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Kihívás Napja
A Kossuth Lajos Általános
Iskola lelkes dolgozói ismét
megmozgatják a falu lakosságát a Kihívás Napja alkalmából
2011. május 18-án.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a programok
szervezésében, a feladatok lebonyolításában szívesen részt
vennének.
Elérhetőségeink: 506-221
és 507- 490 telefonszámon. A
rendezvény főszervezője: Méry
István, iskolánk testnevelője.

Molnár J. Frigyes emlékére
Száz évvel ezelőtt született
Nagyvenyim egykori iskolaigazgatója, szeretett és tisztelt
pedagógusa Molnár J. Frigyes.
Molnár J. Frigyes 1911. április 25-én született Kispesten.
Középiskoláit a Dunaföldvári
Gimnáziumban végezte 19231929 között. Diplomáját a Kalocsai Tanítóképzőben szerezte
1932-ben.
Pedagógusi pályáját 1932ben néptanítóként kezdte meg,
majd általános iskolai tanárként folytatta községünkben.
Igazgatóként 1958-tól vezette a Nagyvenyimi Általános
Iskolát. 1971-ben ballagtatta el
az utolsó osztályát, majd nyugdíjba vonult.
1986. március 14-én hunyt
el Nagyvenyimen.
Frici bácsira emlékezünk az
április végén rendezendő ünnepségen, parkavatón.

Készüljünk fel együtt szívünkben és lelkünkben
a húsvéti ünnepekre!
2011. április 15-én pénteken 18 órakor

HÚSVÉTI KONCERT
a művelődési házban, Nagyvenyim, Fő út 16.
Közreműködik:
– Nagyvenyimi női kar, karvezető: Péter Kata
– Dunaföldvári női kar, karvezető: Kun Erika
– Mészáros Melinda tangóharmónika
– Németh Irma és Péter Kata énekduó

Sok szeretettel várunk mindenkit!
A belépés díjtalan!

Nagyvenyim Önkormányzata
yza
z taa
valamint
a Kossuth Lajos Általánoss Iskola
Iskkola
meghívja Önt és kedves ccsaládját
salád
dját
2011. április 28-án 16 órára
árra
Molnár J. Frigyes
tiszteletére rendezett

ÜNNEPSÉGRE
az iskola tornatermébe
valamint a

MOLNÁR J. FRIGYESS
EMLÉKPARK
AVATÁSÁRA
Ünnepi beszédet mond:
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
Rauf Pál nyugalmazott polgármester
Dibusz Sándorné nyugalmazott iskolaigazgató
Kundra Lászlóné iskolaigazgató
A műsor szereplői:
Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai

Szemere Brigitta

Tavaszi dal
Csordul az égből a hajnali pára,
gyöngy pereg – fürdenek fűpamacsok.
sok
ok.
Sár ragad cserkélő cirmos talpára,
sárga ruhában a friss nárciszok.
Mag üde zöldje kibújik a földből,
kismadár dallama, mint zenemű:
ha éppen végez, hát kezdi elölről,
szólamát kíséri fény-hegedű.

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok
Nagyvenyim valamennyi lakójának!

A képviselőtestület nevében:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Mi újság Nagyvenyimen?

Költségvetés 2011
Nagyvenyim képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat
2011. évi költségvetését. A bevételek és kiadások főbb számadatait az alábbiakban közöljük, tájékoztató jelleggel.
A költségvetési rendelet teljes szöveges magyarázata,
valamint a rendelet mellékletei – részletes táblázatai – megtekinthetők településünk internetes honlapján (www.nagyvenyim.
hu) a rendeletek címszó alatt.
BEVÉTELEK
Megnevezés
2011. évi tervezett ei.
I. Működési bevételek
354 408
1. Működési bevételek
19 364
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele
209 093
3. Működési támogatások
114 022
4. Egyéb működési bevételek
11 929
II. Felhalmozási bevételek
42 225
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
530
2. Felhalmozási támogatások
3. Egyéb felhalmozási bevételek
41 695
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Alap- és vállalkozási tevékenység
közötti elszámolások
B. Költségvetési bevételek mindösszesen
(I.+II.+III.+IV.+V)
396 633
V. Irányító szervtől kapott támogatás
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
V. Előző évek előirányzat-maradványának,
pénzmaradványának és vállalkozási
maradványának igénybevétele
60 384
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 120 913
D. Finanszírozási bevételek összesen (V.+VI.+VII.)
181 297
KIADÁSOK
Megnevezés
2011. évi tervezett ei.
I. Működési kiadások
349 138
1. Személyi juttatások
169 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok
44 251
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
101 399
4. Egyéb működési kiadások
6 431
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
27 111
6. Működési kamatkiadások
7. Működési céltartalék
II. Felhalmozási kiadások
217 092
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
68 579
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
3. Egyéb felhalmozási kiadások
144 513
4. Felhalmozási kamatkiadások
4 000
5. Felhalmozási céltartalékok
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1 200
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
A. Költségvetési kiadások mindösszesen
(I.+II.+III.+IV.)
567 430
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított támogatás
E. A költségvetési többlet felhasználásához
kapcsolódó finanszírozási kiadások
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 10 500
E. Finanszírozási kiadások összesen (VI.+VII.)
10 500

Keressék a temetői
gondnokot!
A nagyvenyimi temető gondnoki feladatait Both György és
Both Ilona látja el.
Ha bárkinek bármilyen gondja, kérdése lenne, kérjük keresse
fel a gondnokokat telefonon vagy személyesen.
Both György 06-30-9912-941
Both Ilona
06-30-9912-942

Tisztelt Temető Látogatók!
Kérem szíveskedjenek jelentkezni azok a sírhely-tulajdonosok, akiknek 2011-ig lejárt a sírhely megváltás ideje (25 év).
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben nem jelentkeznek,
abban az esetben az újra meg nem váltott sírhelyek felszámolásra kerülnek!
Jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet!
Telefonszám: 0630 991-2942
Ügyfélfogadás :
Hétfő:
10 - 14 óráig
Szerda :
10 - 14 óráig
Csütörtök :
10 - 14 óráig
Péntek :
10 - 13 óráig
Both Ilona

Temetői díjak
Nagyvenyimen 2004-től mostanáig, hét év óta változatlanok a temetői díjak. A képviselőtestület idén a díjemelés mellett döntött, és a
következőket fogadta el:
1. Sírhelyek árai:
- felnőtt egyes sírhely
10.000 Ft
- felnőtt kettes sírhely
20.000 Ft
- gyermek egyes sírhely ---------2. Sírboltok árai:
1 férőhelyes
10.000 Ft
2 férőhelyes
20.000 Ft
3 férőhelyes
30.000 Ft
4 férőhelyes
40.000 Ft
5 férőhelyes
50.000 Ft
6 férőhelyes
60.000 Ft
7 férőhelyes
70.000 Ft
8 férőhelyes
80.000 Ft
3. Urnahelyek:
Urnasírhely
10.000 Ft
Urnafülke használati díj
8.000 Ft
Újraváltás díja megegyezik az 1-3 pontban meghatározott díjakkal.
Temetési szolgáltatást végző létesítmény igénybevételi díja:
Hűtési díj (72 órán belül:
2000 Ft
Hűtési díj: (72 órától 240 óráig:
1000 Ft/nap
Hűtési díj 340 órától
3000 Ft/nap
(A díjak tartalmazzák a villanyhasználatot és a fertőtlenítést.)
Ravatalozó eszközeinek használatáért fizetendő díj: 5000 Ft
Egy síremlék készítésénél keletkezett hulladék elhelyezési díja: 2000 Ft
Sírjel elhelyezése, felújítása esetén tevékenységenként: 5000 Ft.
(Munkaszüneti napokon az alapdíj +40 %-ának megfelelő összeg.
Új szolgáltatás:
sírhely gondozása alkalmanként
1000 Ft/sírhely
Sírásás díja:
– november 1-től március 31-ig
10000 Ft/db,
rátemetésnél 12.000 Ft
– április 1-től október 31-ig
9000 Ft/db,
rátemetésnél:
10000 Ft
A meghatározott díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Mi újság Nagyvenyimen?

Inaktelkén jártunk
A tavaly októberben megválasztott új képviselőtestület
tagjai Inaktelkére látogattak
március utolsó hétvégéjén. A
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester vezette küldöttség
tagja volt a képviselőkön kívül, Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző is.
Az önkormányzat vezetői jó
barát módjára gyűjtést szerveztek, amikor megtudták, hogy az
Egereshez tartozó Inaktelke
templomának megrepedt a harangja, újat kellett készíttetni.
Az „Egy család 1000 forinttal
a harangért” kezdeményezés
elsősorban az Inaktelkéhez
baráti szálakkal kötődő családoknak szólt, és egy borítékban
gyűlt a pénz a polgármesteri
hivatal titkárságán. A borítékot Inaktelkén nyitották ki, és
kiderült, 163 ezer forint gyűlt
össze a venyimiek jóvoltából.
A képviselőtestület az új
harang szentelésével kötötte
egybe a látogatást – a képviselők közül többen is először
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Lakossági fórum a csatornáról
2011. április 19-én 17 órakor
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
Téma: a csatornázás II. ütem megvalósításával összefüggő
víziközmű társulat megalakításával kapcsolatos tájékoztató.
A beruházásban érdekelt ingatlantulajdonosok írásos értesítést kaptak a közmeghallgatásról és annak napirendjéről!
Várjuk az érintett lakókat!
A képviselőtestület nevében:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

jártak Inaktelkén. A delegáció tagjai családoknál voltak
elszállásolva, így lehetőségük
volt megtapasztalni az ott élők
híres vendégszeretetét. A látogatás során megismerkedtek a
település nevezetességeivel,
a plébániával, a mellette lévő
temetővel, az iskolával, óvodával, kultúrházzal, valamint
láthattak egy cifra szobát is.
Vasárnap részt vettek a harangszenteléssel egybekötött
ünnepi istentiszteleten, amelyen Szabóné Lőrincz Ilona átadta a nagyvenyimiek ajándékát Jánosi Lóránt plébánosnak.

