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 Iskolánk június 8-án, 
szerdán környezetvédelmi 
projektnapot szervez. Ennek 
keretében összegyűjtjük és 
elszállíttatjuk a leselejtezett 
elektromos eszközöket. Előző 
nap, 7-én este 18 és 20 óra kö-
zött, illetve 8-án reggel 7 és 8 
óra között várjuk az iskola ud-
varán az elektronikai hulladé-
kot ideszállító venyimieket. A 
nap további részében iskolánk 
udvarát rakjuk rendbe, majd 

fi zikai és kémiai kísérleteket 
végzünk. Képzőművészeti al-
kotásokat készítünk hulladék-
ból, plakát és aszfaltrajzver-
senyre invitáljuk tanulóinkat. 
A komposztálás technikáját is 
bemutatjuk a gyerekeknek, a 
szerves anyagok hasznosítását 
megtanítva, hogy elkerüljük 
ezen anyagok elégetésével ke-
letkező környezetszennyezést. 
Óvjuk együtt környezetünket! 

Kundra Lászlóné

Környezettudatosan! Molnár J. Frigyes 
emlékére

Bensőséges ünnepségen 
emlékeztünk meg iskolánk 
egykori igazgatójáról Molnár 
J. Frigyesről. Molnár J. Frigyes 
1911. április 25-én született 
Kispesten. Középiskoláit a 
Dunaföldvári Gimnáziumban 
végezte, majd 1932-ben a Ka-
locsai Tanítóképzőben szerezte 
meg tanítói diplomáját.

Néptanítói munkáját még 
ebben az évben kezdte meg 

községünkben. 1958-tól igaz-
gatóként vezette a Nagyve-
nyimi Iskolát. 1971-ben bal-
lagtatta el utolsó osztályát, 
majd nyugdíjba vonult. 1986. 
március 14-én hunyt el Nagy-
venyimen.

Az iskola előkertjét tisztele-
tünk jeléül 2011. április 25-étől 
Molnár J. Frigyes Emlékpark-
nak neveztük el.

Kundra Lászlóné igazgató

Folytatjuk a csatornázást

Szervezzük a  közműtársulatot
Ez év tavaszán nagy öröm-

mel fogadtam polgármester 
asszony információját, hogy 
folytatódik a régóta várt 
csatorna beruházás, viszont 
meglepett azzal a gondolattal, 
hogy vállalnék e a víziközmű 
társulatban feladatokat. Aztán 
persze átgondoltam, és mint új 
kihívást szívesen vállaltam. Ez 
bizonyára addig tart így, amíg 
igazából nem látom, hogy mi 
is ez a feladat.

Elkezdtük a munkát: 2011. 
március 8-án a víziközmű tár-
sulat szervező bizottságának 
alakuló ülésén megismerked-
tem a kollégákkal, a feladatok-
kal. A meghívott szakemberek 
tájékoztatót adtak a feladatok-
ról, a polgármester asszony és 
a jegyző asszony azokról a ta-
pasztalatokról beszélt melyek 
az előző csatornaépítési ütem-
re szervezett víziközmű társu-
lat munkája során merültek fel, 

és amelyeket az új ütemben el 
kellene kerülni.

Az alakuló ülésen megvá-
lasztottuk a bizottság tagjait, 
elnöknek engem választottak.

Rögtön rögzítettük a bi-
zottság működési rendjét, és a 
feladatokat is behatáridőztük.

Az első fontos kérdés az 
volt, hogy melyik pénzügyi 
konstrukció mellett foglaljunk 
állást. (Az írás folytatása a 3. ol-
dalon olvasható.)

Szűcs Istvánné  2011. 
május 2-án volt 90 
esztendős. Szabóné 
Lőrincz Ilona pol-
gármester az önkor-
mányzat nevében 
virággal, ajándékcso-
maggal köszöntötte 
Terike nénit. Komjá-
tiné Mádl Margit cím-
zetes főjegyző pedig 
átadta neki Orbán 
Viktor üdvözletét és 
az általa küldött em-
léklapot
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Tisztelt
temetőlátogatók!

Ezúton szeretnénk  megköszönni azoknak az ügyfeleknek, 
akik március és április hónapban bejöttek a polgármesteri 
hivatalba és rendezték a sírhely újraváltásokat.

Tisztelettel kérjük továbbá, hogy  jelentkezzenek azok a 
sírhely tulajdonosok, akiknek 2011-ig lejárt a sírhely meg-
váltás ideje (25 év).

Felhívjuk a fi gyelmet, amennyiben nem jelentkeznek, 
abban az esetben az újra meg nem váltott sírhelyek felszá-
molásra kerülnek!

Jelentkezési hely: polgármesteri hivatal – Nagyvenyim
Telefonszám: 06/30-991-2942
Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  10 - 14 óráig
Szerda : 10 - 14 óráig
Csütörtök:  10 - 14 óráig
Péntek :  10 - 13 óráig

Segítségüket megköszönöm!   
Both Ilona

temető gondnok

Nagyvenyim Község Ön-
kormányzatának kérése alap-
ján a Dunanett Kft. bővíti 
szolgáltatási tevékenységét 
községünk területén.

2011. május 1-től, minden 
hónap harmadik szerdáján (első 
alkalommal 2011. május 18-án 
volt) elszállítja a lakosság által 
szelektíven gyűjtött műanyag 
(PET) palackokat. A háztar-
tásokban keletkező fl akonok 
gyűjtéséhez a Dunanett Kft. 
térítésmentesen, cégjelzéssel el-
látott zsákokat biztosít, melyet 
az ingatlantulajdonosok részére 
a napokon belül a postaládák-
ban helyeznek.

Kérjük, hogy az üres PET 
palackokat zsugorítva gyűjtsék, 

a megtelt zsákokat az adott 
időpontban helyezzék el az 
ingatlan előtt.

A Dunanett Kft. a Du-
naújváros, Budai N. A. u. 2. 
sz. alatti szelektív hulladék-
gyűjtő udvarban a lakosság 
részére díjtalanul biztosítja a 
szelektíven gyűjtött hulladék 
elhelyezését. Az udvarban a 
beszállított hulladékot, a faj-
tának megfelelő (papír, mű-
anyag palack, fém italdoboz 
és üveg) konténerekbe lehet 
berakni. 

A hulladékgyűjtő udvar 
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 10-17 
óráig, szombaton: 8-13 óráig.

 Polgármesteri Hivatal

Szelektív PET-palack 
gyűjtés

Az önkormányzat négy új urnafalat alakíttatott ki a Nagy-
venyimi köztemetőben

Lakossági kezdeményezésre kerékpártárolót helyeztetett ki 
a polgármesteri hivatal az iskolai buszmegálló mögött, hogy 
a Dunaújvárosba utazók le tudják tenni a kerékpárjukat, ha 
a lakhelyükről a buszváróig kerékpárral teszik meg az utat

Védjük együtt a környezetet!
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi gyelmét, hogy Nagyvenyimen 

továbbra is átvesszük a háztartásokban tönkrement elektromos 
gépeket, berendezéseket. Magánszemélyektől és közületektől 
egyaránt! Szerződés garantálja, hogy az átvett hulladék teljes 
egészében újrahasznosításra kerül, és nem szennyezzük vele a 
környezetet!

Átvesszük:
– A rádiók, tévék minden típusát.
– Számítógépeket, minden tartozékával együtt.
– Tetőantennákat, műholdas berendezéseket (komplett!)
– Hűtőket, gáztűzhelyeket, háztartási gépeket, barkácsgépeket, 

akkumulátorokat, elemeket, telefonokat.
Kizárólag személyes átvétel lehetséges! Az alkatrész nélküli 

(kibelezett) készüléket nem áll módunkba átvenni!
Átvétel és felvilágosítás: Nagyvenyimen a Deák Ferenc utca 

11-ben, naponta délelőtt 7-9 óráig,  délután 17-19-ig. Telefon: 
258-599.

Telefonon történt előzetes egyeztetés esetén napközben is!
Kérjük, ne a településünket övező árkokat és erdőket szeny-

nyezzék  a hulladékkal! 
Köszönjük a lakosság szíves együttműködését!

Kanderka Imre

Polgármesteri, jegyzői fogadónap
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester és Komjátiné Mádl Margit 

címzetes főjegyző értesíti értesíti a lakókat, hogy

2011. június 1-én és 7-én 8 órától 17 óráig fogadónapot tart
az orvosi rendelő bővítése és felújítása témakörben. 

Ezen a napon lehetőséget adunk a nyilvános iratokba való betekintésre.

A fogadónap helye: Községháza (Nagyvenyim, Fő u. 43.)

 Szabóné Lőrincz Ilona Komjátiné Mádl Margit
 polgármester címzetes főjegyző
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Szervezzük a víziközmű 
társulatot!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Erős ajánlás és érdek szólt 

az úgynevezett LTP-s konst-
rukció mellett, viszont érthető 
és elfogadható ellenérvek is 
szóltak ellene. Győzött a belá-
tás, megértettük és elfogadtuk 
a tapasztalatokat, úgy döntöt-
tünk, hogy az egyszerűbb, ke-
zelhetőbb, kisebb kockázattal és 
biztosabb beérkezést garantáló 
sajátszámlás konstrukciót java-
soljuk elfogadásra.

A továbblépéshez szüksé-
ges legfontosabb alapdoku-
mentumokat, terület, vagy az 
érdekeltségi tagok jegyzékét a 
hivatal dolgozói készítették elő.

Az új ütemhez viszont új ta-
gokból új víziközmű társulatot 
kell szervezni.

A szervezési munka elindult, 
egyrészt az érdekelt lakosság 
irányába. Első lépésként tá-
jékoztatólevelet küldtünk, 
és egyben lakossági fórumra 
hívtunk minden érdeklődőt, 
ahol a meghívott szakemberek 
közreműködésével igyekeztünk 
minden felvetődő kérdésre a 
válaszokat megadni.

A meghívottakat nyilatko-
zat tételére kértük a társulat 
megalakításáról, az érdekelt-
ségi hozzájárulás fi zetésének 
módjáról.

A tagok beszervezését ezt 
követően a polgármesteri hi-
vatal dolgozói nagy erővel és 
nagy lelkesedéssel végezték és 
végzik, a mai napig is. Munká-
juk eredményeképpen, a cikk 
megírásakor, a 944 érdekeltből 
762 fő nyilatkozott ebből 249 
fő választotta az egyösszegű be-
fi zetést melynek kedvezményes 
összege 180 eFt, mely összeget 
2011. 12. 31.-ig kell befi zetni 
a Víziközmű társulat leendő 
bankszámlájára. 178 fő válasz-
totta a gyorsított befi zetési le-
hetőséget, az 5 eFt/hó összeget 
40 hónapon keresztül, és 335 fő 
választotta a 2,5 eFt/hó össze-
get 80 hónapon keresztül. Nagy 

öröm számunkra, és egyúttal a 
leendő társulat valamennyi tag-
ja számára is, hogy ilyen sokan 
választották az egyösszegű be-
fi zetést, ezzel jelentősen segítik 
a társulat pénzügyi gazdálkodá-
sát. Könnyű kiszámolni, hogy 
kb. egy év múlva, amikor az első 
kiegyenlítendő számla várható 
a társulatnak a saját betétszámla 
állománya 50 millió forint kö-
rüli összeget mutat majd. Ez 
a betét állomány időközben 
kamatbevételt is hoz, és a fel-
veendő hitel összege is lénye-
gesen kisebb így, mint a másik 
pénzügyi konstrukció esetében.

