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Változás a művelődési házban
Rozbora Piroska a január 31-i
testületi ülésen kérte a képviselőtestület jóváhagyását, miszerint
január 31-i hatállyal közös megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonyát szüntesse meg. A képviselőtestület ezt tudomásul vette
és elfogadta. A februári testületi
ülésen kiírásra kerül a Művelődési
Ház vezetői álláshely. Az álláshely
betöltéséig a közművelődési feladatokat Klép Tamást látja el.
Rozbora Piroska köszöni az
együttműködést mindenkinek, aki
segítette a munkáját! Köszönetét
és Klép Tamás bemutatkozóját lapunk 10. oldalán olvashatják.

A kivitelező elkészült az
Egészségház felújításával, bővítésével. Nagyvenyim másfél
évvel ezelőtt nyert a Középdunántúli Regionális Operatív
Program pályázatán. A fejlesztés 64,8 millió forintba került,
ennek jelentős részét - 57,6
millió forintot - a pályázati
támogatásból finanszírozhatta
önkormányzatunk.

Az egészségház átadó ünnepsége február 17-én 13 órakor lesz
a helyszínen.
Felavatja L. Simon László
országgyűlési képviselő, köszöntőt mond Szabóné Lőrincz
Ilona polgármester, műsort ad
az Aranydaru Nyugdíjasklub
Dalköre.
Szeretettel várjuk községünk
lakóit erre a jeles eseményre!

Közmeghallgatás:
február 14.
Nagyvenyim képviselőtestülete közmeghallgatást
tart 2012. február 14-én 17
órától a Kossuth Lajos Általános Iskola aulájában.
Téma: a 2012. évi költségvetés koncepciója.
A közmeghallgatáson
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester asszony számot ad a 2011-ben történt
fontosabb
eseményekről, eredményekről. Utána az önkormányzat idei
pénzügyi lehetőségeiről,
terveiről, a költségvetési
koncepcióról tájékoztatja
településünk lakóit.
A polgármester és a
képviselőtestület tagjai számítanak a nagyvenyimiek
részvételére!
(A 2012. évi költségvetés-tervezetet a 2. oldalon
tanulmányozhatják!)

Elsősök beíratása
A leendő első osztályosok beíratása 2012. március
19-20-án 8 és 16 óra között lesz a Kossuth Lajos Általános
Iskolában.

Örömünkre szolgált, hogy Nagyvenyim adventi programjaira
sokan eljöttek, meghitt és közös volt az ünnep. Köszönöm
minden civil szervezet, intézmény vezetőjének, dolgozójának az adventi hétvégéken nyújtott segítségét, településünk
lakóinak pedig az aktív részvételt. A 2012. évi Kulturális
naptárt lapunk 11. oldalán tesszük közzé, kérjük, legyenek
részesei az idei programoknak is.
Szabóné Lőrincz Ilona

Szükséges iratok:
– gyermek anyakönyvi kivonata
– szülő személyi igazolványa
– óvodai szakvélemény
– A gyermek TAJ kártyája
Várjuk a szülőket és a gyerekeket!
A leendő elsős tanítók bemutatkozóját, az iskolai élet
fontosabb információit megtalálják olvasóink a Kossuth
iskola összeállításában a 6-7. oldalon
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Költségvetési koncepció 2012
A 2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról, valamint
a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezései szükségessé teszik, hogy Nagyvenyim Község
Önkormányzatának, valamint
az általa fenntartott intézményeinek költségvetés tervezete
az eddig megszokott formától
eltérően külön intézményenként és ellátandó feladatonként
kerüljenek bemutatásra.
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény az

államháztartásról (továbbiakban: Áht) 24. § (2) bekezdése
értelmében a jegyző előkészítette, a képviselő-testület pedig
I. fordulóban tárgyalta Nagyvenyim Község Önkormányzat, Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatal, Kossuth
Lajos Általános Iskola, Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda,
Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetés tervezetét. A benyújtott anyag főbb bevételeit
és kiadásait intézményenként
az alábbiak szerint ismertetjük:

Nagyvenyim Község Önkormányzat
Működési bevétel
Normatív hozzájárulás, támogatás
Önkormányzati támogatás
Működési bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő szha:
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások összesen
Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatala
Működési bevétel
Normatív hozzájárulás, támogatás
Önkormányzati támogatás
Működési bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő szha:
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások összesen