Megalakult a szervezőbizottság
Megalakult a helyi víziközmű társulatot szervező bizottság, és már két alkalommal
ülésezett.
Elnöke: Schneider Vilmos
Tagjai: Komjátiné Mádl
Margit, Kegyes Lászlóné, Var-

gáné Kaiser Katalin, Palágyi
Gergely, Kundra László és dr.
Szücs László.
Valamennyien érdekeltségi
területen ingatlantulajdonosok, nem az önkormányzat
által kijelölt személyek.

Szervezzük a társulatot!
Tisztelt Nagyvenyimi Lakótársak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ez év márciusában
megalakult, a Nagyvenyimi
csatorna beruházás második
ütemének lakossági önrészét
kezelő Nagyvenyimi Víziközmű Társulat létrehozását
előkészítő szervezőbizottság.
A szervezési munka tovább
folytatódik, április hónapban
megkeresünk minden, eddig
csatornarákötési lehetőséggel

még nem rendelkező lakótársat.
Ehhez a szervezési munkához keresünk és várunk minden olyan érdekelt lakótársat,
aki kedvet és energiát érez a
szervezési munkában való
részvételre.
Elérhetőség:
Schneider Vilmos,
a szervezőbizottság elnöke
06-20/3446-179

Tavaszi útjavítás

Partnerkapcsolatok 2011
Egyeztető
tárgyalások
eredményeként a következőképpen alakul a partnerkapcsolat idei programja.
Nagyvenyimiek két alkalommal utaznak Inaktelkére.
A konfirmálás július 24-én
lesz, amelyre családok kaptak meghívást. A falunap
június 25-én lesz, és erre a
péntektől vasárnapig tartó
útra bárki jelentkezhet, aki
szeretne megismerkedni az
Egereshez tartozó erdélyi
partnertelepülésünkkel.
Altomünsterrel úgy szól a
megállapodás, hogy páratlan
évben ők fogadnak bennün-

ket, páros évben pedig bajorországi barátaink látogatnak
hozzánk nagyobb delegációval. Ez alapján idén kisebb
csoport kapott meghívást
Altomünsterbe, onnan pedig a
falunapunkra, augusztus 6-ra
nagy csoporttal látogatnak
hozzánk. Az általános iskola
8. osztályosai 2012. tavaszán
utaznak Altomünsterbe.
Lehetőség van altomünsteri
családok fogadására az augusztus 6-i Falunapra. Várjuk
a nagyvenyimi családok jelentkezését, hogy minél jobban kiteljesedjen és bővüljön
a baráti kör.

Az önkormányzat nem tervez a csatornázás előtt nagyobb
útjavításokat. A télen legjobban kigödrösödött utcákban, például
a Rákóczi utcában, a József Attila utca Ady utáni részén elkezdték a munkákat. Hasonló műszaki megoldásra lehet számolni
más területeken is.
A tervekben szerepelt, hogy valamennyi mélykúti utcát megjavítják. Ez elkészült, de a burkolat még nem végleges.

Változott a közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatási rendszer változásai miatt a tavalyihoz képest lényegesen kevesebb pénzből és több személy
bevonásával tudjuk megoldani idén a közterületek rendben tartását. A foglalkoztatás
hossza maximum két hónap
lehet, napi négy órában. Ebből
következően kéthavonta másmás emberekkel találkoznak
majd. Az önkormányzatnak

sokkal több helybélit kell bevonnia a közfoglalkoztatásba
– ennek minden előnyével és
hátrányával együtt.
Az önkormányzat vezetői
tárgyaltak az intézményvezetőkkel a közelmúltban. Abban
maradtak, hogy a gondnokokat
bevonják a község közterületeinek rendezésébe, különben
sajnos nem győzik a feladatokat.
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„Nagyvenyimért" Közalapítvány

Beszámoló és közhasznúsági
jelentés a 2010. évről
Közérdekű célra létrehozott, és 1996. óta folyamatosan működő közalapítványunk
1998-tól rendelkezik közhasznúsági jogállással. Tevékenységünket az 1997.évi XLVI.
törvény és az Alapító Okirat
előírásai szerint végeztük.
Közalapítványunk kuratóriuma az elmúlt évben 7
alkalommal ülésezett, 9 határozatot hozott, 5 pályázati
kérelmet bírált el.

Közalapítványunk bevételei
az elmúlt évben az adózók által felajánlott adók 1 %-ából,
vállalkozások és az alapító
önkormányzat támogatásából, valamint magánszemélyek
meghatározott célú támogatásaiból származtak.
Az adózók egy része tizenharmadik alkalommal hozott
közalapítványunk javára kedvező döntést. A tizenhárom év
alatt az 1 %-ból befolyt összeg

Támogatások részletezése
Szociális célú támogatást kapott:
Szent Ferenc Szeretetotthon (céltámogatás)
Vádle Péter
Karitász csoport
Kulturális célú támogatást kapott:
Aranydaru Nyugdíjas Klub
Mazsorett csoport
Sportcélú támogatást kapott:
Mikulás - Kupa rendezvény
A közalapítvány támogatható céljai közül az alábbiakra
pályáztak, vagy céltámogatásban részesültek összesen
3.191.500 Ft összegben.
(Részletezve a Támogatások
című táblázatban.)

2.700.000 Ft
125.000 Ft
82.500 Ft
170.000 Ft
54.000 Ft
60.000 Ft

3.696.217 Ft volt, átlagosan
284.324 Ft/év.
Az 1 %-os felajánlásokból
az APEH által 2009. októberében átutalt 321.499 Ft öszszeget használtuk fel 2010-ben
az előbbiekben felsorolt - cél-

támogatáson kívüli - támogatásokra.
1996-tól, működésünk kezdete óta a pályázatot benyújtó
szervezetek és magánszemélyek, valamint a céltámogatások kedvezményezettjei az elmúlt évi 3.191.500 Ft összeggel együtt összesen 15.203.500
Ft támogatásban részesültek.
Eddig 20 civilszervezet vagy
csoport és 9 magánszemély
kapott támogatást.
A közalapítvány cél szerinti
támogatásaira pályázni kívánók a pályázati kiírást az önkormányzat honlapján (www.
nagyvenyim.hu) tekinthetik
meg, vagy a kuratórium tagjainál érdeklődhetnek.
Az elmúlt évben a kuratórium egyik tagja, Gyenei
Mihályné családi okok miatt
lemondott
megbízatásáról.
Helyette az alapító Erős Lajost választotta a kuratóriumi
teendők ellátására. Ennek jogi
rendezése folyamatban van.
A kuratórium tagjai, elnöke és könyvelője megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül
látják el.
Közalapítványunknak
a
224/2000. (XII. 19) sz. Kormányrendelet
előírásaiból

következően könyvvizsgálati
kötelezettsége nincs, ezért e
jelentés mellékletében közzéKöszönetünket
fejezzük ki azoknak a
támogatóinknak, akik
rendszeresen vagy akár
első alkalommal támogattak bennünket adójuk
1 %-ával. Aki továbbra is
érdemesnek tartja támogatni közalapítványunkat,
kérjük, hogy adóbevalláskor az ún. ,,Rendelkező
Nyilatkozat”-ra a ,,Nagyvenyimért” Közalapítvány
alábbi adószámát írja:

18485309-1-07
tett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva.
A közalapítvány vagyonának elszámolását e jelentés
1.sz. melléklete tartalmazza.
A ,,Beszámoló és közhasznúsági jelentés”-t a kuratórium
3/2011.sz. határozatával 2011.
február 10-én fogadta el.
A kuratórium nevében:
Móri Imre
elnök

A ,,Nagyvenyimért” Közalapítvány 2010. évről szóló beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének 1.sz. melléklete
Bevételek:
2010. január 1.-i nyitó egyenleg
APEH 1%
alapító önkormányzat
REPLAND-CARDÓ Kft.
Dél-mezőföldi Vízközmű Kft.
Bándi Béláné (céltámogatás)
Szentmártoni János (céltámogatás)
Thuroczyné Kovács Katalin (céltámogatás)
kamatok (takarékszövetkezet)
összesen:

20.753 Ft
432.560 Ft
275.000 Ft
60.000 Ft
50.000 Ft
900.000 Ft
900.000 Ft
900.000 Ft
535 Ft
3.538.848 Ft

Kiadások:
Szent Ferenc Szeretetotthon (céltámogatás)
Aranydaru Nyugdíjas Klub
Vádle Péter
Karitász Csoport
Mikulás Kupa rendezvény
Mazsorett csoport
Bankköltség (takarékszövetkezet)
összesen:
bevétel összesen:
kiadás összesen:
összesen:
bankszámlán:
2010. december 31-i záró egyenleg:

2.700.000 Ft
170.000 Ft
125.000 Ft
82.500 Ft
60.000 Ft
54.000 Ft
29.170 Ft
3.220.670 Ft
3.538.848 Ft
- 3.220.670 Ft
318.178 Ft
318.178 Ft
318.178 Ft
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Füstmentesen!
Nagyvenyim belterületén április 1-től
szeptember 30-ig szombat, vasárnap és ünnepnapok
kivételével 18 órától 20 óráig engedélyezett
az éghető kerti hulladék megsemmisítése a megfelelő tűzrendészeti és levegőtisztasági szabályok betartása mellett.
Kérjük a lakókat, tartsák be a helyi rendelet szabályait, ne
zavarják a szomszédok nyugalmát.

Szelektív gyűjtés!
A Dunanett Kft. bővíti szolgáltatási tevékenységét
Nagyvenyim község területén.
2011. május 1-től minden hónap harmadik szerdáján (első
alkalommal 2011. május 18-án)
elszállítja a lakosság által szelektíven gyűjtött műanyag (PET)
palackokat. A háztartásokban
keletkező flakonok gyűjtéséhez
a Dunanett Kft. térítésmentesen, cégjelzéssel ellátott zsákokat
biztosít. Az ingatlantulajdonosok részére a zsákokat a postaládában helyezik el, hasznos
tudnivalókat mellékelve.