Fontos mindazon érdekeltet 
tájékozatni arról, hogy aki ed-
dig nem tett nyilatkozatot, fo-
lyamatosan, 2011. május 30-ig 
még megteheti a polgármesteri 
hivatalban, munkaidőben. Fon-
tos azt is megemlíteni, hogy sok 
lakos úgy véli, Ő évekkel ezelőtt 
már tett nyilatkozatot. Valóban, 
de az, az egész csatorna beruhá-
zás indításához szükséges szán-
déknyilatkozat bekérése volt, a 
mostani NEM azonos azzal, 
ezért aki eddig ebben a hitben 
volt, most kérem, gondolja át, és 
sürgősen jelentkezzen a polgár-
mesteri hivatalban. 

A Víziközmű társulat meg-
alakításának feltétele az érdekelt 
tagok kétharmados többségé-
nek szándéknyilatkozata. Ez a 
mennyiségű nyilatkozatszám 
már megvan. A víziközmű tár-
sulat minden bizonnyal, 2011. 
6. 1-én meg fog alakulni. Ezt 
követően a társulati tagság és 
az érdekeltségi hozzájárulás fi -
zetése minden érdekelt számára 
kötelező érvényű. A késedelmes, 
vagy elmaradt hozzájárulás adók 
módjára beszedésre kerül.

Fontos még tudni a befi ze-
tésről a következőket:

A víziközmű társulat önál-
ló jogi személy, megalakulását 
követően a cégbíróság bejegy-
zésével jön létre, ezt követően 
tudjuk kezdeményezni a bank-

számlanyitást. Terveink szerint, 
ha a cégeljárás nem csúszik, pél-
dául hiánypótlás miatt, akkor a 
bankszámlát július hónapban 
megnyithatjuk, és a fi zetések 
azt követő hónaptól elkez-
dődhetnek. Előtte személyre 
szóló, minden részletre kiter-
jedő levélben fogjuk értesíteni 
az érintett lakosokat a fi zetés 
körülményeiről. A részletfi ze-
tést választók esetében nagyon 

szeretnénk a csoportos besze-
dés rendszerét minél szélesebb 
körben alkalmazni. Ez a mód-
szer úgy gondoljuk minden 
bankszámlával rendelkező tag 
számára előnyös, biztonságos, 
és a legolcsóbb módszer.

A szervező bizottság, és a 
víziközmű társulat életében 
fontos dátum a 2011. június 1. 
17 óra.

Erre a napra tűztük ki az 
alakuló ülést. Ide már csak a 
meghatalmazottakat, valamint 
a meghatalmazást nem adó, de 
szándéknyilatkozatot tett tago-
kat hívjuk.

Részt vehet természetesen 
minden érdekelt, de az ő jelen-
létüket külön, – szavazati jogot 
nem biztosító – jelenléti íven 
rögzítjük. Már most jelezném, 
hogy amennyiben sok ilyen ér-
deklődő lesz az alakuló ülésen, 
mindenki számítson arra, hogy 
a jelenléti ívek hiteles és pontos 
vezetése időt vesz igénybe, hogy 
a későbbi bonyodalmakat meg-

előzzük. A jelenléti ív fontos 
dokumentuma a cégeljárásnak. 
Senki ne tekintse az alakuló 
ülést lakossági fórumnak.

Az alakuló ülésen dönteni 
kell a megalakulásról, a küldöt-
tek megválasztásáról, meg kell 
tárgyalni és el kell fogadni a tár-
sulat alapszabályát, meg kell vá-
lasztani a társulat intéző bizott-
ságát, annak elnökét, az ellenőrző 
bizottságot, annak elnökét.

A víziközmű társulat alap-
szabályának tartalmaznia kell 
a társulat nevét, székhelyét, a 
tagok nevét, a társulat tevé-
kenységi körét, az érdekeltségi 
területet, a tagok jogait és kö-
telezettségeit, meg kell határoz-
ni az érdekeltségi egységet, az 
azzal kapcsolatos szabályokat, a 
társulat gazdálkodásával kap-
csolatos kérdéseket, a képviselet 
módját, a vezető tisztségviselő 
nevét, lakóhelyét.

Amennyiben az alakuló ülé-
sen a fenti kérdések megvála-
szolásra kerülnek, a víziközmű 
társulat megkezdheti munkáját.

A lakosságot érintő fontos 
tudnivaló, hogy ez a Venyim 
Csatorna II. Víziközmű Társu-
lat a csatorna beruházásban oly 
módon vesz részt, hogy társbe-
ruházó szerződést köt Nagy-
venyim Önkormányzatával,  a 
szükséges önerő biztosítására. 
Nagyvenyim Község Önkor-
mányzata tagja a Mezőfalva 
és Térsége Szennyvízberuházó 
Önkormányzati Társulásnak, 
mely az elnyert EU forrás ked-
vezményezettje. A csatorna be-
ruházást végző cégekre a pályá-
zatot a jogi személyiségű társu-
lás  fogja kiírni, sikeres pályázat 
elnyerése esetén talán a jövő év 
második felében találkozunk 
majd először a munkagépekkel.

Addig és azután is a társula-
tunk legfőbb feladata a lakossá-
gi önerő folyamatos biztosítása.

Schneider Vilmos
szervező bizottság

vezetője

A víziközmű
társulás alakuló 

ülése június 1-én 
17 órakor lesz, 

amelyen a megha-
talmazottak kép-
viselik a tagokat
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában foglaltak 
szerint a helyi önkormányzat képviselőtestülete megalkotta a 2010. évi  zár-
számadási rendeletetét. alkot. A zárszámadási rendeletben értékelni kellett az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek feladatellátását, 
a költségvetés pénzügyi teljesítését. 

Bevételek
A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatához képest a teljesülés minimális 

bevételi többletet mutat, a módosított előirányzat és teljesítés jelentős mérték-
ben meghaladja az eredeti előirányzatot, mivel itt van elszámolva a szennyvíz 
csatorna I. ütem üzemeltetési többletköltség bevétele a kivitelezővel szemben, 
illetve a beváltott értékpapírok kamatának az összege.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
Itt kerülnek elszámolásra
- a helyi adó bevételek,
- a személyi jövedelemadó bevételei (helyben maradó rész 8 %, jövedelem-

különbség mérséklésére adott rész),
- az átengedett központi adó (gépjárműadó),
- a bírságok, pótlékok.
A bírságok, pótlékok teljesülése jelentősen meghaladja az eredeti előirányza-

tot, mely a következő tételekből áll össze: 307 e Ft, talajterhelési díj, 2 753 e Ft 
bírság, pótlék, 1 023 eFt pótlólagos állami támogatás, ami a 2009 évi beszámoló 
végleges adataiból fakadóan.

Kapott támogatások:
Az önkormányzat normatív támogatásait az óvodai neveléssel, általános 

iskolai oktatással kapcsolatos alap és kiegészítő hozzájárulások és a települési 
önkormányzati feladatok képezik.

A központosított előirányzatokt tartalmazza:
- lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása (Mélykúti ivóvíz ártámogatás)  
 1.156 eFt
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 90 eFt
- óvoda, iskola szakmai informatikai feladatainak támogatása 1.000 eFt
- iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 861 eFt
- iskola esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása 1.050 eFt
- nyári gyermekétkeztetés támogatása 260 eFt
- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 7.640 eFt
Összesen: 12.057 eFt

A normatív kötött felhasználású támogatások jellemzője, hogy a központi 
támogatás más célra nem használható fel. A központi költségvetés e körben 
biztosítja egyes jövedelempótló támogatások térítményezését, valamint a köz-
foglalkoztatás támogatását 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Az önkormányzati telkek eladásából származó bevételt (6 377e Ft, 2 db te-

lek) és a képviselői laptopok értékesítéséből származó bevételt mutatja (149e Ft).

Véglegesen átvett  pénzeszközök
A működési célú pénzeszköz átvétel az alábbi tételeket tartalmazza:

- Karácsonyi díszvilágítás támogatása  400 eFt
- Településőr 1.518 eFt
- Gyermekvédelmi támogatás 922 eFt
- Óvoda alapítványi támogatás (műanyag palack zsugorító) 100 eFt
- Választás 2.016 eFt
- OEP fi nanszírozás (védőnő) 3.670 eFt
- Mozgáskorlátozottak támogatása    206 eFt
- Munkaügyi Központ    405 eFt
- Falunapi támogatás    120 eFt
- Iskola alma program    609 eFt
Összesen: 9.966 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az alábbi tételeket tartalmazza:
- KDOP-5.2.1/A-09-00015 Egészségház felújítás 500 eFt
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 227 eFt

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele: 
2010. évben 1.196e Ft értékben értékesített értékpapírt az önkormányzat, így a 
záró értékpapír egyenlege bekerülési értéken 79.454e Ft. Lakosságnak nyújtott 
kölcsönökből a visszatérülés összege 123e Ft.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Ezen a soron van kimutatva az átfutó kiadások 2009 évi záró állománya és a 

2010 év záró állománya közötti különbözet, mely 6.006e Ft növekedést mutat. 
A 2010 évi záró állomány (19 629e Ft) tartalmazza a KDOP-5.2.1/A-09-00015 
Egészségház felújítás pályázatra kapott előleg még fel nem használt részét és 
az erre kapott bankkamatot. 

Kiadások
A személyi jellegű kiadások 96,39%-ban teljesült. A közcélú foglalkozta-

tásból adódik az eltérés.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai, a tanulói tankönyvtámogatásra felhasznált 

összeget tartalmazza, mely előirányzatának és teljesítésének eltérését tartós 
tankönyvre használta fel az iskola, ami a dologi jellegű kiadások között található.

A speciális célú támogatások a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek 
alapján nyújtott támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazzák.

A helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek alapján nyújtott támoga-
tások teljesülése 25.432 e Ft-ot, az átadott pénzeszközök teljesülése 2.619 e 
Ft-ot mutat.