863 eFt
56.127 eFt
56.990 eFt
18.791 eFt
4.892 eFt
27.248 eFt
5.055 eFt
141 eFt
56.127 eFt
1.233 eFt
30.414 eFt
84.606 eFt
116.253 eFt
49.665 eFt
14.378 eFt
20.656 eFt
20.975 eFt
10.579 eFt
116.253 eFt

Kossuth Lajos Általános Iskola
Működési bevétel
Normatív hozzájárulás, támogatás
Önkormányzati támogatás
Működési bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő szha:
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások összesen

6.019 eFt
42.488 eFt
49.091 eFt
97.598 eFt
53.635 eFt
13.989 eFt
28.306 eFt
792 eFt
876 eFt
97.598 eFt

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Működési bevétel
Normatív hozzájárulás, támogatás
Önkormányzati támogatás
Működési bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő szha:
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások összesen

6.047 eFt
23.943 eFt
28.648 eFt
58.638 eFt
33.219 eFt
8.632 eFt
16.133 eFt
0 eFt
654 eFt
58.638 eFt

Művelődési Ház és Könyvtár
Működési bevétel
Normatív hozzájárulás, támogatás
Önkormányzati támogatás
Működési bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő szha:
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások összesen

644 eFt
5.204 eFt
15.118 eFt
20.786 eFt
7.283 eFt
1.934 eFt
10.976 eFt
0 eFt
593 eFt
20.786 eFt

Beadtuk a belvíz pályázatot

Lapunk
következő száma

A képviselőtestület tagjai
egy évvel ezelőtt határozták
el, hogy a település vízrendezése előnyt élvez mindennel
szemben. Átérezték ugyanis
azoknak a lakóknak a gondjait, akiknek az otthonát, lakóingatlanát veszélyeztette a
hosszan tartó csapadékos időjárás miatt a talajban felgyűlt
vízmennyiség.
Az elmúlt egy évben elkészíttettük a műszaki tervet,

A „Mi újság Nagyvenyimen” következő lapszáma
2012. március 29-én, csütörtökön jelenik meg. Lapzárta
március 12-én lesz.
Kérjük, hogy megjelentetésre szánt írásaikat, beszámolóikat hirdetményeiket lapzártáig juttassák el
levélben vagy e-mail-en a
községházára.
Köszönjük!
Szerkesztőbizottság

a megvalósíthatósági tanulmányt. A vízrendezési tervvel
kapcsolatban is megkaptuk a
Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács pozitív
szakvéleményét, ami szükséges
az anyagok továbbításához.
A tervezett beruházás a
déli településrészen a Fűzfa, a
Tölgyfa, a Boróka, a Gárdonyi
utcában, illetve a Határvölgyi
úton élő nagyjából ötven családot érinti. A vízrendezés becsült

költségét - 90-100 millió forint
- az önkormányzat képtelen saját forrásból előteremteni, ezért
élt a pályázat kínálta kedvező lehetőséggel. A támogatás elnyerése esetén az önrészt biztosítja
a képviselőtestület.
Uniós forrást igényelünk, a
támogatásra február elején beadtuk a pályázatunkat. Bízunk
abban, hogy sikerrel járunk, és
megoldjuk ezt a súlyos problémát.
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Építsünk együtt játszótereket!
– Kérjük segítsenek!
„A kertben felállított
csúszda és hinta nem helyettesíti a játszótéri élményeket
a gyermek életében. Ugyanis
a gyermeknek szüksége van a
hasonló korúak társaságára.
Minél hamarabb kialakulnak
a társas kapcsolatok, annál
jobb a gyerek szociális beilleszkedésének szempontjából.
A játszótér arra is kiváló, hogy
a szülők is társaságot találjanak maguknak.”
Önkormányzati forrásból
játszóteret építettünk tavaly
a Fő utcai parkban. Nagy sikere van a térnek, sok szülő
viszi oda a gyermekét. Felvetették a szülők, hogy legyen
a település más pontjain is
játszótér, amelyeket könnyen
elérhetnek.
Szívesen teljesítjük a kérésüket, annál is inkább, mert a
képviselőtestület már az első
kialakításakor
elhatározta,
hogy minden évben tovább
bővítjük a játszóterek számát