A Dunanett Kft. a Dunaújváros Budai Nagy Antal u.
2. alatti szelektív hulladékgyűjtő udvarban a lakosság
részére díjtalanul biztosítja a
szelektíven gyűjtött hulladék
elhelyezését.
Az udvarban a beszállított
hulladékot, a fajtának megfelelő (papír, műanyag palack, fém
italdoboz és üveg) konténerekbe lehet berakni.
A hulladékgyűjtő udvar
nyitva tartása:
H - P: 10 - 17 óráig
Szo.: 8 - 13 óráig

Eboltás
A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20) FVM rendelet az eddigieknél is hangsúlyosabban a
tulajdonosok kötelességévé teszi az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásának az
elvégeztetését. Ennek az elősegítésére idén is megszervezzük
Nagyvenyimen az összevezetett
eboltást.
Az oltás ideje:
Május 18. szerda:
9 - 12 óráig a Varga Fogadó
mögött.
14-17 óráig a községháza
mögötti téren.
Május 19. csütörtök
délután 16-17 óra: Mélykút
puszta
17-18 óra: Bernátkút
Május 25. szerda:
9-12 óra: községháza
14-17 óra: községháza
A rendelet előírja az új típusú kisállat Egészségügyi Könyv
használatát 2010-től minden
eb esetében. Ez tavaly megtörtént, az idén csak az új ebekre
kell kiváltani. Ára 400 Ft.

Az idézett rendelet szigorítja az embert ért ebmarások
esetén alkalmazandó eljárást.
Ha oltatlan eb embert mar,
akkor a hatósági állatorvos
a két hetes megfigyelési zárlat mellett köteles az ebet
mikrochipes azonosító szám
beültetésével is ellátni, és csak
ezután olthatja be veszettség
elleni vakcinával. Az említett
eljárások díja 10 ezer forint
felett lesz.
Az összevezetett eboltás
díja 3200 forint (áfával együtt).
A rendelet által előírt féreghajtó ára 100 forint/10 testsúlykilogramm. A háznál oltás
kiszállási díja 1000 forint.
Az agresszív, támadó vagy
félős, és emiatt harapós állatok megfékezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia
szájszíjjal vagy szájkosárral,
és ajánlatos hozzászoktatni a
kutyát a nyakörv és a póráz
használatához is.
dr. Szendrőy István
dr. Marth Péter
ellátó állatorvosok

Bátorságért Érdemjelet
vehetett át Bodor Zsolt
Bodor Zsolt főtörzsőrmester, a Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság tűzoltója,
Nagyvenyim lakója „Bátorságért Érdemjel” kitüntetést
vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából a belügyminisztertől. Bodor Zsolt a
tavaly decemberi, egy halálos
áldozatot követelő, dunaújvárosi, Bocskai úti paneltűz
helyszínén mutatott kiemelkedő helytállásával és bátor
magatartásával érdemelte ki
az országos elismerést.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lehetőséget adott arra - ami már egy
elismerés a parancsnokságnak
-, hogy a mentésben és oltásban segédkezők közül egy embert felterjesszenek erre a díjra.
A komplett szolgálati csoport
és a vezetőség is Bodor Zsoltra
szavazott. A negyvenegy éves
és tizenegy esztendeje szolgáló
tűzoltó az elsők között ment

be a lángoló lakásba. Újságírói
kérdésre válaszolva a kitüntetett elmondta:
– Ezt a díjat egy embernek
lehetett csak odaítélni, végül én
lettem az. De ugyanúgy más
is rászolgált volna erre, aki
mentette az embereket a sűrű
füsttel megtelt lépcsőházból és
lakásokból. A többiek is tették
amit én, teljesítették hivatásukat, de persze büszke az ember,
ha elismerik a munkáját.
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Dunán innen – Dunán túl
A nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola egyik
kitűzött célja között volt az a
kirándulás, melyen a gyalogtúrát kedvelő diákok, tanáraik
és családtagjaik 2011. március
5-én közösen megmérettethették magukat a „Dunán
innen - Dunán túl” teljesítménytúrán, ahol kb. 10 km-es
út megtétele volt a feladat.
Szervezett, buszos közlekedéssel jutottunk el a kiindulópontra, a sokak által ismert
Vizi-tanyához, Adony felé.
A nevezés után kezdődött az
útvonal meghódítása. Eleinte
keskeny ösvény vezetett az
erdőben, a kisebb akadályok
leküzdése jó mulatság volt
pl.: kidőlt fatörzs meg- ill.
átmászása, pecsétgyűjtések a
megadott ellenőrzőpontokon,
a magas belvíz miatt kisebb
vizesárok ugrások, ami persze, csak a felnőtteket tette
próbára. Amikor erdős részen haladtunk sok hóvirág
bontotta virágait a márciusi
napsütésben. A túra nagyobb
része már Kulcs utcáin, kijelölt
útvonalon folytatódott. Ezt
követte Rácalmás Duna felőli
partrészének végig gyaloglása,

és a mi teljesítménytúránknak
is itt lett vége. A célban mindannyian egy kicsit kifújtuk
magunkat, várt ránk a zsíros

években, örömmel mesélte élményeit azoknak, akik a túrán
most vettek részt először. Nekem és családomnak nagyon

és lekváros kenyér teával. A
célban mindenki név szerint
vehette át a „Dunán innen
– Dunán túl” oklevelet és kitűzőt. A túra kisebb-nagyobb
csapatokra verődve zajlott.
A gyerekek osztályklikkekre
szakadozva, jó hangulatban
gyalogolták végig a viszonylag könnyű, csak kisebb dombokkal tarkított szakaszt. Aki
már volt ezen a túrán a korábbi

tetszett ez a program. Igaz,
kicsit elfáradtunk, jó volt hazaérkezni és lepihenni, de a
szabadlevegőn lehettünk, egy
jót kirándultunk a kora tavaszi
napsütésben, amire jó visszaemlékezni. Fontos, hogy mindenkinek legyen célja, még ha
kicsi is, és ha azt teljesíti, már
megérte. Úgy gondolom.
Ráczné László Éva
szülő

A magyar szív számára
nem a madarak dalra fakadása, vagy az első tavaszi virágok jelzik, hogy itt a tavasz,
hanem március 15-e ünnepe,
amikor minden évben Nemzetünk születését, többszöri
újjászületését
ünnepeljük.
Az idők viharai során a Magyar Nemzet sok dicsőséget
és megpróbáltatást élt át. A
’48-as Forradalom és Szabadságharc hiteles példája ennek
a küzdelemnek. Hiszen a
Márciusi Ifjak népeket nemzetté kovácsoló lelkesedése
emlékeztet minket Szent

István királyunk államot alapító akaratára. A 12 pontban
megfogalmazott követelések
illetve az első nemzeti kor-

ezt a folyamatot mutatták
be ünnepi műsorukban, hogy
képes egy maroknyi tiszta
szívű és őszinte akaratú ember egy nemzet élére állni,
és vezetni azt minden megpróbáltatáson keresztül, és a
bukás pillanatában is emelt
fővel állni. A műsor végén
a Himnuszt kíséret nélkül,
szólóban eléneklő negyedik
osztályos Weibel Krisztián
azt a mécsest jelképezte számomra, amely gyújtó lángja
lehet a nemzeti összefogásnak és megújulásnak.
Kiss Csaba Gábor szülő

Március 15.
mány által kiadott áprilisi
törvények folytatásai voltak
annak az akaratnak, amelyet
már István király Imre fiához
intézett intelmeiben is megfogalmazott. A levert Szabadságharc miatti gyász őszbe,
majd télbe borította a nemzeti lelkesedést, de kioltani
nem tudta. Iskolánk tanulói

A legszebb osztály
Iskolánk minden félévben
meghirdeti a versenyt, a Legszebb osztály cím elnyerésére.
Sokat javult az elmúlt időszakban az osztályok rendje, viszont
a meleg, barátságos díszlet kevés teremben fogadja az oda belépőt. Nagy örömünkre szolgál,
hogy néhány csoport és osztályfőnöke sokat lépett előre ezen
a területen. A 2010/2011. tanév
I. félévében a zsűri a következő
eredményt hirdette:
1. helyezett: 7. tanterem
Batha Józsefné és az 1.a osztály
2. helyezett: 10. tanterem
Cziczingerné Nagy Éva és a
3. osztály
3. helyezett: 6. tanterem
Kissné Ságodi Gyöngyi és az
1.b osztály
A győztesek egy tortával
és könyvjutalommal lettek
gazdagabbak. Gratulálunk, és
a többi osztálynak is kitartást
kívánunk a következő félév
versenyéhez!
Kundra Lászlóné igazgató

A magyar
kultúra napja
Magyarország a mi hazánk.
Több mint ezer éve élnek ezen
a földön őseink. Mi is itt születtünk, és itt élnek a számunkra kedves emberek. Minden
országnak megvannak a maga
jelképei. Nekünk magyaroknak
a piros-fehér-zöld színű zászló,
a címer, a Himnusz és a Szózat
a jelképünk. Nemzeti himnuszunkat költője, Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be, ezért ezt napot, a Magyar
Kultúra Napjaként tiszteljük.
Zeneszerzője Erkel Ferenc,
aki az Operaház első zeneigazgatója volt. Osztályaink rövid
műsorral emlékeztek meg a
magyar kultúráról, amely közös kincsünk. Közös felelősségünk, hogy megőrizzük!
Lesi Klaudia
és Németh Petra
4. osztály
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Miért volt jó
a farsang?
Én a mostani tanévben jöttem ebbe az iskolába, így először farsangoltam az osztálytársaimmal. De ők elmesélték,
hogy minden évben ilyen jó
farsangok vannak a venyimi
suliban. Először felvonultak az
osztályok, aztán egyesével a jelmezesek. A jutalmazás is eszerint történt, minden osztályban
volt két-két első, második és
harmadik helyezett. A többiek
mind a 4. helyen végeztek, és
kaptak ők is csokit. A büfében
rengeteg süteményt, szendvicset és üdítőt árultak. Lehetett
venni zsákbamacskát és tombolát. A szülők és a gyerekek
is sokat táncoltak. Számomra a
legizgalmasabb az volt, amikor
kihirdették a bálkirály és bálkirálynő nevét: Kincses Martin a
2. osztályból és Siklós Panna a
3. osztályból- hallottam a nevem. Koronát kaptunk és körbevonultunk egy szép zenére.
Felejthetetlen szombat délután
volt ez számomra.
Siklós Panna 3. osztály