Átadott pénzeszközök:
- lak. víz- és csatornaszolg. támogatása DVCSH-nak (Mélykúti ivóvíz ártám.) 1.156 eFt
- saját tőke pótbefi zetés Hulladékgazdálkodási Zrt. 23 eFt
- Dunaújváros Színházért Alapítvány támogatás 200 eFt
- Faluszépítő Egyesület támogatás         96 eFt
- Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület    200 eFt
- Nagyvenyimi Polgárőrség    464 eFt
- Aranydaru Nyugdíjas Klub      95 eFt
- Foltvarró Klub      60 eFt
- Nagyboldogasszony Plébánia Karitász Csoport 50 eFt
- Nagyvenyimért Közalapítvány    275 eFt
Összesen: 2.619 eFt

A dologi jellegű kiadások tartalmazzák többek között a rezsiköltségeket, 
telefondíjat, internet díjat, készletbeszerzéseket, igénybe vett szolgáltatásokat, 
bankköltséget, fi zetett kamatokat, egyéb adókat. A módosított előirányzat és 
teljesítés jelentős mértékű növekedésének az oka, hogy itt van kimutatva a 
szennyvíz csatorna I ütem üzemeltetési többletköltsége.

Fentiek alapján a működési jellegű kiadások összességében 96,06%-ban 
teljesültek.

A felhalmozási kiadások teljesülése 101,55%-os. 
Az önkormányzat hitelállománya 2010 évben a következő:
Így hitelállománya 115.187 eFt
- MFB hitelállomány 38.619 eFt
- VKT hitelállomány 76.568 eFt
 
Az iparűzési adó mentesség a helyi rendeletben megállapított 400e Ft-os 

adóalap mentességre jutó adó összege, a gépjárműadó kedvezmények között 
van kimutatva a katalizátor illetve légrugó miatti kedvezmények összege, a 
gépjárműadó mentességek között a mozgáskorlátozottaknak adott mentesség 
van kimutatva.

Az önkormányzati intézmények működése évközben zavartalan volt. Az 
előirányzatok felhasználása tervszerűen történt.

Nagyvenyim, 2011. március 29.
Szabóné Lőrincz Ilona

polgármester

Rendelet a zárszámadásról
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Polgárőr hírek
Nagyvenyim polgárőrsé-

gének tagjai az elvárásoknak 
megfelelően és a korábban 
megszokott módon látták el 
szolgálatukat 2011. áprilisában 
és májusában is. Nagy rendez-
vények is voltak településün-
kön, amelyeket biztosítottunk. 
Április 1-én például SP (Éder 
Krisztián) koncertezett az ál-
talános iskolában – ezzel kez-
dődtek a havi feladataink. 

Többször kellett kimen-
nünk és intézkednünk helyte-
len tűzgyújtás miatt. Akadtak 
(sajnos) olyan venyimi lakók, 
akik  őrizetlenül hagyták az égő 
tüzet, ezzel veszélybe sodorták 
nemcsak a saját ingatlanukat, 
hanem a szomszédokét is. Volt 
akit többször is tájékoztattunk 
a tűzgyújtásról szóló helyi 
rendelet előírásairól. Bízunk 
benne, hogy fi gyelmeztetése-
ink eredményesek lesznek, és 
a lakók sokkal körültekintőb-
bek lesznek. Kérjük, tartsák be 
a tűzgyújtás helyi és általános 
szabályait, vigyázzanak saját 
és embertársaik testi épségére, 
ne törjenek borsot a szomszé-
dok orra alá azzal, hogy nem 
a megfelelő napokon és nap-
szakban gyújtanak tüzet az 
ingatlanukon!

Május 1-én egész nap a 
majális biztosítása volt a fel-
adatunk. A május hetedike 
elég zsúfolt volt: a bringatú-
ra településünkön haladt át a 
korábbi évek hagyományainak 
megfelelően. Polgárőreink 
gondoskodtak arról, hogy biz-
tonságban kerekezzenek a bi-
ciklisek, és a közlekedésben se 
okozzon nagyobb fennakadást 
a túra. Közben volt két temetés 
is, így a temetői parkolóban is 
vigyáztunk a gépjárművekre a 
szertartás ideje alatt. Délután 
pedig – éjszakába nyúlóan – a 
K1, Kick Boksz Gálának adott 
otthont az iskola tornaterme. 
A rendezvény biztosítását 
szintén polgárőreink vállalták 
fel. Örömmel jelenthetjük: 
rendben lezajlottak az em-
lített események, különleges 
esemény nem történt.

Hódi Attila
elnök

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani édesapánk, Molnár J. Frigyes születésének századik 

évfordulójára rendezett megemlékezésért, és az emlékparkért, amely ezentúl a nevét fogja 
viselni. Köszönjük, hogy az ünnepélyt megjelenésükkel tették feledhetetlenné mindnyájunk 
számára. 

 Külön köszönjük  Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszonynak, Kundra Lászlóné iskola 
igazgató asszonynak a meghitt és színvonalas esemény megszervezésében és kivitelezésében 
való kiemelkedő munkáját, valamint Dibusz Sándorné, korábbi  iskolaigazgató asszonynak, és 
Rauf Pál, korábbi polgármester úrnak a megható és tiszteletteljes megemlékező beszédeket.

Köszönjük  az iskolások kedves és magas színvonalon előadott műsorát, és a műsor minden 
aktív és segítő résztvevőjének munkáját.

Végül, köszönjük  mindenkinek, aki tettekben, szavakban, vagy alkotó gondolataival hoz-
zájárult a megemlékezés    létrejöttéhez, és ezzel maradandó emléket állíthattunk édesapánk-
nak. 

Molnár Gábor és Molnár Frigyes

Molnár J. Frigyes emlékére
Molnár J. Frigyes emlék-

park avatási ünnepségén részt 
vettek önkormányzatunk ve-
zetői, Frici bácsi egykori ta-
nítványai, pedagógustársai, fi ai, 
családtagjai.  Kundra Lászlóné 
igazgató egyebek mellett a kö-
vetkezőket mondta el köszön-
tőjében:

– A múltat, az alapokat az 
előttünk álló kiváló pedagógus 
nemzedék rakta le ezen a he-
lyen, Molnár J. Frigyes vezeté-
sével. Mert hogyan is tudnánk 
most építeni a jelent, a múlt 
biztos alapjai nélkül? Csak az 
tud boldogulni a jelenben, és 
építhet jövőt, aki tiszteli, nem 
felejti a múltat.

Szabóné Lőrincz Ilona pol-
gármester, valamint Rauf Pál 
nyugalmazott polgármester 
mint egykori tanítvány emlé-
kezett a kiváló tanítóra, peda-
gógusra, igazgatóra. Az egy-
kori kollégák nevében Dibusz 

Sándorné, az iskola korábbi 
igazgatója mondott beszédet 
az emléktáblánál. 

A szeretett igazgató fi ai, 
Molnár Gábor, és Molnár 

Frigyes és hozzátartozóik is 
részt vettek az emlékparkavató 
ünnepségen: hálásak, amiért 
mostantól lesz egy tábla, egy 

kert, amely édesapjukra em-
lékezteti a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola pedagógusait, 
diákjait. Arra az emberre, aki 
úgy érezte: nincs szebb hivatás 

a tanításnál, mert ez a pálya azt 
az örök folyamatot jelképezi, 
hogy az előttünk élt nemzedé-
kek tudása nem múlik el hiába.
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Hátsó sor balról jobbra: Tóth Krisztián, Mintál Mihály, Kurucz Attila, Deássy Marianna, Lo-
vászi Tamás, Kardos Milán, Győri Péter, Szalai Dominika, Dencsik Viktória, Cseh Balázs, 
Mertz Róbert. Középső sor balról jobbra: Budai Alex, Varga Klaudia, Horváth Vivien, Gergely 
Boglárka, Simon Kitti, Kerekes Mária, Alföldi Eszter, Cziczinger Zsófi a, Laki Andrea, Murguly 
Kinga, Nagy Eszter, Lakatos Tamás. Ülő sor balról jobbra: Szalavics Judit, Gaszler Tamás, 
Fazekas Zsoltné alsós, Tóthné Kolmankó Diána felsős osztályfőnök, Pinke Gergő, Rózsa Sára 

Véndiák-találkozó
A tavalyi évben hagyomány-

teremtő szándékkal Véndiák-ta-
lálkozót szerveztünk azoknak a 
volt diákoknak, akik 10, 20, 30, 40, 
50, évvel ezelőtt ballagtak el isko-
lánkból. A sikerre való tekintettel 
folytattuk ezt a kezdeményezést, 
melyet idén is összekötöttünk a
Sulihét Gálaműsorával. Célunk az 
volt hogy erősítse ez az együttlét a 
venyimi közösség különböző nem-
zedékeinek kapcsolatát. Zsúfolásig 
megtelt az iskola fél tornaterme, 
ahol az iskolások műsora után 
végigvezettük a régi diákokat az 
épületen, megnéztük a tanterme-
ket, a régi tablókat, megcsodáltuk 
az újításokat: az informatika tan-
termet, az interaktív táblát. Ezután 
a tornaterembe visszatérve osztá-
lyonként foglaltak helyet a volt 
tanítványok. A pezsgős koccintás 
után következett a visszatekintés 
a múltba, az élmények felidézése. 
Mi, az iskola jelenlegi tantestülete 
örömmel néztük, hallgattuk, hogy 
a múltban is voltak csintalan gye-
rekek, akik felnőve, ugyanúgy meg-
találták a helyüket az életben, mint 
csendesebb társaik. Jövőre várjuk a 
62, 72, 82, 92, 2002-ben elballagott 
osztályok tanulóit!

Kundra Lászlóné
igazgató

Akik elballagnak

Suligála 
Köszönjük, hogy bepillan-

tást nyerhettünk a nagyvenyi-
mi Kossuth Lajos Általános 
Iskola életébe a Suligálán ke-
resztül. A felkészítő pedagógu-
sok, s a gyermekek lelkesedése 
egyaránt a jó közösségről, a 
családias hangulatról tett ta-
núbizonyságot. Rendkívül 
színes, gazdag műsorokat lát-
hattunk a sport, a színjátszás 
az énekkar területén egyaránt.
Az iskola rendezvényein való 
érdeklődők magas részvételi 
aránya is a minőségről árulko-
dott. Mindenkinek további jó 
munkát kívánunk! 

Borbás család

Iskolakirándulás 
felsős szemmel
Nekem nagyon tetszett a ki-

rándulás. Az állatkertben való 
szétszakadásokkal hamar be le-
hetett járni. Nagyon aranyos és 
vicces állatokkal találkoztunk. 
A parkban nagyon kellemes idő 
volt, jót nevettünk, és ki lehetett 
beszélni mindent. De a Köz-
lekedési Múzeum is nagyon jó 
volt, mivel meg lehetett találni 
azt, amit kerestünk. A Titanic 
makettjét is megtaláltuk, ami 
káprázatos volt. Ki lehetett 
próbálni egy vonatot, hogy 
milyen volt, meg hogy nézett 
ki. Nagyon kellemes időnk volt, 
és hála, az eső csak visszafele 
kezdett el esni a vonaton. Örü-
lök, hogy bepótoltuk az ősszel 
elmaradt kirándulást, kár lett 
volna kihagyni.

