné
a csoport vezetője
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Titkárság: ........................................................................ 507-460
Polgármester: ................................................................... 507-461
Jegyző: ............................................................................. 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 rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ............................................................ 259-270
Dr. Zseli József: ............................................................. 507-470
Orvosi ügyelet: ............................................................... 506-201
Védőnő: .......................................................................... 506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: .............................................. 259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ............................................ 507-420
Általános Iskola telefonszáma: ........................................ 506-221
Általános Iskola faxszáma: .............................................. 507-491
Művelődési Ház telefonszáma: ....................................... 506-220
Napközi otthonos Óvoda: ............................................... 258-096
Mentőállomás: ................................................................. 411-011
Tűzoltóság: ...................................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................... 510-510
Általános segélyhívó: .............................................................. 112
Település őrök:.................................................... 06-30/205-4563
............................................................................ 06-30/839-8076
Polgárőrség: ........................................................ 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

20

Mi újság Nagyvenyimen?

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