Nálunk jártak
az ovisok
Nagy szeretettel vártuk
nagycsoportos
óvodásainkat
2011. február 17-18-án egy-egy
tanórára. Csütörtökön közösen
tornáztunk (ovisok, 1. a és 1. b
osztály tanulói) iskolánk tornatermében, játékos váltóversenyekkel próbáltuk emlékezetessé
tenni ezt a délelőttöt. Jó volt látni
az örömöt, a kipirult arcokat.
Pénteket is nagy izgalommal
várta mindkét első osztály. Gyermekeink már találgatták, vajon ki
fog mellém ülni a nagycsoportos
ovisok közül? Ugye hozzám ülhet a barátom? Márti néni óráján
egy aranyos mesefeldolgozásban
segédkeztek leendő elsőseink,
az én osztályomban pedig egy
éléskamra polcait töltöttük fel
finomságokkal és egerekkel.
Számunkra élmény volt ez a
két közös tanóra és úgy láttuk,
óvodásainknak is nagyon tetszett.
Kissné Ságodi Gyöngyi
1. b osztályfőnöke

Integrált Pedagógiai
Rendszer az iskolában
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet két olyan oktatásiszervezési formát tartalmaz,
amely támogatással ösztönzi
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek
között megvalósuló iskolai
nevelésének-oktatásának megszervezését. A rendelet szerint
a képesség-kibontakoztató és
az integrációs felkészítés, a
résztvevő tanulók nevelése és
oktatása, tudásának értékelése
integrációs program alkalmazásával történik.
Az iskolai integrációs program (iskolai IPR) nem ad
meg részletes tanítási tartalmakat, választandó tantervet,
tankönyvet, nem nevez meg
konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja
az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának
szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék,
a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban
elért iskolai eredményekben
megmutatkozó különbségekre.

Óvó nénik
báboztak
2011. február 21-én hétfőn
délelőtt eljöttek hozzánk, az
iskolába az óvó nénik bábozni. „A bátor sün”című mesét
láthattuk. A történet nagyon
izgalmas volt. Sok szép bábot készítettek az óvó nénik,
a háttér – az erdő: csupa virág,
levél – gyönyörű volt. Viccesen mozogtak és beszéltek a
bábok. Nekünk a legjobban a
„süni szurkáló” jelenet tetszett.
Rögtön megismertük a hangodat Ili és Mariann óvó néni,
még ilyen hosszú idő után is.
Köszönjük nektek, és az új óvó
néniknek is az alsós tanulók
nevében:
Barcza Alexandra, Hekele
Dóra, Fülöp Kristóf, Németh
Gergő és Szabados Zalán
2. osztály

A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a
tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi
eredményesség
szintjeihez
igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának
leginkább megfelelő, számára
optimális fejlesztés biztosítását
jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és
erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését,
személyiségének rá jellemző
vonásait.
Iskolánk a tavalyi tanévben
pályázat útján kapcsolódott
be ebbe a rendszerbe, amelynek eredményeként kisebb
ruházati illetve játékvásárlási
lehetőséggel is támogathattuk
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. Az elnyert
pénzből padokat is vásároltunk
és jelenleg azon dolgozunk,
hogy az aulát barátságosabbá tegyük. A pedagógusok
továbbképzését is támogató
rendszer részeként január 17én igyekeztünk elsajátítani az
új rendszer tanulókkal foglakozó technikáit.
Kundra Lászlóné igazgató
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Felvételiztünk
2011. január 22-én, szombaton 8. osztályos diákjaink
felvételi feladatsort írtak matematikából és magyar nyelvből.
Az anyanyelvi feladatsor
megoldásához bizonyságot
kellett tenni tanulóinknak a
korábbi években elsajátított
nyelvi ismeretekről, szövegalkotási, szövegértési készségről. Matematikából nem
csak a tantárgyban tanultakat
mérték, hanem a tanulók gondolkodásának, logikájának jellemzőit is.
Mindkét tantárgyból lehetőségük volt felvételi előkészítő
foglalkozásokon részt venniük
nyolcadikosainknak, amelyek –
az előző években összegyűjtött
ismeretekkel és tapasztalatokkal együtt - reméljük nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy 27
tanulónk közül sokan rendkívül szép eredményt értek el a
megmérettetésen.
Azonban nem ez volt az
igazi megmérettetés. Az ezután következik. Meg kell állni
a helyüket. Kívánom, hogy így
legyen, hiszen: „Nincs gyönyörűbb annál, mint mikor valaki
eléri célját.”
Tóthné Kolmankó Diána
8. osztály vezetője

Valentin-napi disco
A Valentin-napi disco nagyon jó volt. Minden osztály
előadott valami kis műsort,
nagyon mulatságosak és szórakoztatóak voltak. Sokan nevettek is, hogy milyen jó műsort adtak elő. Amikor már az
utolsó osztály is befejezte kis
műsorát, akkor elkezdődött az
igazi mulatság.
A DJ berakta az első számot, nagyon sokan táncoltak
is rá. Volt büfé, amit ugye a
felnőttek vezettek, sok-sok finomsággal és üdítővel. Árultak
tombolát, volt aki nagyon sok
tombolát vett, közel húszat.
Amikor a tombolaárusításnak vége lett, akkor a Czimmer
Éva néni kihirdette a legjobb
műsornak járó címet. A mi
műsorunk győzött! Mi egy

cowboy-táncot adtunk elő,
amit a zsűri nagyra értékelt. A
zsűrik a tanárnők voltak, és úgy
látszik, hogy nagyon tetszett
nekik a műsorunk.
Amikor a kihirdetéseknek
vége lett, akkor a DJ berakott
egy másik számot. A Kittiékkel
nagyon sokat táncoltunk, bele
is melegedtünk. Ittunk, ettünk,
jól laktunk.
Bementünk táncolni, és akkor már sajnos, az utolsó szám
szólt. Így a disconak ugye, vége
lett, és a tanárok is pakoltak, a
büfé is kiürült, és innen tudtuk,
hogy vége. Akkor felvettük a
kabátot és elindultunk hazafelé. Még most is ott vannak a fejemben azok a jó kis műsorok.
Kovács Mónika
5.b osztály
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Óvoda, óvoda, óvoda
Hírhozó a Nyuszi csoport életéből
Élményekben és tapasztalatokban gazdag időszak van
mögöttünk.
Megvalósulásukat nagyban
segítették azok a gazdák, vállalkozók, és nem utolsó sorban
a szülők, akiknek segítsége lehetővé tette, hogy a gyerekek
felejthetetlen élményekkel gazdagodhassanak.
Mindjárt a tanév elején lehetőséget kaptunk, hogy betekintsünk egy olyan nagykarácsonyi
tehenészet életébe, ahol a sok
látnivaló mellett a gyerekek
közelről is megfigyelhették,
hogyan táplálja borját a „tehénmama”.
Köszönet ezért a gazdának,
Kovács Lászlónak, aki a kirándulást megtetézte a helyi cukrászdai vendéglátással.
Hatalmas élményt jelentett az almaszüret a „Venyim
Gyümölcse” kertészetben. Az
óvodások megtapasztalhatták,
milyen jó dolog almát szüretelni,

futkározni a fák között, élvezni
az őszi kert pompás látványát.
Az almával teli roskadó kicsi
hátizsákok magukért beszéltek.
Köszönet
Csizmadia
Györgynek, hogy volt ideje
körbekalauzolni
bennünket
kertészetében, és frissen facsart
alma lével ajándékozta meg a
gyerekeket.
Aztán következett az óvodai
szüreti nap, amit már nagyon
vártunk. Józsi bácsi vezénylésével mindenki a részese lehetett
a mustkészítés fortélyainak. A
zenés táncos délelőtt jó hangulatát fokozta, hogy lovas kocsin
utazhatott minden kisgyerek.
Ezt a lehetőséget minden
évben Cs. Nagy Józsi bácsi biztosítja számunkra. Köszönet
önzetlenségéért!
Ezen a napon a lovaglást is
kipróbálhatta mindaz, akinek
volt kedve hozzá. A Jakab család kitett magáért, addig lovagoltatta a gyerekeket, amíg volt

Vendégünk volt:

Dr. Gönzöl Andrea adjunktus
2011. február, 22-én tartottuk, az aktuális nevelési értekezletünket:
Nyelvi kompetenciák fejlesztése az óvodában címmel.
Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt, hiszen
a 3-6 éves kor a legintenzívebb időszaka a beszédfejlődésnek,
mivel ekkor fejlődik a leginkább a gyermek beszéde.
A kapcsolatteremtés egyik eszköze a beszéd, a kommunikáció. Az óvodai élet egészét áthatja a nyelvi, illetve a metakommunikáció, hisz ez által veszik fel a kapcsolatot a gyerekek
egymással, számolnak be élményeikről, tapasztalataikról vagy
kérik meg egymást valamire.
A pozitív példa minden esetben fontos. Az óvó néni modell
szerepe elsődleges, hisz lehetőséget teremt a beszédkedv kielégítésére, fenntartására és a gyermek meghallgatására. Barátságos oldott légkörben a gyermekre differenciált figyelem hárul.
Az idei tanévünk egyik fő feladata:
A gyermek meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált
egyénre szabott fejlesztése.
Ezen a napon ehhez kaptunk továbblépési lehetőségeket
az előadónktól.
Köszönjük a tartalmas napot, reméljük, sokat tudunk hasznosítani belőle.