Győri Nikolett 7. osztály

Április. 29-én Iskolaki-
rándulás volt az iskolánkban. 
Reggel, akinek hidegcsomag 
járt, annak 7: 30-ra kellett itt 
lennie. 7: 45-kor indultunk a 
suli elől különjárattal. 8: 37-
kor már a vonaton voltunk és 
indultunk Budapest felé. 

Amikor megérkeztünk, 
akkor felszálltunk egy nagy 
buszra és elmentünk az ál-
latkertbe. Ott minden kicsi, 
vagy nagyobb állatot láthat-
tunk. Amikor már mindent 
alaposan megnéztünk, akkor 
ebédeltünk.

Ezután bementünk a ját-
szótérre. Ott pár osztálytár-
sammal játszottuk. És amikor 
bújtunk át egy ilyen alagútban 
akkor bevertem a fejem. 

Utána meg elmentünk Ni-
kivel a mászókára, és ott is 
alig ismertünk valamit, mert 
már jó 1-2 éve nem jártunk 
itt. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Ezután elmentünk a 
Közlekedési Múzeumba. Én 
vettem egy emléket a Múze-
umban, ami nagyon szép. Utá-
na siettünk vissza a vonathoz 
és az Erzsébet hídon mentünk 
át. Amikor odaértünk felszáll-
tunk és még 15-percet kellett 
várni, de utána már el is in-
dultunk hazafelé. Én haza fele 
nagyon jól éreztem magam, 
meg az egész napon, mert 
csodálatos volt minden, és a 
Múzeumban is csodaszép régi 
emlékek voltak.

Kovács Veronika 4. osztály

Iskolakirándulás alsós 
szemmel
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Iskolaotthon
Nagyvenyimen

Tantestületünk régi álma az iskolaotthon megvalósítása 
településünkön. Az elmúlt években felmérést végeztünk a 
leendő első osztályos szülők körében. A felmérések eredmé-
nyeként arra a következtetésre jutottunk, hogy az oktatás eme 
szervezési kerete egyre népszerűbb községünkben. Célunk 
az, hogy előnyeit továbbfejlesztve, hátrányait kiküszöbölve 
tökéletesítsük az iskolaotthonos oktatást. Fontos, hogy reggel 
nyolc és délután négy óra között a tanulóknak egy olyan 
megnyugtató helyet biztosítsunk, ahol a tanítás-tanulás- já-
ték-sport arányos sorrendisége támogatja a kiegyensúlyozott 
gyermekkor meglétét. Első osztálytól kezdve az önálló ta-
nulási technikák kialakítására törekszünk. A szülőkkel való 
egyeztetések után, az önkormányzat jóvoltából lehetőségünk 
nyílik arra, hogy a 2011/12-es tanévben induló első osz-
tályunkban bevezessük az iskolaotthonos oktatási formát. 
Nagy lelkesedéssel és örömmel készülünk az új feladat meg-
valósítására.

Kundra Lászlóné
és Cziczingerné Nagy Éva

2011 április 1.-jén a 
tinisztár, Sp nagyszabású 
koncertet adott iskolánkban. 
A szervezés már hetekkel 
korábban elkezdődött annak 
érdekében, hogy minél szín-
vonalasabb műsort szervez-
zünk. A tanárok és a diákok 
lelkes és odaadó munkájának 
köszönhetően minden igényt 
kielégítő délutánnal sikerült 
megörvendeztetni a közel 
kétszáz fős publikumot.

A tavalyi évben már járt 
nálunk Éder Krisztián, igaz 
csak élménybeszámoló illet-
ve beszélgetés erejéig – április 

elsején viszont már táncosaival 
együtt legújabb számát adta elő. 
A jó hangulatú koncert után 
fényképezkedés és autógramm 
osztás szerepelt a műsoron. 
Természetesen közönség nagy 
örömére. A koncert lehetőséget 
adott nem csak Nagyvenyim, 
hanem a környező települések 
lakói számára is, hogy megis-
merkedjenek A Nagy Duett-
ben (Tv2), nagy sikerrel sze-
replő Sp-vel. Aki részese volt 
ennek a fergeteges bulinak, az 
örök élménnyel lett gazdagabb.

Méry István
Sp egykori osztályfőnöke

Sp koncert

Játékos foglalkozásokon 
vehettünk részt az iskolában, 
az elmúlt három hét szerdáin. 
Remek lehetőség volt, hogy a 
most még óvodás gyerekeink 
megismerhessék a tanító néni-
jüket, aki majd bevezeti őket az 
iskolai élet és a tanulás rejtel-
meibe. Ezeken a délutánokon 
a gyerekek rajzoltak, színez-
tek, csacsogtak és fi gyelték 
egymást. 

Találgatták, vajon kinek ki 
lesz majd a kisbarátja. A közös 
dalolás és tánc sem maradha-

tott el, melyet nagyon élveztek 
és teljes hangerővel énekeltek: 
„Tapsolj egyet pajtás…” Jó 
hangulatban teltek el a talál-
kozások és különleges alkalom 
volt ez számomra is, hiszen 
nem csak tanárként szemlél-
hettem a gyerekeket, hanem 
szülőként is átélhettem ezeket 
a pillanatokat.

Nagy örömmel és izgalom-
mal várjuk az iskolakezdést és 
a leendő elsősök is, hogy újra 
láthassák egymást.

Gere Szilvia szülő

Iskolahívogató

A 2011. évi második tú-
ránkkal a Vértes északi részét 
érintettük. Várgesztesen a 
kék sávjelzésen (és kék L) a 
Gesztesi-vár megmászásával 
kezdtük a mozgást ragyogó 
időben, enyhe északi szél kí-
séretében.

A várat két útvonalon „ost-
romoltuk meg” a bátrabb „hó-
dítók” a meredek emelkedőn 
támadtak, míg mi - a kevésbé 
hevesek - a nagyszerűen ki-
épített szerpentinen jutottunk 
fel a várba. A várról tudni kell, 
hogy XIV-XV. században épí-
tették, és a Vértes legerősebb 
várának számított. A vár több-
ször gazdát cserélt, majd védel-
mi jelentőségét szatmári béke 
(1711) után elvesztette. Így ro-
mosan is a Vértes egyik legjobb 
állapotában fennmaradt vára. 
A vár kívül-belüli körbejárása 
és nem utolsó sorban a kilátás 
megcsodálása után indultunk 
keresztül Várgesztes csendes 
utcácskáin a gyönyörűen ki-
alakított horgásztó tó mellett, 
és kaptattunk fel a Zsigmond-
kőre megcsodálni a várat ma-
dártávlatból.

Kis kitekintés után folytat-
tuk a „hegymenetet”, majd le 
a völgybe a Mátyás-kúthoz. Itt 
tartottuk a második, ebédszü-
nettel egybekötött pihenőn-
ket, megcsodálva a kellemes 
hangulatú völgyet. A festői 
környezetben élveztük az át-
ható nyugodtságot, melyet 
igaz a vidám gyerekzsivaj kicsit 
megbontott. Megkóstoltuk az 
újra bő vízzel csörgedező for-
rás vízét, mely ugyan külön-
leges ásványokkal ugyan nem 
rendelkezik, de hűsítőnek, a 
szomjas vándor „megnedvesí-
tésére” kiválóan alkalmas volt. 
Kis kaptató után friss erdőte-
lepítés mellett elhaladva újabb 
völgybe jutottunk, hol egy má-
sik szintén híres vértesi forrást 
látogattunk meg, a Szarvas-
kutat. Rövid pihenő után kel-
lemes emelkedőkön és völgye-
ken való hullámzással értük el 

a Rockenbauer Pál emlékfát. 
Rockenbauer Pál nevét talán 
mindenki ismeri ki kicsit is 
vonzódik a természethez. Ő 
volt a magyar televíziós ter-
mészetfi lmezés megteremtője.

Legismertebb fi lmje a 
„Másfélmillió lépés Magyar-
országon” című, de ezen kí-
vül több fi lmet is készített, 
nem beszélve könyveiről, az 
általa kijelölt túraútvonalak-
ról. Innen folytattuk utunkat 
még mindig kék sávjelzésen a 
Vitány-várhoz. A várat, pon-
tosabban várromot mely szin-
tén a XIV. században épült, 
a török dúlása után sorsára 
hagyták. A várból mára már 
minden mozdíthatót elvittek, 
de én azért szívesen járok ide, 
és úgy érzem túratársain is jól 
érezték magukat. Igaz a fel és a 
lejutás nem volt egy veszélyte-
len mutatvány, különösen úgy, 
hogy a csapat ismét két részre 
oszlott, de gondoltam a ve-
nyimi Kossuth iskolásoknak 
ilyen akadályok leküzdése nem 
okozhat problémát.

Így is volt, épségben fel- és 
leértünk. Fent a várromnál 
rövid szusszanás, aztán foly-
tattuk utunkat ím már a zöld 
sávjelzésen egészen Síkvölgy 
nevű Tatabányához tartozó 
üdülőtelepig. Elhaladtunk a 
síkvölgyi tórendszer mellett, 
majd karcsú hídon átkelve 
folytattuk utunkat egy másik 
tájegységen a Vértes és Gere-
cse között húzódó Tatai árok-
ban. Túránk végére csapatunk 
kissé szétszakadozva - mely 
az egészséges fáradság jele - 
érkezett a következő pihenő-
höz Tatabánya határába a volt 
XV/a aknához, mely egyben a 
túránk végállomásává is vált. 
Összességében 15 km-ert és 
350m szintkülönbséget „győz-
tünk” le. Legközelebb ősszel 
készülünk túrára!

Dunaújváros 2011. 5. 5.
Varga János

érdemes túrázó,
túravezető 

Áprilisi túra
a Vértesben
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Óvoda, óvoda, óvoda

Facsemete
a gyerekeknek

Az Amway cég 20 éves jubi-
leumát úgy teszi maradandóvá 
és emlékezetessé, hogy 1991 
facsemetét kívánnak elültetni 
az ország egész területén

A cég nagyvenyimi kép-
viselői arra gondoltak, hogy 
ezekből a facsemetékből egyet 
a mi településünkre kellene 
elültetni. Egy délelőtt meg-
örvendeztették az óvodánkat 
egy díszalmafa-csemetével, 
amit közösen a gyerekekkel 
ültettek el. 

Ez a kis fa jelképezi, hogy a 
helyi közösség mellett a nagy 
cégek is fontosnak tartják a 
környezetünk védelmét, és 
sokak gondolják úgy, hogy a 
Földet csak kölcsön kaptuk, és 
vigyáznunk kell rá.