a településen. A szülői és az
önkormányzati óhaj tehát teljesen azonos.
Több szülő felajánlotta,
hogy szívesen segítene a megvalósításban. Erre alapozva a
lakossághoz fordulunk:
Kérjük, hogy a kihelyezett
gyűjtőládába helyezze el azt az
összeget, amelyet erre a nemes
célra, gyermekeink örömének
kiteljesítésére szán.
A pénzt névvel ellátott borítékban is bedobhatja a ládába az, aki szeretne a támogatói
listára felkerülni. Örömmel fogadjuk és nagyon megköszönjük a támogatást a név nélkül
adakozóknak is!
Játszótérre gyűjtő ládát találnak a következő
helyeken: óvodában, iskolában, polgármesteri
hivatalban!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívunk
mindenkit az Erdélyi barátaink
színjátszó estjére
A mákófalviak színházi előadása

március 3-án, 18 órakor
kezdődik az iskola tornatermében
Az Egereshez tartozó Mákófalva település lakói első alkalommal jönnek Nagyvenyimre. Színdarabbal szeretnék
emlékezetessé tenni a találkozást.
A rendezvény nem belépődíjas. De kérjük, akik tehetik és
indíttatást éreznek a segítségnyújtásra – a színházi élmény
meghálálására – járuljanak hozzá mákófalvi barátaink útiköltségéhez a helyszínen kihelyezett gyűjtőládába!
Miről szól az előadásuk?
I. rész: A fonóban szól a nóta
Népszokást, néphagyományt bemutató előadás. A nótázó,
fonó asszonyok a Fonóházba látogató farsangosok mókázását,
komédiázását láthatják a nézők. A szereplők népviseletben
lesznek. Sok kalotaszegi népdal csendül fel.
II. rész: Éjjeli Zene (vígjáték)
A vidéki kis asszonykának éjjeli zenét adnak. A férj elutazni készül, vitatkoznak, hogy ki adja az éjjeli zenét. Elutazik a
férj, jöhet a szerető. A kis vidéki asszony mindent megold...
Szép Salamon Sári (vidám jelenet) A lakodalomból érkező pár vitatkozik. A férj féltékeny, mert a lagziba egész
este táncoltatták a feleségét, ezért a huszár őrmestert meg
akarja leckéztetni. Megjelenik az őrmester, de az asszony
ezt is megoldja...

Szállásadókat keresünk!

A parkban lévő játszótér népszerű. De épüljön idén még
egy játszótere Nagyvenyimnek!

Mákófalvi barátaink március 2. és március 4. között tartózkodnak Nagyvenyimen. Kérjük mindazokat, akik ezen
időszak alatt szívesen fogadnák otthonukban 2 éjszakára a vendégeinket, jelentkezzenek Kegyes Lászlóné alpolgármesternél a
30/7485-653-as telefonszámon!
Mákófalváról péntek délután érkezik körülbelül 23 felnőtt,
családostól, gyerekekkel együtt jönnek. Szombaton délután
fellépnek a Kossuth Lajos Általános Iskolában és vasárnap
ebéd után indulnak haza. Elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik szeretnének barátságot kötni az erdélyi
családokkal és május hónapban – elfogadva az ő meghívásukat – kiutaznának a falunapra.
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Aranydaru Nyugdíjas
Klub hírei

EGY-HÁZra találtak a
nagyvenyimi reformátusok
A dunaújvárosi egyházközség szórványaként Nagyvenyimen már hosszú évek óta
tartottak református istentiszteletet. Kezdetben magánlakáson gyűltek össze, majd a
művelődési ház fogadta be a
híveket.
Karácsony óta önálló Református Otthon várja a
nagyvenyimieket. Egy idős,
egyedülálló asszonytestvér hagyományozta lakóingatlanát a
református egyházra. Gizi néni
meghagyta azt is, hogy házát
egyházi célokra kell felhasználni.
A dunaújvárosi egyházközség segítségével, dunaújvárosi
és venyimi hívek áldozatos
munkájával elkezdődött a lakóház felújítása és közösségi
célokra történő átalakítása.
Karácsony előtt néhány
nappal a legszükségesebb
munkálatok
befejeződtek,
a polgármesteri hivatal és
magánszemélyek bútorokkal
látták el a gyülekezeti termet.
Így karácsonykor az ünnepi
istentisztelet egyben a Re-