rá jelentkező. Az egész óvoda
jelentkezett.
Jószívűségük példaértékű.
Köszönet Nekik is!
Az állatok világnapja kapcsán
olyan helyre szerveztünk kirándulást, ami nemcsak a gyerekeknek, de nekünk felnőtteknek is
érdekes, feledhetetlen élményt
jelentett. A tyúktelepre látogattunk el, amit Ráthgéber László,
a telep tulajdonosa tett lehetővé.
A gyerekek közvetlen közelről
figyelhették meg, hogy élnek
az itt található baromfik, nehezen lehetett kiszakítani őket a
rácsodálkozásukból. A tojástartóba, ajándékba kapott tojásokra
mindenki gondosan vigyázott és
nagy örömmel vitték haza. Nem
is tört össze egy sem.
Köszönjük Ráthgéber Úrnak
kedvességét, figyelmességét.
Palacsintával vártak azon a
tanyán is (pedig nem voltunk
kevesen, mert két csoport kirándult együtt), ahol lovakat és
mindenféle háziállatot figyelhettünk meg. Hányszor adatik
meg egy kisgyermeknek, hogy
tenyeréből etethessen egy lovat?
Mondjuk ki, kevésnek. Vészics
Györgynek és feleségének hála
és köszönet a lehetőségért és
vendéglátásért.
Állandó élményforrás az a
Petőfi soron található kert is,
ahol mindig, minden évszakban
szívesen látott vendégek a gyerekek. Ezen az őszön is szüretelhettünk diót, amit nagy kedvvel
cipeltek az óvodába, és amiből
jutott a szomszédos csoportnak is. Szőlőt ugyan nem sokat
tudtunk szedni, mert rossz volt
a termés, de annyit igen, hogy
kóstolásra jutott mindenkinek.
Aztán van ott egy „ősrégi” körtefa, aminek gyümölcsét évek
óta felszedjük, aztán érlelgetve
a csoportszobai polcokon, majd
hetekig fogyasztjuk.
Itt figyelhetjük meg a galambok repülését, a pulykák hangza-

varát, és azt, hogy milyen jó a diófák alatt hintázva megpihenni.
Szeretünk Dunaújvárosba is
utazni, ahol rengeteg látnivaló
van, de mi most a piacot, a bábszínházat, a Dunafitt Centrum
játszóházat részesítettük előnyben. Szívesen játszottunk a város
játszóterein is, csak sajnos mindig
kevés az idő. A gyerekek bánatára,
délre vissza kell érni az óvodába.
Úgy gondolom, gyerekek
várják, élvezik az élményszerző
kirándulásokat, sok mindenre
megtanítja őket, toleranciára,
egymás odafigyelésére, a természet szeretetére. A közösség
kovácsoló, és közösség formáló
és erősítő élményforrások jelentősen szolgálják a tartalmas
közösségi életet.
Sok mindenkinek mondtam
már köszönetet, de még nem
említettem a szülőket. Ebben
a rohanó világban le a kalappal
előttük, akik pénzt, fáradságot,
időt nem sajnálva támogatják
terveinket, elképzeléseinket,
mert így jutottunk el Nagykarácsonyba (Gaszler István állta
az utazás árát), a nagyvenyimi
horgásztóra (Kuminka József
biztosította a buszt), de szülői
összefogással bárhova.
Jól eső érzéssel gondolunk
azokra is, akik így vagy úgy
hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink még jobban érezzék
magukat. Ehhez elég az, hogy
behozzák a megunt játékokat,
könyveket, ruhákat, hogy folyamatosan gondoskodnak mézről,
hogy sokkal több gyümölcsöt
hoznak mint amennyi kellene,
hogy felajánlják segítségüket
fénymásolásra, hogy elviszik
a papírt, hogy ötleteket adnak
hová, milyen rendezvényekre
lehetne vinni az óvodásokat.
Nincs olyan kérés, amiben
ne lennének partnerek.
Köszönet ezért mindenkinek!
Kovács Lászlóné
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Tornateremben
tornáztunk!

Az éltető víz
Óvodai programunkban kiemelt helyet foglalnak el a Jeles
napok, ilyen a Víz világnapja is.
A csoportunkban két héten keresztül csak a vízé volt
a főszerep.
A projekt módszer lehetőséget ad rá, hogy egy-egy
témát több oldalról megközelítve dolgozzunk fel, a csoport
összetételének, fejlettségének,
életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Eredményessége sikere azon múlik, hogy
tervezése átgondolt, ugyanakkor rugalmas, a kínálkozó
lehetőségekhez alkalmazkodó
legyen.
Az óvónők ötletei csak
az alapját képezik a közös
munkának. Az anyaggyűjtés
a gyerekek aktív közreműködésével történik, kreatív, önálló
munkára serkentve őket. Egy
projekt csakis a szülő- gyermek
-óvónő együttes munkája által
válhat sikeressé.

Ezen együttműködés szükségességét igazolta nyílt napunk is.
A gyermek személyiségfejlesztése és az életre való felkészítése során napjainkban
kiemelt szerepe van a környezetvédelemnek. A projektünk
során alkalmazott drámapedagógiai elemek közelebb hozták
a gyermekekhez a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát.
Ezek a tapasztalatok alapját képezhetik annak, hogy
környezettudatos felnőttekké
váljanak, és fontossá váljon
számukra környezetük védelme. A képzeletbeli tapasztalatokat átültetve a valóságba
projektünket egy kirándulással
zártuk.
Ellátogattunk Székesfehérvárra a Csitáry- kúthoz, hogy
közelről is megtapasztaljuk a
forrásvíz csodáját.
Vargáné Kovacsik Marianna
Viziné Tibai Ildikó

Nagyvenyim újra pályázik
a Delikát 8 „Főzzön játszóteret”
promóciós játékán
Kérünk mindenkit, aki Delikát8 ételízesítőt vásárol, jutassa el hozzánk a csomagolást az óvodába vagy az iskolába,
hogy minél nagyobb eséllyel vehessünk részt a sorsolásokon!
Aki 2011. júniusig a Sparban vásárol Delikát8-at az a
vásárlást, igazoló blokkot is jutassa el a gyűjtőhelyekre.
Összefogással nagyobb esélyünk van!
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

2011. február 3-án nyílt
napot tartottunk a nyuszi
csoportban. Nagy örömünkre
sok szülő eljött és megtisztelt
bennünket jelenlétével. Az volt
a célunk a nap szervezésével,
hogy betekintést adjunk az
óvodai hétköznapi életbe. A
gyerekek reggel hamar bekapcsolódhattak a délelőtti tevékenységekbe. A kisebbek plusz
tevékenységként kakaós csigát
készíthettek só-liszt gyurmá-

Lehetőséget biztosít még a
testnevelés a gyermek mozgástapasztalatainak bővítésére
és erősíti a szép mozgás iránti
vonzalmukat.
A rendszeres testnevelés
kedvezően befolyásolja az
egész szervezet növekedését,
hozzájárul a légző- és keringési
rendszer teljesítőképességének,
a csontok- és izomrendszer
teherbíró képességének növeléséhez. Az óvodáskorú gye-

ból, a nagyok téli képet papírból. Mint minden délelőttön
a mese elmaradhatatlan volt
ezen a napon is. A róka és a
nyúl című mesét báboztuk a
gyerekeknek.
A nap további részét az iskola tornatermében folytattuk.
Nagyon nagy lehetőség, hogy
hetente egy alkalommal 1-1
csoport eljuthat a tornaterembe, mert nincs tornaszobánk,
így a gyerekek mozgásigényének kielégítésére ez kiváló
lehetőség.
A testnevelés foglakozásokon a gyerekek természetes
mozgását kívánjuk fejleszteni.
A testnevelés által megismerhetik a gimnasztikát, néhány
talajtorna elemet, labdagyakorlatot és sokszínű, változatos testnevelési játékokat.

rekeknél a testnevelés fontos
szerepet játszik az egészség
megóvásában. Fontos a térben
és időben való tájékozódás és
a helyzetfelismerés megtanulása. A tornaterem adta lehetőségek által a gyerekek nagyon
jól meg tudják tanulni ezeket.
A közösségi élet alakulásához
is fontos tulajdonságot fejleszt:
pl. az egymás segítését, együttműködést, egymáshoz való alkalmazkodást.
Úgy gondoltuk, hogy a nyílt
napon bemutatjuk a szülőknek,
hogy miként folynak a tornatermi foglalkozások.
A nyílt nap által minden
szülő megfigyelhette, hogy a
saját gyermekének mekkora a
mozgásigénye és mely területeket kell fejleszteni.
Kanyar Ágnes.
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Báboztunk
az iskolában
Már az óvodában is nagy
hangsúlyt kap az anyanyelvi
nevelés.
A gyerekekkel sok verset
tanulunk, a mese szeretetére
neveljük őket és változatos
anyanyelvi játékokat játszunk
velük.
Évek óta hagyománnyá
vált óvodánkban, hogy ünnepekkor, az ünnep hangulatát
emelve, bábműsort adnak elő
az óvó nénik. Célunk ezzel az
irodalmi élmény nyújtásán túl,
anyanyelvi nevelés támogatása.
Az óvodások nagy örömmel
fogadják a meséket, napokig a
hatása alatt vannak. Többször
felelevenítik, hogy mit láttak,
bekapcsolják játékaikba.
Mivel szeretnénk tartalmasabbá tenni a kapcsolatot
az iskolával, ezért felajánlottuk, hogy báboznánk az alsó
tagozatos gyermekeknek az
anyanyelv világnapján. Szívesen fogadták a felajánlásunkat.
Bábozás előtt, amíg gyülekeztek az alsósok, jó érzés volt
találkozni sok ismerős arccal,
akik régebben az óvodába
jártak, örömmel üdvözöltük
egymást.
A mese témája közel állt a
gyerekekhez, mivel az állatokról szólt. Nem csak az óvodás,
hanem az iskolás gyermekeket
is elvarázsolja a mese világa,
ők is átélik a történetet. Sok
pozitív visszajelzést kaptunk
tőlük. A mese végén a gyerekek csillogó tekintete volt
számunkra a legnagyobb elismerés. A 3. osztályosok külön
meg is köszönték a műsort és
elküldték rajzaikat is, mely a
meséről szólt. Nagyon jó érzés volt számunkra, hogy még
napokkal az előadás után is pozitív visszajelzéseket kaptunk a
gyerekektől.
A jövőben is szívesen szerzünk örömteli perceket az iskolásoknak.
Miklósné Jámbor Viktória

„Régi Idők
nagy napja”