Egy fa elültetése – gondos-
kodás a jövőről.

Ha megnő, a gyerekeknek 
hűs árnyat ad majd, kertünk 
madarai pedig eleségre talál-
nak a gyümölcsében.

Köszönjük, hogy a mi in-
tézményünket találták érde-
mesnek arra, hogy ennek a 
követendő kezdeményezésnek 
a részesei lehetünk.

2011. április   4-én megle-
petésben résesítettek bennün-
ket a Kossuth Lajos Általános 
Iskola dráma szakkörének 
tagjait. Batha Józsefné Márti 
néni vezetésével. A palacsin-
tás király című mesét hozták 
el nekünk az óvodába. 

Nagy örömet jelentett szá-
munkra a mese története és 
különleges élmény volt, hogy 
a bábokat gyermekek moz-
gatták. 

Az óvodás korú gyermekek 

számára a bábjáték kiemelt 
fontosságú, érzelmi neve-
lésének egyik legfontosabb 
eszköze.  A bábokkal történő 
mesedramatizálás, verselés, 
énekelgetés kiemelkedően 
fejleszti a gyermek beszéd-
készségét, de fantáziáját, gon-
dolkodását is. A báb bármilyen 
tulajdonsággal felruházható, és 
emellett a gyermek bármilyen 
érzését kiélheti vele szemben. 
A gyermek számára tehát a 
bábu élőlény. Ugyanolyan tu-

lajdonságai és igényei vannak, 
mint neki. Ezért a gyermek 
úgy bánik vele, mint valami 
élőlénnyel. Még a macinak is 
jól kell viselkednie, mosdania 
kell, aludnia, ennie.

 Nagyobb gyermekeknél 
a csoportos szereplés, a beta-
nult produkció erősíti a közös 
munka, közös játék, közös 
siker érzését. Ezért keresünk 
minél több lehetőséget a bá-
bozásra, hiszen a bábozással 
megalapozhatjuk az iskolás-
kori sikereket is, például a 
magabiztos fellépést, felelésnél 
a jó beszédkészséget. Ezért is 
örültünk nagyon az iskolások 
bábjátékának, mert ezáltal is 
pozitív példát mutattak óvo-
dásaink számára. 

Bennünket  melegséggel 
töltött el, hogy a néhány éve 
még óvodás (most iskolás) 
gyermekeink így megnyíltak és 
ilyen élménydús produkcióval 
szórakoztatták a kicsiket.

Szívből gratulálunk a bábok 
esztétikus megjelenítéséért is.

Köszönjük szépen!

A palacsintás király

A tavaszi programjaink 
egyike volt, hogy ismét elmen-
tünk a Rácalmási EtalonSport 
óvodába, nagycsoportosainkkal.

A kirándulás élménye már 
előre felfokozta a kedélyeket, 
mert néhány éve már hagyo-
mánya van az ilyen jellegű 
sportos, játékos megmérette-
tésnek.

A nagycsoportosok tanúbi-
zonyságot tettek rátermettsé-
gükről, teherbírásukról, ügyes-
ségükről.

 Természetesen játékos 
versenyeket találtak ki a kol-
leganők, amit élvezettel, nagy 
hangerejű biztatatással bá-
torítottak a csapatok. Hol a 

rácalmási, hol a nagyvenyimi 
óvodások győztek egy-egy 
játékban. Mindenki felszaba-

dultan, jókedvvel, a közös játék 
öröméért vállalta a játékos-
mozgásos összemérést.

Kapcsolatok erősítése
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A Búgócsiga várja
a gyerekeket!

A Búgócsiga 1-es és 2-es számú Családi Napközibe, fo-
lyamatosan van lehetőség a beiratkozásra. 

Szeretettel várjuk a szülőket, akik szeretnék beíratni hoz-
zánk (1 éves kort betöltött) gyermeküket (kis létszámúak a 
csoportjaink, legfeljebb 7 fő, ezért már csak néhány szabad 
férőhelyünk van). 

Hétköznap délelőttönként, továbbra is minden kedves 
érdeklődő szülő betekinthet a napközi mindennapi életébe. 

Lehetőség van időszakos gyermekfelügyeletre, valamint 
játszóházra is.

Elérhetőségeink:
– Nagyvenyim, Földvári út 13.
– Telefon: 06/30/587-5366, 06/30/597-9466

A legtöbb fi atal felnőtt 
visszaemlékszik arra, ahogy 
az óvodában gyermekként 
az édesanyákat köszöntötték. 
Amikor teljes szívvel, kicsit 
reszkető gyomorral közösen 
énekelték az „Orgona ága, ba-
rackfa virága...” kezdetű dalt. 

Mindenki visszaemlékszik 
a nagy izgalommal készített 
ajándékokra, amelyek a fi ókok, 
szekrények mélyén a mai napig 
megvannak, kicsit bumszlik, 
kicsit egyenetlenek, de az 
anyukák által becsben vannak 
tartva a mai napig, mert egy kis 
óvodás gyermek keze munkája 
egy életre szóló ajándék.

Vannak dolgok, események 
az ember életében, amelyek 
hihetetlen jó, hogy megtör-
ténnek vele. Ezek a pillanatok, 
amelyek nélkül úgy érzi keve-
sebb, sivárabb lenne az élete  
– ilyen lehet akár egy óvodás 
anyák napi műsor.

És persze van olyan ember, 
aki nélkül nem tudnál létezni, 
persze nem csak egy ember 
lehet ilyen, akit meg tudsz 
nevezni, de akiket minden év-
ben hivatalosan is ünnepelünk 
azok az ÉDESANYÁK.

Mindenkinek az életében 
nagyon fontos szerepet tölt 
be az édesanyja, ő formál, ne-
vel,  segít a bajban, kirángat a 
gödörből, és  örül, ha jó dolog 
történik gyermekével.

A boldogságtól sír, amikor 
megszületik a várva várt uno-
kája. 

Mindig mindenkor lehet 
rá számítani, ha kell pszicho-
lógus, ha kell lelki támasz, akit 
minden gyermek tisztel, szeret 
és minden körülmények között 
felnéz rá.

Az anyák napja egy szép 
és nemes ünnep, de nem csak 
akkor, azon a napon kell oda-
fi gyelnünk, megemlékeznünk 
szerettünkről, hanem egész év-
ben mindig,  ez egy folyamatos 
és állandó szeretet.

Nem szabad félnünk, ki-
mondani, kimutatni az érzel-
meinket, nem szabad halogat-
ni, hogy felhívjuk, nem szabad 
várni az alkalomra, mert soha 
nem tudhatjuk, mennyi ideig 
van még velünk.

Ezért is foglaljon minden 
gyermek és felnőtt szívében 
különleges helyet az édes-
anya, hogy mindig viszo-
nozni tudjuk a belőle áradó 
szeretetet. 

Hasonló érzelmi töltettel 
készültek csoportjaink erre a 
szép napra. Ünnepélyes ke-
retek között köszöntötték 
a gyerekek az édesanyákat, 
nagymamákat és a szeretet-
otthon lakóit.

Benedekné 
Sajti Julianna

óvodavezető

„Jól csak a szívével 
lát az ember” Búgócsiga Búgócsiga Családi napköziCsaládi napközi

Kedves óvó nénik!
Nagyon szépen köszönjük a bábelőadást! Nagyon élveztük a 

Nefelejcs Napközi-otthonos Óvoda óvó nőinek előadását. Min-
denki szurkolt a tyúkanyónak, hogy megvédje a kis csibéit a 
ravasz rókától. Köszönjük a kedves ajándékot. Még napok múlva 
is emlegettük, hogy nálunk jártatok. 

Reméljük máskor is ellátogattok hozzánk! Várunk benneteket!

Majálisoztunk!
Közösen állítottunk májusfát, ami minden gyereknek nagyon 

tetszett. Igaz, a szalagkötözés még nem mindenkinek megy tö-
kéletesen, de azért szépen lengedeztek a májusi szélben.

Rendeztünk egy bográcsos bulit, ahol a szülők is velünk pikni-
keztek. A majálist és az anyák napját együtt ünnepeltük, és sike-
rült az anyukákat, egy picit meglepnünk egy énekkel. Mindenki 
csillogó szemmel énekelt, és adta át apró ajándékát édesanyjának.

Reméljük minél több alkalommal rendezhetünk ilyen csalá-
dias összejövetelt.

Kedves Éva néni!

Immár másfél éve, hogy 
Fási Éva néni minden hé-
ten átjön hozzánk énekelni. 
Sok érdekes mesét és éneket 
tanít a gyerkőceinknek. Csil-
logó szemmel és mosolyogva 
fogadja minden gyerek, és 
többnyire a közös éneklés is 
megvalósul. Tanultunk már 
sok mindent: traktoros, erdei 
pocsolyás és nyuszis éneket is. 

Éva nénit az sem tántorítot-
ta el, hogy begipszelt lábbal 
jöjjön hozzánk. A gyerekek 
mindig nagyon örülnek neki. 
Meg is kérdezték „Miért nem 
egyforma a papucsod?”. 

Nagyon-nagyon köszönjük 
ezeket a fél órákat. Látogass 
meg minket továbbra is, hadd 
menjen ezután is a „Zsuzsi 
vonat”. 
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Akik  ismerik  a  foltvarró-
kat, azok  tudják  rólunk,  hogy    
megszállott  ember  lehet,  aki  
ezt a tevékenységet  végzi. 
Megveszi  a  drága,  szép  anya-
got  és összevágja azért, hogy  
új  dolgot  hozzon  létre. De  
a foltvarrás  már  csak  ilyen.

Hamarosan  itt a nyár,  és  
kezdődnek  a  táborok. Min-
denki  igyekszik  legalább egy  
két  táborba bekerülni, hogy  
minél  többet  tanuljon. Meg-
érkezünk a helyszínre,  min-
denki zsizseg, regisztrál  és 
minden olyan mint egy  igazi 
tábor! Valamennyien igyek-
szünk kényelemesen  elhelyez-
kedni, ami  lehetetlen hiszen a  
varrással akármekkora  helyet 
le  lehet  foglalni. Alvás   földön 
matracokon, zuhanyzó a meg-
szokott   iskolai tornatermek,  
nem  túl hangulatos,  de a cél-
nak  nagyon  megfelel.

A kezdők  küszködnek, a 
tapasztaltabbak  lázasan  el-
merülnek  a  dolgukban. Itt 
és  most csak  varrás van. Re-
méljük, kész darabok  kerülnek  
haza. Néha  csörögnek  a  tele-

fonok,  az  otthoniak  érdeklőd-
nek, mert nem  szűnünk   meg 
nők, feleségek anyák, nagyma-
mák és  barátnők  lenni. Most  
nem  fontos semmi  más, csak 
hogy milyen  anyag  illik még  
ehhez  a  kombinációhoz, mi-
lyen bonyolult is  a  minta, amit  
tanulunk... Varrunk, mint akit 
odaszögeztek  a  varrógép elé! 
Kint és bent 32 fok, ez is  hozzá 
tartozik.