formátus Otthon avatása is
lehetett.
Köszönet a rendrakásban,
felújításban és takarításban
részt vevők munkájáért, az
adományokért, a polgármesteri
hivatal segítségéért.
Böttger Antal és Böttger
Antalné református lelkipásztorok Karácsonykor igét
hirdettek és úrvacsorát osztottak. A megjelent hívek a
református lelkész házaspárral egyetértésben elhatározták,
hogy minden hónap második
és negyedik vasárnapján 16
órai kezdettel istentiszteletet
tartanak.
Mindenkit, aki református
vallását helyben, Nagyvenyimen kívánja gyakorolni, és az
érdeklődőket, szeretettel látjuk
a Zrínyi utca 10. szám alatti
Református Otthonban.
Istentiszteletek: február 12.
és 26. 16.00-kor, március 11. és
25. 16.00-kor. A venyimi reformátusok közösségi alkalmainak
időpontjai hamarosan felkerülnek községünk honlapjára is.
Budai Árpádné

Meleg szívvel gondolunk
vissza a közelmúlt szép emlékeire, a szeretet ünnepére.
Advent idején lélekben felkészültünk Jézus születésének ünneplésére, és részesei
voltunk a települési ünnepségsorozatnak.
Az adventi hétvégéken
csodálatos volt minden közös
gyertyagyújtás, a közös ünnepi programok, az időskorúak
karácsonyi ünnepsége, a karácsonyi koncert, a betlehem
felszentelése, a templomi
adventi ünnep. Köszönjük
mindenkinek, aki munkájával,
támogatásával megszépítette
számunkra az ünnepet.
Bízunk abban, hogy valamennyien feltöltődtünk az
ünnepségsorozat alatt kapott
és adott éltető erejű szeretettel, és ezt magunkkal visszük,
továbbadjuk az év minden
napján.
Köszönjük a klub tagságának, az önkormányzattól
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszonynak, Kegyes
Lászlóné alpolgármester aszszonynak, Pásztor Ferencnének, a néptáncosoktól Györök
Mónikának,
Bokrosnénak,
Bokor Zsuzsának, a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért
Egyesület tagjainak, a felhívásunkhoz csatlakozó Jagadics
Jánosnénak, Novath Jánosnénak, Fazekasnénak, hogy süteményt ajándékoztak az adventi
sütemény kiállításra.
Köszönjük az önkormányzatnak, a helyi civilszervezeteknek, az intézményeknek,
Kundra Lászlóné képviselő
asszonynak, Tóth Lajos, Török
Attila, Kövesdi István vállalkozónak, a Nagyvenyimért Közalapítványnak, a Művelődési
Ház és Könyvtárnak a segítséget és barátságot, melyet az
elmúlt évben kaptunk.
Bízunk abban, hogy az új
esztendőben is lesznek közös
élményeink, sikereink, tudunk
egymásért és együtt jó szívvel,
önzetlenül tenni.

Mindenkinek tiszta szívből
kívánunk az új esztendőben sikereket, jó egészséget, boldogságot, örömet és szeretetet. Legyen erőnk, türelmünk, hitünk
továbbfolytatni munkánkat.
Legyen boldog a családunk,
maradjanak mellettünk a barátaink, és tudjuk megfogni
egymás kezét örömben és
gondban is.
Az óévet klubunk ünnepi
klubdélutánon is elbúcsúztatta. Vidám hangulatban
köszöntöttük egymást az újév
alkalmából.
Elkészítettük a klub éves
munkatervét és programját,
mely szerint a hónap első
hétfőjén tartjuk klubdélutánjainkat.
2012. április 10-én kilencedik alkalommal tartjuk
Nagyvenyimen költészetnapi Versünnepünket, melyre
meghívjuk a környező települések nyugdíjas szervezeteinek
versmondóit is. A versünnepen
József Attila életművét elevenítjük fel verseivel.
2012. május 19-én szintén
kilencedik alkalommal szervezzük meg Nagyvenyimen a
Pünkösdi Dalostalálkozót.
Dalkörünk a hagyományoknak megfelelően ebben
az évben is jelentkezik a Székesfehérváron megrendezésre
kerülő „KOR-TÁRS NYUGDÍJAS KI MIT TUD?” rendezvényre. Készül a dalkör az
Egészségház avató ünnepségére, és dégi barátaink meghívásának is eleget tesz február
hónapban.
Juhász-Vedres Zoltánné
klubvezető
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Óvoda, óvoda, óvoda
Karácsonyi
köszöntés a szeretetotthonban
Karácsony. Az év legszebb,
legcsodálatosabb ünnepe. Hoszszasan sorolhatnánk, milyen képzetek kötődnek hozzá: gyermekkori varázs, bensőséges, meghitt
szeretetteljes légkör, békés ünnepi hangulat, örömteli együttlét.
E gondolatok valóra váltása
miatt látogatott el a Szeretetotthon idős lakóihoz a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Tulipán csoportja. A gyerekek
ugyanolyan nagy izgalommal
készültek, mint amennyire az
otthon lakói várták felfokozott
karácsonyi hangulatban őket.
Nagy örömet szereztünk az
előadott műsorral, amelyet még
fokozott, hogy a kicsik saját készítésű ajándékkal lepték meg az
idős embereket.
Számunkra is megható volt,
hogy a hallgatóság (az otthon
lakói és dolgozói) könnyes
szemmel, nagy tapssal és szerény
vendéglátással köszönték meg
óvodásainknak az ajándékot és
a műsort.