Egy hét „királyság”
a Maci csoportban
Az óvodás gyermek életében, egy és oszthatatlan a világ. Számukra egybefonódik
a játék, munka, tanulás, mese,
és a valóság. Óvodánkban
már két éve, a projectmódszerrel dolgozunk. A project
szó használata, talán idegenül
hangzik az óvoda világában,
de köznyelven szólva, beszélhetünk élménykörökről,
témákról, tevékenységekről.
Ez a módszer nagy szabadságot ad a témaválasztásban,
feldolgozásban egyaránt. A
lényeg, hogy a témát körbejárva, játékosan több oldalról
is megtapasztaltatjuk a gyerekekkel. A mindennapokban is
komplexitásra törekszünk, ami
a gyerekek számára gazdag,
sokrétű tapasztalatszerzést és
élményt jelent. A régi sémák
helyett, új, izgalmas és a gyerekekhez sokkal közelebb álló
témákat dolgozhatunk fel. Ez
által mi is, és rajtunk keresztül
a gyerekek is motiváltabbak,
nyitottabbak, befogadóbbak
arra, ami érdekli őket. Már
több, a gyermekek által is érdekesnek talált témával foglalkoztunk. (Pl.: Dzsungel, Sarkvidék, Királyi udvar) A királyi
udvar már napok óta témánk
volt. A csoportot régi címerek
képeivel, újonnan készült király bábokkal, régi tárgyakkal
díszítettük. A tevékenységek
is erről szóltak. A gyerekek
egyik nap koronát, "ékszereket" festettek, díszítettek, más
alkalommal kardot, címert. A
fiúkat a lovagiasságra is próbáltuk nevelni. Azóta a fiúk

megállnak az ajtó előtt, előre
engedve a lányokat. (Sajnos a
hétköznapi életben ezt egyre
ritkábban tapasztaljuk.)
Megbeszéltük, hogy a lovagok erősek, udvariasak, segítőkészek és figyelmesek, különösen a „hölgyekkel” szemben.
Ezzel fantasztikusan lehetett
doppingolni, nagyon érdekelte őket a lovagok élete, ruházata. Sok könyvet, mesefilmet
néztünk, szerepjátékokat játszottunk. Mire elérkezett a
nyílt nap, gyermekeink teljesen ráhangolódtak a témára.
Az egész délelőttöt egy mesekeretbe ágyazva szerveztük
meg. A sárkányok elfoglalták
a királyi várat és különböző
feladatok megoldásával pl.:
az üveghegy átmászásával, a
gyémánt tavon való átkeléssel,
a királylány tárgyainak megtalálásával, a lányok várbörtönből való kiszabadításával,
és sok más érdekes feladattal,
végül a hétfejű sárkány legyőzésével minden jóra fordult.
Jutalmul „lovaggá” ütöttük a
fiúkat, és mindenkit, aki részt
vett az akadályok leküzdésében, megkoronáztunk. Öröm
volt látni a gyerekszemekben
a csillogást és a büszkeséget,
hogy elnyerték méltó jutalmukat. Úgy gondolom, mindanynyian (a szülőket is beleértve)
jól éreztük magunkat ebben az
elvarázsolt mesebirodalomban.
Gyerekeink játékán is napokig
érződött ennek a hatása. Úgy
érzem, ma különösen jó óvodásnak lenni.
Szöllősiné Eisler Marianna

A március 7-11-ig tartó héten az 1848-49-es szabadságharc történetéről emlékeztünk
meg. Nem könnyű kisgyerekeknek olyan eseményről mesélni, amelyeket még a történészek sem tudnak pontosan.
A csoportba járó nagycsoportosok számára már ismerősen csengett Petőfi Sándor
neve, lelkesen színezték a magyar huszárok kokárdáját, és
szerencsés véletlen, hogy még
Nagyvenyim általános iskolája
Kossuth Lajos nevét viseli.
Közösen idéztük fel a Nemzeti dal első versszakát, a nagycsoportosok közül néhányan
már azt a kifejezést is ismereték, hogy „nemzeti ünnep”.
Beszéltünk arról, hogy milyen
jó nekünk, hogy óvodába, iskolába járhatunk, régen nem
minden kisgyerek járhatott.
A régi időkkel összefüggésben gyűjtésre szólítottuk
fel a csoportunk gyermekeit
és szüleiket. Célunk az volt,
hogy régi tárgyakból kiállítást
szervezzünk.
Azt tapasztaltuk, hogy az
óvodás korú gyerekeknek már
az is régi, ami a szüleiké volt.
A sok beszélgetésnek, képnézegetésnek köszönhetően
sikeresen összegyűltek a nagymama korabeli szenes vasalók,
mozsarak, petróleumlámpák,
szódásüvegek, porcelántányérok, burgonyanyomó, asztalterítő, régi könyv.
A hagyományőrzést ily módon is szeretnénk fenntartani!
A hét utolsó napja a csoportok megemlékezésével kezdődött. Ezt követően minden
kisgyermeket a Tulipán csoportba vártuk egy bábműsor
megtekintésére, melyet a Katica
és Tulipán csoportos óvó nénik
adtak elő. A mese végén pedig a
gyerekek megnézhették a régiségekből álló kiállítást, néhány
tárgyat fel is ismertek.
Reméljük, hogy a hét folyamán sikerült erősítenünk
a gyerekekben elődeink iránt
érzett szeretetet és tiszteletet.
Tóthné Buzási Olga
Rauf Pálné
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Szent Bernát Arborétum Alapítványa
2010. évi beszámoló
Alapítványunk 1999. június 8. óta kiemelkedően közhasznú
alapítványként működik.
Fő tevékenységünk a nagyvenyimi templomkert és volt cisz-

terci rendház karbantartása és fejlesztése. Alapítványunk 2010-es
évi elszámolását a törvény előírásainak megfelelően itt közzétesszük.

MÉRLEG
2010. december 31.
Eszközök

Összeg eFt

Immateriális javak

Források
0

Tárgyi eszközök

3 222

Forgóeszközök

374

ebből: Készletek

0

Pénzeszközök

Induló tőke

3 596

310

Tőkeváltozás

4 111

Tárgyévi eredmény

-850

ebből: közhasznú

374

Összesen:

Összeg Ft

-1 075

vállalkozási

250

Összesen:

3 596

EREDMÉNY
2010. év
Bevételek

Összeg eFt

Ráfordítások

Összeg Ft

APEH 1%

64

Bankköltség

14

Adomány

20

Hatósági díj

8

84

Közhasznú bevétel

Parképítés költségei

63

Bérleti díj

250

Pénzügyi ráfordítások

85

Vállalkozási bevétel

250

Értékcsökkenési leírás

1 074

Összesen:

334

Összesen:

1 159

Eredmény:

-850

Nagyvenyim, 2011. február 20.
Tisztelettel:
Németh László
kuratóriumi elnök.

Tisztelt Nagyvenyimi Olvasó!
A februári lapmegjelenés óta több változás történt
az arborétum életében. Folytattuk a havi egyszeri
parktakarítást önkéntes helyi emberek segítségével és
elkezdtük a belső karbantartást a rendház épületében.
Köszönjük Major Györgynek az önzetlen gépi munkaerős segítséget a tereprendezésben és a tuskózásban.
Külön megköszönöm a segítséget Hetyei Gábornak, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. vezetőjének, aki
március végétől 10 elítélt 600 órás munkájával segíti
a park rendbetételét.
E két segítséggel egy évet nyertünk munkánkban!
Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy tud tenni vala-

mit, hogy keressen bennünket, tennivaló van bőven!
Jöjjenek nézzék meg a parkot! Ezennel meghívok
mindenkit az április 16-án tartott nyílt napunkra,
melynek programja az újság hátlapján külön megtalálható.
Kérem, támogassák alapítványunkat már az adóbevallásuk során is úgy, hogy a megfizetett adó 1%-át
kedvezményezettként a SZENT BERNÁT ARBORÉTUM ALAPÍTVÁNYÁ-nak juttatják.

Adószám: 18485770-1-07
Köszönettel, az Alapítvány nevében
Németh László
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Polgárőr hírek
Az egyesületünk életében
nagyon sok szervezeti tevékenység volt. Az éves taggyűlésünk megtartásánál beszámoló
volt a 2010-es év költségvetéséről és a 2011es év terveiről. A
beszámoló taggyűlést a tagok
által finanszírozott vacsorával
jó hangulatban zártuk.
Nőnap alkalmából az egyesület férfi tagjai nevében 2 polgárőr köszöntötte az egyesület
nő tagjait.
A szolgálatok ellátása az
elmúlt időszakban is folyamatosan volt. Több olyan esettel

is találkoztunk, amely a helyi
rendeletekbe ütközött. Ez úton
szeretnénk jelezni a tüzeléssel
kapcsolatban. A megengedett
időben úgy tüzeljenek, hogy
minél kevesebb füst keletkezzen.
Talajvízzel kapcsolatban a
következőket szeretnénk kérni.
Vízelvezető árokba történő kinyomatást kellő körültekintéssel végezzék, az árok befogadó
képességét figyelembe véve.
Olyan helyen, ahol nincs árok,
ott közterületre tilos az útra és
járdára kinyomatni.