Tapasztalatot cserélünk, 
igyekszünk tanácsot adni, 
csodálunk és néha csodálko-
zunk mások munkáin... Sem a  
hátfájás, sem egyéb gond nem 
zavaró, kikapcsolunk  teljesen 
az  élet racionálisabb feléből,  s 
ez  az ami pihentet, old és lel-
kesít. Aztán eljön a  táborzárás,  
mindenki boldogan tér haza  
családja köré! Aki még nem  
próbálta, nem tudja milyen egy 
megszállott FOLTOS.

Nagyon  készülünk  a  fa-
lunapi  kiállításra, szeretnénk    
sokaknak  örömet  szerezni  
munkáinkkal.

Selmeczi -Kovács Istvánné
kubvezető

Foltvarró tábor Partnerkapcsolatok 2011
Egyeztető tárgyalások eredményeként a következőkép-

pen alakul a partnerkapcsolat idei programja. Nagyvenyimi-
ek két alkalommal utaznak Inaktelkére. A konfi rmálás 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 Egeres-
hez  tartozó erdélyi partnertelepülésünkkel.

Altomünsterrel úgy szól a megállapodás, hogy páratlan 
évben mi fogadnak őket, páros évben pedig mi látogatunk 
bajorországi barátainkhoz. Ez alapján idén kisebb csoport 
kapott meghívást Altomünsterbe, onnan pedig a faluna-
punkra, augusztus 6-ra nagy csoporttal látogatnak hozzánk. 
Az általános iskola 8. osztályosai  2012. tavaszán utaznak 
Altomünsterbe.

Mindkét kapcsolat nyitott. Lehetőség van altomünsteri 
családok fogadására, hogy minél jobban kiteljesedjen, bő-
vüljön a baráti kör.

„A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye”

„AZ ÉLET EGYETEME”
című előadás

2011. június 3-án pénteken 18-20 óráig
a művelődési házban

Nagyvenyim Fő út 16.

Eőadó: dr. Czimeth István egyetemi tanár

Rózsakeresztes rend amorc-nyílt nap!
Miszticizmus-fi lozófi a-tudomány-művészet

A Rózsakeresztes Rend világszervezet, mindenki számá-
ra nyitott. Nonprofi t, politikamentes szervezet. Semmilyen 
kapcsolata nincs egyetlen egyházzal, vagy szektával.

Célja: az egyén és az emberiség felvilágosodásának elő-
mozdítása, a természet törvényeinek megfelelő, harmonikus 
emberi élet kialakításának segítése, oktatás-nevelés, a kultúra 
fontosságának hangsúlyozása és a misztika jelentőségének 
megvilágítása minden ember számára. 

A tudomány, a misztika, a fi lozófi a és a metafi zika harmo-
nikus összekapcsolása révén ad bepillantást az emberi tudás 
forrásaiba.

A Rózsakeresztes Rend segít abban, hogy gyarapodó fel-
ismeréseink hatására megváltozzunk, tudatosabbá váljunk, 
hogy valódi feladatunkat, és célunkat világosabban megértsük.

A belépőjegy ára: 300 Ft

A jegyek előre is megválthatók a könyvtárban
h-p-ig 13-18 óráig

Érdeklődni lehet: 06-25-506-220 v. 06-30-374-8222



Mi újság Nagyvenyimen? 11

2011. április 16-án, szomba-
ton került először megrendezés-
re a templomkert és a rendház 
nyitott napja, melyen mindkettő 
bemutatásra került. Az időjárás 
is kegyes volt hozzánk, az előző 
hideg, szeles napok után kisütött 
a nap is. Az ünnepélyes megnyi-
tó után volt kulturális program, 
mely során hallgathattunk sza-
valatot, és többféle színvonalas 
énekes és zenés produkció emelte 
a rendezvény színvonalát. A gyer-
mekek és az ügyes kezű felnőttek 
alkothattak a játszóházakban és a 
foltvarróknál, az ifj ak vadászhat-
tak „rókákra”, volt zsíros kenyér, 
a templomba járó asszonyok jó-
voltából sütemény, valamint szörp 
és  forralt bor. Nagy sikere volt a 
rendház bemutatásának; több 
alkalommal, folyamatosan indul-
tak a látogatások. A templom és 
a rendház régi fotóiból rendezett 
kiállításon  többen felismerték 
önmagukat, ismerőseiket. A nap 

zárásaként ünnepi szentmisét ce-
lebrált Elizeus atya, a ’90-es évek 
elején itt élt, jelenleg zirci plébá-
nos. Prédikációjában mély gondo-
latokkal ajándékozta meg hallga-
tóságát, tanulságos szavaira sokáig 
emlékezni fogunk. Öröm volt szá-
munkra, hogy sokan eljöttek és jól 
érezték magukat. A rendezvény 
sikeréhez nagymértékben hozzá-
járult az a példa értékű összefogás, 
mely a magánemberek és a civil 
szervezetek, intézmények részéről 
tapasztalható volt: mindenki első 
kérésre igent mondott a segítség-
nyújtásra. Jó ezt megtapasztalni a 
mai kissé önző világunkban.

Június 4-én, szombaton ismét 
takarítást szervezünk. Jöjjenek se-
gíteni templom park és környezete 
tisztításában. Aki nem tud egész 
délelőtt itt lenni, csak egy órát, 
már az is segítség. 

A Szent Bernát Arborétum 
Alapítványa nevében:

Németh Lászlóné

Tavaszköszöntő nap
az arborétumban

Köszönetet mondunk: 
– a társszervezőnek: a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért 

Egyesületnek, 
– a fellépőknek: Juhász-Vedres Zoltánnénak, a Nagyve-

nyim és Környéke Postagalambsport Egyesületnek, a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek és óvónőiknek, Szabó At-
tilának, az Aranydaru Nyugdíjas Klubnak, a Sándor Frigyes Zeneis-
kola diákjainak és tanáraiknak, Kanyar Ágnesnek, és a Nagyvenyimi 
Női Karnak; 

– a felajánlásokért Csizmadia Györgynek, Komjátiné Mádl Mar-
gitnak, Kövesdi Istvánnak és  Pillmann Lászlónak,

– a kézműves foglalkozásért köszönet a Búgócsiga Egyesületnek, 
a Kreatív Stúdiónak és a Foltvarrók Klubjának,

– a helyszín rendbetételéért a Pálhalmai Agrospeciál Kft-nek, 
az önkormányzat állandó és közalkalmazotti munkatársainak, az 
Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület tagjainak, az Aranyda-
ru nyugdíjas klubnak, Csizmadia Györgynek, Major Györgynek és 
Török Attilának, valamint a többi önkéntes segítő magánembernek,

– a helyszín biztosításáért a nagyvenyimi polgárőrőknek, 
– a székekért, asztalokért és paravánokért a Kossuth Lajos Álta-

lános Iskolának és a Művelődési Háznak, valamint ezek  szállításáért 
Manzéger Illésnek.

Április 11-én a költészetnap 
tiszteletére a művelődési házzal 
együtt nyolcadik alkalommal 
rendeztük meg a versünnepet 
Nagyvenyimen. Tóth Árpád köl-
tő születésének évfordulóján em-
lékeztünk életpályájára. 

A megnyitón Szabóné Lőrincz 
Ilona polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. Vendég volt a ren-
dezvényen dr. Szemere Brigitta, 
aki elismerő szavakkal méltatta a 
rendezvény szereplőinek versvá-
lasztását és az előadás színvonalát. 
Vendégként köszönthettük Móri 
Imrét, az alapítvány kuratóriumi 
elnökét, valamint Rozbora Piros-
kát a művelődési ház vezetőjét. 

A versünnepen a baracsi, 
seregélyesi, mezőfalvi, kissolti, 
kulcsi, daruszentmiklósi, dunaúj-
városi, rácalmási és nagyvenyimi 
nyugdíjasklubok 25 versmondója 
szerepelt. 12 fő választott Tóth 
Árpád költőtől verset, 13-an pe-
dig más költők verseit szavalták. A 
rendezvényen Papp Melani Flóra 
és Tóth Levente, a Kossuth Lajos 
iskola diákjai verssel köszöntötték 
a rendezvény résztvevőit. 

A klub versmondói Bodán Já-
nosné, Horváth Györgyné, Lantos 
László, Sebestyén Veronika, Szabó 
Károlyné. a társklubok versünnepi 
rendezvénye után itthon is verssel 

köszönthették az ünnepet. A klub 
dalköre egy, a természet szépsége-
iről  szóló dalcsokorral üdvözölte 
az ünneplőket. A dalkör ezt a dal-
csokrot bemutatta április 16-án az 
arborétumi ünnepségen is.

Április 29-én kirándultunk 
Cserkeszőlőre, ahol kellemesen 
töltöttük a napot a gyógyfürdő-
ben.

Május 2-án klubdélutánt tar-
tottunk, ahol Rauf Pál nyugal-
mazott polgármester mondott 
köszöntőt anyák napja alkalmából.

Május 14-én Fehérvárcsur-
góra, a megyei kulturális se-
regszemlére kapott meghívást a 
klub dalköre. A dalkört a klub-
tagok közül többen is elkísérték 
a rendezvényre.

Június 4-én 10 órai kezdettel 
nyolcadik alkalommal rendezik 
meg Nagyvenyimen a Pünkösdi 
Dalostalálkozót. A rendezvény 
Nagyvenyim önkormányzatának 
támogatásával és a művelődési 
házzal közösen kerül megrende-
zésre. Szeretettel várunk és hí-
vunk minden kedves nagyvenyimi 
honfi társunkat, aki szereti a szép 
dalokat és kellemesen szeretné el-
tölteni ezt a szombati napot.

Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök

Versünnep Venyimen

Kihívás napja
A kistérségben egyedüli-

ként Nagyvenyim csatlako-
zott a „Kihívás napja országos 
programhoz. 

Méry István testnevelő 
tanár úrnak köszönhetően a 
mozgás napja volt ez: a diákok 
már reggel hat órától fociztak 
a tornateremben. 

Szabóné Lőrincz Ilona pol-
gármester megnyitója után pe-
dig különböző elfoglaltságok 
közül választhattak a kijelölt 
helyszíneken.

Lehetett például hullahop-
pozni, focizni, kézilabdázni, 
pingpongozni, tollasozni, de 
volt váltófutás, sorverseny, és 
még sorolhatnánk.

Délután a szülők is csat-
lakoztak a gyerekekhez, ér-
dekes családi vetélkedőkön 
vehettek részt a kihívást fel-
vállalók. Néptánc és aerobic 

bemutató is színesítette a 
programot.