Egy szál virággal kedveskedtünk hölgy tagjainknak

„NAGYVENYIM KUPA”
K-1, Kick Box és Profi Box
Küzdősport Gála
A Ring Mix Promotion Kft. és a Sukothai Team
Dunaújváros közös szervezésében kerül megrendezésre a
„Nagyvenyim Kupa” Küzdősport Gála.
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
Időpont: 2011. május 7. (szombat) 17 óra
Sztárvendég: Kovács „Vipera” Attila
Program:
– Amatőr K-1 és kick box mérkőzések,
– Bemutatók,
– Nemzetközi és nemzeti K1 szabályrendszerű szuper
fightok: Bíró Ferenc, Takács László, Domján Róbert,
Sipos Gyula, Farkas Balázs, Szappanos Dávid, Csizmadia Gábor.
– K-1 és MMA amatőr és profi mérkőzések
– Nemzetközi és nemzeti férfi profi box mérkőzések
Résztvevő országok:
Ausztria, Magyarország, Horvátország
A rendezvény különleges színfoltjai közül az egyik, Kovács Richárd, aki nagyvenyimi lakó és a rendezvény fő mérkőzését fogja vívni profi ökölvívásban.
A műsorváltozás jogát fenn tartjuk.
A rendezvény fővédnöke: Nagyvenyim Önkormányzata

Farsangolt Venyim
Február 19-én szombaton
ötödik alkalommal rendezte meg az Erdőjárók Klubja
Természetbarát
Egyesület
községünkben a farsangi bált.
Hasonlóan az előző évekhez
nagyon jó hangulatban telt el
az a pár óra, melyet az iskola
tornatermében töltöttünk el
együtt mintegy 250-en. Polgármester asszony megnyitója
után a Violin Alapfokú- Művészeti Iskola és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola Táncművészeti Tagozata mutatta
be színvonalas produkcióját.
A bált megszakította a jelmezes felvonulás, hiszen a
jelenlévő erdőjárók és vendégek közül sokan beöltöztek
valamilyen jelmezbe. Amíg a
zsűri értékelt, a Nagyvenyimi
Mazsorettcsoport lépett fel
új, fantasztikus műsorával. Az
este folyamán Szabó Gábor
barátunk szolgáltatta a zenét a
kakaskukorékolásig tartó bálhoz. Köszönjük a fellépőknek
az est sikeréhez a hozzájárulást, valamint köszönet illeti
mindazokat a cégeket és magánszemélyeket, akik tombola
felajánlásukkal segítettek. Ők
abc sorrendben a következők:
Aranydaru Nyugdíjas Klub;
Atlasz'89 Bt; Berczeli Gabriella; Császár András; DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.;
Fritz Józsefné-Fritz-Molaris
Fogtechnikai Bt; Hetyei Gábor Pálhalmai Agrospeciál Kft; Hólik
Éva; Isztli János; Jakó Cukrászda; Kakas Antal- Kavics-Ker

Kft; Kádár Mária; Kegyes Lászlóné alpolgármester; id. és ifj.
Kemény Ferenc- Kemény-Nád
Kft.; dr.Kemény János- Egészségért Bt.; KIJATO Kft; Király
László - K-TRANSZ Kft; ifj.
Kuminka József képviselő- OIL
benzinkút; Lánczos Edit - Klub
Hotel Dunaújváros; Markovics György; Melkvi Edina;
Miholics Istvánné; Művelődési
Ház Nagyvenyim; Nagyvenyimi Nagycsaládosok Klubja; Pál
István-P+I Kft; Pentelei Molnár János Szakiskola; Pillmann
László - Széchenyi Pékség;
Prajda Andrásné; PR-Optika;
Ranga+Ranga Kft; Rektor
Árpád- Üvegtechnika 1989
Kft; Rozbora Piroska; Szabóné Lőrincz Ilona polgármester;
Szokolainé Gaszler Krisztina;
Tassó Zoltán; Török AttilaTILLA-Trans Kft.; Urbán
László-MOMERT; Varga István és azok, akik külön kérték,
hogy névtelenek szeretnének
maradni.
Köszönet illeti még klubunk tagjait is a farsang előkészületeiért és lebonyolításáért,
ill. a tombola felajánlásokért.
Az érdeklődök a farsangról készült fotókat a www.
erdojarokklubja.hu honlapon
nézhetik meg, ahol az egyesületünk programjairól is tájékozódhatnak. Jöjjenek velünk a
természetbe!
Németh Lászlóné
az Erdőjárók Klubja
Természetbarát Egyesület
nevében

Mi újság Nagyvenyimen?
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Egészségnap
2011. április 17-én, vasárnap 14-17 óráig
Művelődési ház Nagyvenyim, Fő út 16.
PROGRAMOK:
14 óra: dr. Sasvári Ildikó, megbízott kistérségi tisztifőorvos
I. előadás: A kullancsok által terjesztett
megbetegedések
II. előadás: A passzív dohányzás káros hatásai
gyermekeinkre
15 óra: dr. Papp László, gyógyszerész
Az érelmeszesedés
16 óra: Nagyné Tóbel Mária, kistérségi vezető védőnő
A rákbetegségek korai felismerése-szűrővizsgálatok
Filmvetítés: dr. Zseli József háziorvos
Az előadások alatt, és szüneteiben állapot felmérések
- vérnyomásmérés
- testsúly és testmagasságmérés (BMI index számolás)
- szív-érrendszeri betegség rizikóbecslése
- vércukor mérés
- koleszterin mérés
- prosztata rákszűrés (PSA szűrővizsgálattal)
- hallásvizsgálat
Könyvárusítás, árubemutató, kóstolás!
Az egészségnapra a belépő: 300.-Ft
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Aranykezű Öltögetők foltvarró klub vezetője és tagjai közös
varrást tartottak április 2-án az iskola tornatermében. A sikeres rendezvényre a térségből és az ország távoli városaiból
érkeztek foltvarrást kedvelő asszonyok, hogy technikák elsajátításával, öltögetéssel töltsenek közösen egy délelőttöt

Ünnepeljük együtt
az édesanyákat!
2011. április 29-én pénteken 18 órakor
a művelődési házban
Ünnepi köszöntőt mond:
Szabóné Lőrincz Ilona, polgármester
A műsorban közreműködik:
– Óvodás néptánccsoport
– Nagyvenyimi Női Kar
– Nagyvenyimi Néptánccsoport
– Nagyvenyimi mazsorett csoport
– Kanyar Ágnes - ének
– Kanyar Katalin - ének
– Lőrincz Máté - ének
Sok szeretettel várunk minden nagymamát,
édesanyát és gyermeket.

A belépés díjtalan!

Egy tanulságos délután
Március 27-én ismét egy
egészségnapi rendezvényen vettünk részt a nagyvenyimi Művelődési Házban.
Egyik téma: „Elektroszmog a
láthatatlan ellenség”.
Rozbora Piroska művelődési
ház vezető tájékoztatott a kérdésről. Megtudtuk, hogy már a gyenge elektroszmog is befolyásolhatja
egész szervezetünk működését.
Hogyan tudunk védekezni ellene? Mi a teendő? Próbáljuk kiiktatni az elektromos berendezéseket,
ha nem használjuk őket. Fontos a
szellőztetés, a modernebb eszközök használata, hogyan használjuk a mobilt... A beszélgetésekből
kiderült, hogy mindannyiunknak
vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatai, kérdései.
Könnyen átkanyarodtunk a
bennünket körülvevő lakóhely,
természet megóvásának problémáira (víz, élelmiszereink, a termőföld, a légkör stb.)
A második részben: „Hogyan változtassunk életmódot” címmel megszívlelendő
tanácsokat kaptunk Králl Éva
életmódtanácsadótól.
Ismét kiemelt helyet kapott a
víz, a levegő, a napfény, a táplálkozás, a csend.
A rohanó napok közé be kell
iktatni pihenést is. Hogyan lehet

pihenni? A pihenésre időt kell
szakítani. Legyünk együtt a családdal, átgondolni az egész hetet,
kifejezni szeretteinknek, hogy
nekünk milyen fontosak, legyenek
közös programjaink.
Figyeljünk arra, hogy minek
mikor van értelme, és hogy milyen
helyet foglal el kapcsolatainkban
a bizalom. Tetszett a megállapítás:
„A pihenés nem bátorít a lustaságra.” Közben finom reform-ételeket, süteményeket kóstolhattunk.
Rozbora Piroska borsóból, lencséből finom fűszerekkel ízesített pástétommal és zöldségekkel
díszített szendvicseket kínált a
résztvevőknek. Králl Éva és Für
Lászlóné gabonafélékből összeállított édességekkel lepett meg
bennünket, melyeket olajos magvakkal, aszalt gyümölccsel kombináltak. Nagyon finomak voltak
a datolyából, fügéből turmixolt
öntetek is.
Egy jóleső torna, egy kis mozgás is színesítette a programot. A
témával foglalkozó könyvkínálat
is volt.
Úgy hiszem, hogy legközelebb
is részt veszünk ezeken a programokon, amelyek jó hangulatúak és
tanulságosak. Köszönjük Piroskának a szervezést.
A résztvevők nevében:
Meizl Józsefné
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Felnőtt női kézilabda
Engedjék meg, hogy pár
szóval bemutatkozzak és elmondjam milyen szándékom
van. Csizmadia-Tóth Csillának hívnak és családommal
lakom Nagyvenyimen. Általános iskolában kezdtem el
kézilabdázni és nagyon szerettem. Majd teltek- múltak
az évek és ismét kapcsolatba
kerültem a kézilabdázással.
Közel 7 évig űztem e sportot,
melyből 1,5 évet Mezőfalván
töltöttem, mint edzőjátékos.
Ezen idő alatt a közelben lévő
települések lelkes női tagjai is
alakítottak felnőtt női kézilabdacsapatot. Nagyon örültünk
egymásnak. Olyannyira, hogy
folyamatosan rendeztünk egymás között háziversenyeket,
majd kupákat.
Anya révén ismét rá szeretném venni magam egy
kis mozgásra és arra gondoltam, miért ne lehetne
nagyvenyimnek is egy felnőtt
női kézilabda csapata.