Levezetésként diszkó várta 
a diákok, a szülők pedig gitár 

és tangóharmonika zene mel-
lett lazíthattak. Este tábortűz 
zárta a Kihívás napját.
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Mindenki szeretne egész-
ségesen élni. Az egészségünk 
megőrzéséhez a  helyesen 
táplálkozás, rendszeresen 
mozgás, alvás pihenés, káros 
szenvedélyektől mentes élet 
és a stressz mentesség is fon-
tos. Ahhoz, hogy észrevegyük 
szervezetünkben zajló kóros 
elváltozásokat az önmegfi gye-
lésre is szükség van. Ha ismeri 
a testét, fi gyeli a változásokat, 
korán észrevehető egy beteg-
ség, kóros elváltozás.

Az egészségünk visszanye-
réséhez sokkal nagyobb az 
esélyünk egy kisebb elváltozás 
esetén. Ha csak várunk és nem 
fordulunk időben orvoshoz 
lehet, hogy a folyamat már 
nem visszafordítható, nem 
gyógyítható.

Felhívom a fi gyelmet az 
önmegfi gyelésre, elválto-
zás észlelésekor az orvoshoz 
fordulásra és a szűrővizsgá-
latok fontosságára, az orvos 
tanácsainak betartására.  A 
szűrővizsgálatokat rendelet 
határozza meg, mely a beteg-
ségek megelőzését és  korai 
felismerését szolgálja.

• Életkorhoz kötött szűrő-
vizsgálatok

• Egyéni kockázati ténye-
zőkön alapuló szűrővizs-
gálatok

• Népegészségügyi célú, 
célzott szűrővizsgálatok

Életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok:

Az életkori sajátosságokhoz 
igazodó, betegségek megelő-
zését korai felismerését célzó 
szűrővizsgálatok 

(0-4 nap, 1 ,3 ,6 hó, 1, 2, 3, 4, 
5, 6 és 6-18 év között 2 évente 
háziorvos, védőnő végzi):

– Teljes fi zikális vizsgálat,
– Mozgásszervi vizsgálat
– Idegrendszer vizsgálata

– Rejtett heréjűség vizsgá-
lata 2 éves korig, herék vizsgá-
lata évente

– Pszichomotoros és men-
tális fejlődés vizsgálata

– Érzékszervek működésé-
nek vizsgálata

– 3 éves kortól vérnyomás-
mérés

– 11 éves kortól golyvaszű-
rés

Egyéni kockázati tényezőkön 
alapuló szűrővizsgálatok:

- 21 éves kortól 5 ill. 2  
évente a kockázati tényezők-
nek megfelelően 

- Életmódbeli tényezők 
(táplálkozás, aktivitás,alkohol, 
drogfogyasztás

Fizikális vizsgálat
- Kardiovaskuláris kockázat 

felmérése (szív és érrendszeri)
- Diabetes szempontjából 

nagy kockázatú személyeknél 
(cukorbetegség)

- Vesebetegség szempont-
jából nagy kockázatú szemé-
lyeknél családi kórelőzmény 
elemzés

- Onkológiai szűrővizsgálat
- Látásvizsgálat

Népegészségügyi célú,
célzott szűrővizsgálatok:

- 25-65 év között 3 éven-
ként nőgyógyászati onkoló-
giai méhnyak szűrés, különös 
tekintettel a méhnyak elválto-
zások sejtvizsgálatára

- 45-65 év között népegész-
ségügyi céllal kétévenként az 
emlő lágyrész röntgenvizsgála-
tán alapuló emlőszűrés (mam-
mográfi a)

- 50-70 év között Nemzeti 
Rákellenes Program keretében 
kísérleti programként proszta-
taszűrés

50-70 év között Nemzeti 
Rákellenes Program kereté-

ben kísérleti programként a 
gyomor-bélrendszeri eredetű 
vérzés szűrése

Önvizsgálat:
Here önvizsgálat:
A here önvizsgálata már a 

pubertáskortól ajánlott, hogy 
a férfi ak megismerjék a herék 
normális alakját, a tapintás ál-
tal keltett érzetet. A hererák 
ritka betegség, és viszonylag 
fi atal életkorban jelentkezik, 
leggyakrabban 20 és 39 éves 
kor között. A jó hír az, hogy 
a hererák csaknem mindig 
sikeresen kezelhető, de ehhez 
a korai felismerés elengedhe-
tetlen.

Mell önvizsgálat:
Az emlőrák korai stádium-

ban az esetek jelentős részében 
meggyógyítható! A korai fel-
fedezés életet menthet, ezért 
rendkívül fontos a havonta 
végzett önvizsgálat. Az elvál-
tozás nagy részét, véletlensze-
rűen, a nők saját maguk észle-
lik először. 

Az emlő rendszeres önvizs-
gálata jelentősen fokozza an-
nak esélyét, hogy az esetleges 
elváltozás korai stádiumban 
észlelésre kerüljön. Az emlőrák 
a fi atalabb nőknél is előfordul-
hat. Az emlő a női szépséget és 
az anyaságot jelenti, gondozni 
kell, mint ahogy az egész tes-
tünket. 

Havonta végezze el az emlő 
önvizsgálatot! A nőgyógyásza-
ti vizsgálaton kérje az orvos 
által végzett fi zikai emlővizs-
gálatot! Ha elváltozást észlel, 
jelentkezzék orvosi vizsgálatra! 
Az emlőben észlelt elváltozás 
nem mindig rosszindulatú, vi-
szont a betegség korai felisme-
rése és kezelése teljes gyógy-
ulást jelenthet.

Bőr önvizsgálata:
Amennyiben a bőrén eddig 

ott nem lévő, vagy hírtelen 
növő, kiemelkedő elváltozás 
található,ami aszimmetrikus, 
egyik fele nem hasonlít a 
másikhoz, széle elmosódott, 
kirágott, színe nem egyenle-
tes, különböző színárnyalatok 
vannak együtt jelen, átmé-
rője nagyobb a szokványos 
anyajegyeknél, akkor hala-
déktalanul keresse fel a há-
ziorvosát, aki szükség szerint 
Bőrgyógyászhoz,vagy Onko-
lógushoz is elküldi kivizsgálás 
céljából!

A daganatos betegségek
fi gyelmeztető jeleli:

- Szemmel látható elválto-
zások szemölcsön, anyajegyen 

- Nem gyógyuló fekély vagy 
sérülés a bőrön

- Széklettel és vizelettel 
kapcsolatos változások  

- Makacs köhögés és re-
kedtség

- Állandó nyelési nehézsé-
gek

- Szokatlan vérzés és vála-
dékfolyás

- Tapintható duzzanatok a 
mellben vagy a test más részén  

- Ok nélküli testsúly-csök-
kenés 

Összefoglalva egészségünk 
megőrzéséhez, a betegségek 
korai felismeréséhez, a gyors 
gyógyuláshoz, megfelelő élet-
minőséghez fontos:

- Az egészséges életmód- 
megfelelő táplálkozás, mozgás, 
pihenés, káros szenvedélyektől 
mentes élet

- Önmegfi gyelés, önvizs-
gálat

- Szűrővizsgálatokon való 
rendszeres részvétel

 - Orvosi utasítás betartása
Vigyázzanak egészségükre:

Nagyné Tóbel Mária
Kistérségi vezető védőnő

Korai felismerés- szűrővizsgálatok
Egészség sarokEgészség sarok
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2011. április 17-én délután 
egészségnap volt a művelődési 
házban.  A résztvevők Dózsá-
né dr. Sasvári Ildikó megbí-
zott kistérségi tisztifőorvos, 
dr. Papp László gyógyszerész 
és Nagyné Tóbel Mária kistér-
ségi vezető védőnő előadásait 
hallgathatták meg. Ez utóbbi 
előadás anyaga olvasható jelen 
újság hasábjain „Korai felisme-
rés - szűrővizsgálatok” címmel. 

Az előadások között vér-
nyomásmérésre, vércukor 
és koleszterinmérésre, BMI 
számításra, szív-érrendsze-
ri betegség rizikóbecslésére, 

hallásvizsgálatra volt lehetőség, 
valamint prosztatarák szűrést 
végzett dr. Rácz Lajos osztály-
vezető főorvos.

Könyvárusítás, árubemu-
tató és egészséges ételek kós-
tolója tette még színesebbé a 
programot. 

A jövőben rendszeresen 
szeretnénk  hasonló progra-
mokat szervezni. 

Az Egészségnap hangulatá-
ról tanúskodjon egy dr. Zseli 
József háziorvos által készített 
fénykép.

Horváth Istvánné
védőnő

Sikeres Egészségnap volt

Már 3. éve, hogy rendszere-
sen szervezünk a Népegészség-
ügyi Intézet munkatársa által 
tartott órákat a nagyvenyimi 
iskolában. Az előadó Keresz-
tes Andrea közegészségügyi-
járványügyi felügyelő, a sár-
bogárdi intézet munkatársa. 

A szakember 5. osztályban 
a személyi higiénéről és a ka-
maszkor testi változásairól, a 
káros szenvedélyekről, 6. osz-
tályban a serdülőkorról bőveb-
ben, a nők és férfi ak közötti 
különbségekről, a barátságról 
és a szülőkkel való kapcsolat-
ról beszélget a gyermekekkel. 
7. osztályban a nemi szervek 
működése, a párkapcsolatok 
és az erkölcs a téma. 8. osz-
tályban a tanulók a szexuális 
életről, a fogamzásgátlásról, 

a nem kívánt terhességről, a 
szexuális úton terjedő fertőző 
betegségekről, az önvizsgálat 
jelentőségéről beszélgetnek az 
előadóval.

Ebben a tanévben az is-
kola belépett az A-HA!-
programba. (Országos Sze-
xuális és Mentálhigiénés Fel-
világosító Program.) Ennek 
keretében kaphattak a 8. osz-
tályosok ingyenes felvilágosító, 
ismeretterjesztő diákcsomagot.

A program a következő 
tanévben is folytatódik, bíz-
va abban, hogy a nagyvenyi-
mi iskolában végzett tanulók 
tájékozottan és felelősséggel 
tudnak dönteni az egészségü-
ket érintő kérdésekben.

Horváth Istvánné 
védőnő

Egészségfejlesztés 
az iskolában

Betegek napja

A nagyvenyimi karitász 
csoport első alkalommal ren-
dezett Betegek napját telepü-
lésünkön, hogy ezzel a prog-
rammal is felhívja a fi gyelmet 
a betegekre, elesettekre, segít-
ségre szorulókra. A karitász 
vezetője, Czellerné Szloboda 
Aranka azt mondta: a pápa 
rendelkezése szerint 1992 óta 
február 11-én van hivatalosan 
a betegek napja. Mivel köz-
ségünk templomában nincs 
fűtés, a karitaszosok úgy gon-
dolták, tavaszra halasztják a 
rendezvényt, amikor már jó 
idő van. Így esett a választás 
május 22., vasárnapra.