Úgy érzem megvalósítható lenne, mert biztos vagyok
benne, hogy rajtam kívűl még
vannak olyanok, akik szeretik
ezt a sportot és talán újra eltudják képzelni, hogy labdát
ragadjanak.
Szeretnék egy csapatot,
akikkel rendszeresen tartunk
edzést, mozgunk, a környező
csapatokkal edzőmeccseket,
meccseket vagy akár háziversenyeket szervezünk. A legjobb
dolog viszont az lenne, ha egy
olyan csapatot sikerülne öszszeállítani, amellyel megyei
szinten is el lehetne indulni.
Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődésüket és várom mindenki jelentkezését,
aki csak edzeni, mozogni vagy
a kézilabdás múltját szeretné
feleleveníteni.
Várom mindenki érdeklődését, jelentkezését a 06/30
458-28-39-es telefonszámon.
Csizmadia-Tóth Csilla

A Turul-Macron
csoport sorsolása
20. Forduló
2011. 4. 16. Szombat 17:00 Kisapostag - Lmsk
2011. 4. 16.
6. Szombat 17:00 Mezőkomárom - Dun
Dunamenti
Abroncsgyártók
2011. 4. 17.
7. Vasárnap 17:00 Nagyvenyim - Besnyő
2011. 4. 17.
7. Vasárnap 17:00 Soponya - Alap
2011. 4. 17.
7. Vasárnap 17:00 Dunapentele - Szabadegyháza
Szabade
Ii.
7. Vasárnap 17:00 Zichyújfalu - Nagylók
2011. 4. 17.
2011. 4. 17.
7. Vasárnap 17:00 Perkáta - Előszállás
21. Forduló
ó
2011. 4. 23.
Dunapentele
3. Szombat 17:00 Kisapostag - Dunapen
2011. 4. 24.
Zichyújfalu
4. Vasárnap 17:00 Szabadegyháza Ii. - Zi
2011. 4. 24. Vasárnap 17:00 Lmskk - Besnyő
2011. 4. 24. Vasárnap 17:00 Előszállás - Mezőkomárom
2011. 4. 24. Vasárnap 17:00 Dunamenti Abroncsgyártók Nagyvenyim
2011. 4. 24. Vasárnap 17:00 Perkáta - Alap

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Megérkezett a várva várt
tavasz. Ismét örülhetünk a
napsütésnek, a tavaszi virágok
szépségének, az új virágbimbóknak a rügyező, virágzó
fákon. Kertünk tavaszi újjászületése új erőt ad nekünk,
kertészkedünk, veteményezünk kiskertünkben.
A klub életében is részt
veszünk. Kellemes hangulatban telnek a klubdélutánok.
Dalkörünk hetente kétszer
tartja próbáit. Több dalcsokrot is tanulnak. Február 20án Székesfehérváron részt
vettek a Nyugdíjas Kor-Társ
Ki-Mit-Tud rendezvényén,
ahol Balatoni népdalcsokrot
mutattak be. A szakmai zsűri
dalkör kategóriában oklevéllel
jutalmazta a dalkör szereplését, méltatta az előadásmódot,
a dalcsokor összeállítását és
teljes mértékben pozitívan értékelte a szereplést. Sebestyén
Veronika szólóénekesként Erdélyi dalt mutatott be a versenyen nagy sikerrel.

A dalkört és Sebestyén Veronikát a polgármester asszony
levélben köszöntötte a sikeres
szereplésért.
A nyugdíjas klub és dalköre
kapcsolatot vett fel a Kisapostagi Nőegylet dalkörével, akik
februárban vendégségben jártak nálunk. Mindkét csoport
dalcsokorral mutatkozott be
egymásnak, majd közösen
énekeltek. Nagyon jó hangulatú volt az első találkozás.
Megállapodtak abban, hogy
baráti kapcsolatot tartanak
fent, egymás rendezvényein
szerepelni fognak, tudásukat
egymás repertoárjából gazdagítani fogják.
A dalkör március 9-én a
Dunaferr Kokszoló Gyáregység képviselőjének meghívására nőnapi ünnepségen adott
jó hangulatú műsort Dunaújvárosban.
Március 13-án a Solti Tavaszi Napok rendezvényén szerepelt a dalkör, ahová klubtagok
is elkísérték őket. Kellemesen

töltötték a napot a Kissolti
Nyugdíjas Egyesület vendégeként.
A klub versmondói - Lantos
László, Bodán Jánosné, Horváth Györgyné, Sebestyén Veronika, Szabó Károlyné - Kulcson, Rácalmáson, Baracson és
itthon is sikeresen szerepeltek
a költészetnapi ünnepségeken.
Április 11-én a költészet
napja alkalmából nyolcadik
alkalommal szerveztük meg
a költészetnapi versünnepet, melyen a baráti klubok
és egyesületek versmondói
vettek részt. A versünnepen
megemlékeztünk Tóth Árpád
költő születésének 125. évfordulójáról és Gyurkovics Tibor,
valamint Nemes Nagy Ágnes
költői munkásságáról. A rendezvényen a versmondók és
a meghívott vendégek is jól
érezték magukat.
Március végén a Fejér Megyei Művelődési Központ és
az Életet az Éveknek megyei
szervezetének meghívására 10

fő vett részt Székesfehérváron
színházi előadáson, ahol Verebes István Sasfiókák című
kétrészes kabaréműsorát tekintették meg.
Május 14-én Fehérvárcsurgóra kaptunk meghívást, ahol
megyei kulturális rendezvényen dalkörünk szerepelni fog.
Várhatóan szép kirándulásban
lesz részünk.
Készülünk a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő
Pünkösdi dalostalálkozóra,
melyet a Művelődési Házzal
közösen 2011. június 4-én
tartunk az iskola tornatermében. A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves
dalszeretőt.
Szomorúan vettünk búcsút
Elszászer István klubtagunktól. Emlékét megőrizzük.
Nagyvenyim, 2011. április
Juhász Vedres Zoltánné
Nagyvenyimi Nyugdíjas
Klub elnöke
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Csak egy csepp vér
A prosztata (magyarul
dülmirigy) a férfi belső nemi
szervek egyike. Dió nagyságú szerv, amely a húgyhólyag
alatt, a szeméremcsont mögötti területen helyezkedik
el. Központi részén a húgycső
fut keresztül. A prosztata simaizomzatból és mirigyes állományból áll. Leggyakoribb
megbetegedései a jóindulatú
megnagyobbodása, a prosztatagyulladás és a prosztatarák.
A prosztata megnagyobbodás a mirigy állományának
felszaporodásával jelentkező
kórkép. A prosztatának van
egy korral összefüggő természetes növekedése, ami nem
feltétlenül jár panaszokkal.
Sok esetben 4-5-szörös megnagyobbodás is létrejöhet.
Az elváltozást a hormonális
egyensúly megbomlása okozza.
A megnagyobbodott mirigy
nyomhatja a húgycsövet, vagy
el is zárhatja azt. Ennek következtében a hólyag kitágul,
pang a vizelet, s elszaporodnak
benne a baktériumok. Tünetei
a vizelés közben, de különösen a vizelés végén jelentkező
szeméremcsont mögötti csípő fájdalomérzés. A vizeletet
a hólyag nem tudja teljesen
kiüríteni, és az így mindig
visszamaradt pangó, fertőzött
vizelet vesegyulladást eredményezhet. Magában a prosztata
állományában is gyulladásos
jelenségek fejlődhetnek ki,
melyek további növekedéshez
vezethetnek. Gyógyítása műtéti úton történik.
A dülmirigygyulladás rendszerint a húgycsövön keresztül
történő fertőzés következtében
jön létre. Sok esetben a nemi
élettel kapcsolatos fertőzések
váltják ki. Kezelése antibiotikumos terápiával lehetséges 6-12
héten keresztül. Ha az akut

gyulladást nem sikerül meggyógyítani vagy elhanyagolják,
akkor vizelési zavarokkal járó,
vagy meddőséget okozó krónikus gyulladás alakulhat ki.
A prosztatarák a dülmirigy
rosszindulatú daganata. Évente 2400 új beteget diagnosztizálnak és 1400-an halnak
meg ebben a betegségben.
Rendszerint az idősebb férfikor betegsége. Keletkezésében
a hormonális eltolódások szerepelnek, melyek a férfiklimax
idején alakulnak ki. Kialakulása összefüggésbe hozható
még életmódbeli, különösen
táplálkozási
problémákkal,
de örökletes tényezők is befolyásolják. Panaszok esetén a
prosztata vizsgálata történhet
a végbélen keresztül történő
tapintásos vizsgálattal, melyet
urológus végez. Ultrahanggal,
röntgennel és CT-vel is jól
vizsgálható a dülmirigy.
Ma már azonban létezik a
prosztatarák szűrésére az előbb
felsoroltaknál sokkal egyszerűbb eljárás, a PSA szűrés,
melyhez egyetlen csepp vérre
van szükség csupán. A PSA
szűrés a szinte kizárólag a
prosztatából származó anyag,
a prosztata specifikus antigén
koncentrációját mutatja ki.
Abban az esetben, ha daganat alakul ki a dülmirigyben,
a PSA szint megemelkedik a
vérben. A PSA szűrést a 40
év feletti férfiaknak, illetve a
fiatalabbak közül azoknak javasoljuk, akiknek családjában
prosztatarák vagy emlőrák
fordult elő.
Ingyenes PSA szűrésre lesz
lehetőség - több szűrővizsgálattal együtt - 2011. április 17én (vasárnap) 13-16 óra között
az egészségnapon a nagyvenyimi Művelődési Házban.
Horváth Istvánné

Lapunk következő száma
A „Mi újság Nagyvenyimen?” következő lapszáma május 27-én,
pénteken jelenik meg. Lapzárta május 11-én, szerdán lesz.
Községünk újságjába szánt írásaikat, hirdetéseiket május 11-ig
adhatják le a polgármesteri hivatal titkárságán nyomtatott formában.
E-mail cím: venyimtitk@invitel.hu
szerkesztőbizottság
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Kisanyakönyv a bébikről
Májustól új rovatot szeretnénk indítani a „Mi újság Nagyvenyimen?” hasábjain. A védőnőktől kapott adatok alapján
– segítségüket előre is köszönjük – közzé tesszük az újság
megjelenései közötti időszakban született nagyvenyimi újszülöttek nevét, születési dátumát. Büszkék vagyunk településünk legifjabb polgáraira – a gyermek születése boldogság
a családnak és öröm a közösségnek, amelyben élnek. Bízunk
benne, hogy Kisanyakönyv rovatunk elnyeri tetszésüket!

Kézápolás és Műköröm
Nagyvenyimen!
Manikűr:
– hagyományos vagy Francia
– Japán manikűr
Műköröm:
– épített zselé vagy porcelán
– tip+ zselé vagy porcelán
Airbrush technikával díszített
saját vagy hosszabbított köröm!

Érd.: 06-30-458-28-39
Csizmadia- Tóth Csilla
Szobafestést, mázolást,
tapétázást,
gipszkarton szerelést,
laminált parkettázást

vállalunk!

Megbízható, minőségi munka.
Ugyanitt párátlanító készülék bérelhető

László József
+36 30 235-76-51

Műköröm, manikűr
és pedikűr
Szenzációs akciók!
Szeretne műkörmöt csodálatos, egyedi mintákkal?!
Akkor nincs más dolga, csak jelentkezni:

HAMAR ANITA
Nagyvenyim Fenyves utca 8.
Tel.: +36 30 432-25-67
A hirdetés felmutatója
10% árengedményben részesül!
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