A program szentmisével 
kezdődött a római katolikus 
templomban, ahol kiszolgál-
tatásra került a BETEGEK 
SZENTSÉGE (előzetes je-
lentkezés alapján). Sokan vol-
tak kíváncsiak Döbrentey Ildi-
kó és Levente Péter műsorára, 

amelyet „Ki kopog?” címmel 
ajánlottak a négytől száznégy 
évesek fi gyelmébe. 

Kucsera Andrea és Faragó 
Ferenc „Jézus ma is gyógyít” 
előadásában a bibliából idéz-
tek, valamint arról beszéltek, 
hogy a hitnek milyen fontos 
szerepe van abban, hogy átvé-
szeljük a betegségeket.

Dr. Zseli József az idős-
kor egészségügyi problémáról 
tájékoztatta a hallgatóságot. 
Beszélt a férfi ak és a nők ma-
gyarországi halálozási tenden-
ciáiról, valamint arról is, hogy 
az egészséges étkezésnek, a 
mozgásnak és a stresszementes 
életnek milyen nagy szerepe 
van a betegségek megelőzé-
sében.

A rendezvény zárásaként 
a Fatimai csodás kegyhely-
ről láthattak fi lmet, illetve a 
karitasz csoport süteménnyel 
kínálta a vendégeket.
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... és részben elvégeztük a 
Nagyvenyim-Baracsi ér felső 
szakaszának kézi kaszálását. 
A Dunaújvárosi Vízi Társulat 
2009. évben kivitelezte a Du-
naújváros-Sárbogárd közút át-
ereszének bővítését. A bővített 
műtárgy a tavalyi csapadékos 
időszakban jól vizsgázott, biz-
tosította a település nyugati 
részéről lefolyó felszíni vizek 
továbbvezetését. A társulat 
2014-ig biztosítja az áteresz 
és a hozzá tartozó 150 m pa-
takmeder tisztítását.

A patakmeder felújítá-
sának folytatása indokolt és 
szükséges lenne, főként a 

nagyvenyimi halastavak kö-
zötti vízfolyásszakaszon. Az 
iszaptalanítást a vízitársulat 
forrás hiányában nem tudja 
biztosítani, de a Vidékfejlesz-
tési Minisztériummal kötött 
szerződés keretében az éves 
egyszeri kaszálást el tudja vé-
gezni. Az állami forrás felhasz-
nálásának feltétele volt, hogy a 
patak vízjogi engedéllyel ren-
delkezzen. Az üzemeltetési 
engedélyt a vízitársulat 2003-
ban megkapta.

A Nagyvenyim-Baracsi 
ér nagyvenyimi halastavak 
közötti kézi kaszálását a 
vízitársulat elvégezte - mint 

a bevezetőben említettem, 
részben. Köszönetet mon-
dunk minden gazdálkodónak, 
aki biztosította a vízitársulat 

munkatársainak a patakmeder 
megközelítését. 

forrás: www.dunaujvarosivt.
tir.hu 

Nagyvenyimen dolgoztunk... 

2011. május 7-én a Sukothai 
Team Th ai Box SE és a Ring Mix 
Promotion Kft. közösen rendezett 
sikeres Küzdősport Gálát Nagy-
venyimen. A „Nagyvenyim Kupa” 

elnevezéssel versenyen 21 kiváló 
mérkőzést láthatott a publikum k-1, 
kick box, mma és profi  box szabály-
rendszerekben.

A rendezvény fővédnöke Nagy-

venyim Község Önkormányzata 
volt.

A rendezvényen a Sukothai 
Team és a Ring Mix Promotion 
teljes bevethető csapatát felsora-
koztatta.

A gála telt ház előtt,  nagyon jó 
hangulatban és lelkes közönséggel 
zajlott.

A Sukothai Team és a Ring Mix 
Promotion versenyzői egy döntet-
len kivételével diadalmaskodtak és 
két bemutató mérkőzésen is magas 
fölényben boxoltak.

Igy elmondhatjuk hogy a hazaiak 
ismét taroltak.

(Az eredményeket külön táblá-
zatban tekinthetik át.)

Sportbaráti üdvözlettel:
Rozman István

Sukothai Team elnöke
és a Ring Mix Promotion Kft. 

ügyvezetője

Küzdősport gála

Színvonalas és profi  módon 
megszervezett küzdősport gálával 
gazdagodott településünk rendez-
vénypalettája. A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola kiváló helyszínnek 
bizonyult, és  gálán ígéretet tettünk 
arra, hogy jövőre is szívesen látjuk 
a versenyzőket Nagyvenyimen, és az 
önkormányzat védnöke lesz a ren-
dezvénynek. 

Szabóné Lőricz Ilona
polgármester
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Lapunk következő száma
A „Mi újság Nagyvenyimen?” következő lapszáma július 22-én, 

pénteken jelenik meg. Lapzárta július 6-án, szerdán lesz. 
Községünk újságjába szánt írásaikat, hirdetéseiket július 5-ig ad-

hatják le a polgármesteri hivatal titkárságán nyomtatott formában. 
E-mail cím: venyimtitk@invitel.hu 

szerkesztőbizottság

Gólyahír

Szeretettel köszöntjük 
Nagyvenyim idén született 
legifj abb lakóit:
Fister Kamilla Flóra
Született: 2011. 1. 30.
Édesanyja: Wohlgemuth Nikolett
Édesapja: Fister Zoltán
Sziff er Dominik Kevin
Született: 2011. 2. 8.
Édesanyja: Szalai Rozália
Édesapja: Sziff er Csaba
Pacskó Kristóf
Született: 2011. 3. 3.
Édesanyja: Csavajda Diána
Édesapja: Pacskó Attila
Csuti Gáspár
Született: 2011. 3. 8.

Édesanyja: Sáfár Orsolya
Édesapja: dr. Csuti Elemér
Balogh Balázs
Született: 2011. 3. 9.
Édesanyja: Vladár Beatrix
Édesapja: Balogh Péter
Tóth Zsongor Noel
Született: 2011. 3. 12.
Édesanyja: Boldis Beáta
Édesapja: Tóth Attila
Gebei Dávid
Született: 2011. 5. 8.
Édesanyja: Szárszó Judit
Édesapja: Gebei Bálint

Jó egészséget kívánunk a 
babáknak és családjuknak!

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
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 tanári szoba:  ......................................... 506-221
Általános Iskola igazgató:  ............................................... 507-490
Művelődési Ház telefonszáma:  ....................................... 506-220
Napközi otthonos Óvoda: ............................................... 258-096
Mentőállomás: ................................................................. 411-011
Tűzoltóság: ...................................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................... 510-510
Általános segélyhívó: ...............................................................112
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
Elektronikai hulladék átvétel: .......................................... 258-599

Valóban alkalmi vétel!
Nagyvenyim egyik legszebb, csendes utcájában, a Mun-

kácsy u. 37. szám alatti, idén felújított, külső hőszigeteléssel 
ellátott, alagsor + 2 szintes, 300 m2 össz. alapterületű, kitűnő 
állapotú családi ház, mélyen a reális ár alatt, eladó!

5 szoba + 3 fürdőszoba, két, különálló, nagyméretű garázs
Extrák: légkondicionálás, gáz központi fűtés, fi nn szau-

na, kandalló, beépített konyha, hálószoba, gyerekszoba-bútor, 
számítógép vezérelt riasztó és kamerarendszer, motoros ga-
rázs és bejárati kapuk, 1100 m2 automata öntözőberendezéssel 
ellátott, ápolt pihenőkert.

Irányár: 33 millió Ft (110 e Ft/m2!!!) 
Tel: +36/30-522-0001

Betegek ápolását, gondozását
és felügyeletét vállalom!

Halláné Kocsis Erzsébet
Telefon: 06-20-956-8388

Itt a tavasz, s vele a megújulás: 
a Frisco hajstudió csak rád vár!!!

Fodrászat:
Melkvi Edina
A legmodernebb anyagokkal (MATRIX, TIGI, FUDGE)
és legújabb vágási technológiával várok minden régi és új vendéget.
Nyitva: Hétfő, csütörtök: 8-20-ig, szerda: 8-15,30
Szombat: igény szerint. Telefon: 06 30/9978-797

Szolárium:
ChocoBronze csövek 
Akciós Bérletek: 10 x  6 p = 2 999 Ft  
 10 x 12 p = 5 499 Ft
A hirdetés felmutatásával -10% kedvezmény!!!!

Kozmetikus:
Berczeli Gabriella 

– sminktetoválás
– ultrahangos arcvasalás botox ampullával
– füllyukasztás-orrpiercing
– 24 K aranykezelés
– gyümölcssavas hámlasztás
– mikrodermabrázió-gyémántfejes bőrcsiszolás
– forradalmian új eljárás a kozmetikában-hydroabrázió-
ultrahangos hámlasztás vízporlasztással
Telefon: 06-20/3772-451
Hétfő 13-19-ig, csütörtök: 8-15-ig
Előzetes megbeszélés alapján más időpontban lehetőség van 

szolgáltatásaim igénybevételére. Szombat: igény szerint
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője Szerkeszti: KOSIN Bizottság.

Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

Gyereknap Nagyvenyimen
a Művelődési házban 2011. május 28-án szombaton 14-18.30 óráig

14.00 órakor nagyvenyimi mazsorettcsoport. Vezető: Mencsik Andrea és Tőke Andor
14.30 Kossuth Lajos Általános Iskola Bábcsoport műsora. Vezető: Batha Józsefné
15.00 Nagyvenyimi gyereknéptánccsoport. Vezető Czuppon Péter
15-16 óráig Pónilovas kocsikázási lehetőség a gyerekeknek
16.00 Nefelejcs Napköziotthonos óvoda néptánccsoport. Vezető: Miklán Jolán
17.30  Szegedi miniszínház zenés mesejátéka, „Csipkerózsika”
14.00-17.30-ig Játszóház. Vezeti dr. Gubánné Pintér Annamária.
Ugrálóvár, arc és testfestés, rajzverseny, sportvetélkedők, csokievő verseny és még sok minden!

A belépés díjtalan!
Sok szeretettel várunk gyermekeket, szülőket, nagyszülőket

Meghívó
Sok szeretettel várunk mindenkit!
2011. június 4-én szombaton 10 órától

A Pünkösdi dalostalálkozónkra
Helyszín:
Művelődési ház, Nagyvenyim Fő út 16.

A rendezvény fővédnöke és a köszöntőt mondja:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

A műsorban közreműködnek a környező települések dalkörei.
A dalköröket szakmai zsűri értékeli.

A belépés díjtalan!

Rendezők: Művelődési ház, Aranydaru nyugdíjas klub
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