Egy különleges nap
Igyekszünk, hogy a gyerekek hétköznapjaiból néha
különleges napot varázsoljunk. Hozzájuk közel álló
tevékenységgel emlékezetessé tegyünk egy-egy napot.
Az idei tanévben újszerű
bábokat készítettünk. A Tulipán és a Katica csoportos óvó
nénik, dajka nénik és a karbantartónk segítségét is igénybe
véve gyermek nagyságú bábok
készültek, a Kiskakas gyémánt
félkrajcárja című meséhez.
A nagyméretű bábokhoz
illő díszlet is készült.
Ahhoz, hogy a mese varázsa
teljes legyen, az egyik csoportszobát császári rezidenciává
varázsoltuk. A mese előadása,
a zenei effektek teljesen elvarázsolták a gyerekeket.
Együtt izgultak a kiskakas
kalandjain, és jókat nevettek
a vicces jeleneteken. Igazán
színvonalas színházi élményben volt részük óvodásainknak.
Ez a nap ily módon emlékezetessé vált, gyermekeink na-

Köszönet
Ezúton köszönjük mindazon szülőknek a segítséget, akik a
„Téli ünnepkörben” segítségünkre voltak, és a csoportjainkban
a ráhangolódást bensőséges közös együttlétté tették

Óvodai beíratás
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy 2012. március
19-20-án lesz az óvodai beíratás.
A beíratáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– A gyermek lakcím kártyája
– TAJ száma
A fent említett időpontban várjuk az érdeklődő szülőket
és gyermekeket!

pokon át emlegették a kedves
jeleneteket.
A bábok készítése, a díszlet
tervezése, a próbák, egy nagyon színes alkotói folyamattá olvadtak össze. Az előadás

közben bennünket is elragadott a mese varázslatos világa,
így ez számunkra felnőttek
számára is egy különleges és
varázslatos nap volt aminek,
lesz folytatása.

Kedves Szülők!
Az „Alapítvány a Nagyvenyimi Óvodáért” kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a 2011
évben az előző évi adójuk
1 %-ának felajánlásával segítették óvodánkat.
A befolyt összeg 699. 757 Ft, amelyet a 2012-es
évben pályázati önrészhez szeretnénk felhasználni.
Segítő támogatásukat az idei évben is kérjük.
Adószámunk: 11736037-20565051
Alapítványunk neve:
„Alapítvány a Nagyvenyimi óvodáért”
Az óvoda vezetősége
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,,Nagyvenyimért” Közalapítvány

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2011. évről
Közérdekű célra létrehozott, és 1996. óta folyamatosan működő közalapítványunk 1998-tól rendelkezik
közhasznúsági
jogállással.
Tevékenységünket az 1997.
évi CLVI. törvény és az Alapító Okirat előírásai szerint
végeztük.
Közalapítványunk kuratóriuma az elmúlt évben három
alkalommal ülésezett, kilenc
határozatot hozott és öt pályázati kérelmet bírált el.
A közalapítvány támogatható céljai közül az alábbiakra
pályáztak, vagy céltámogatásban részesültek összesen
471.000 Ft összegben:
Közalapítványunk bevételei az elmúlt évben az adózók
által felajánlott adók 1%-ából,
valamint egy vállalkozás és egy
magánszemély meghatározott
célú támogatásából származtak.
Az adózók egy része tizennegyedik alkalommal hozott

közalapítványunk javára kedvező döntést.
Köszönetünket fejezzük
ki azoknak a támogatóinknak, akik rendszeresen, vagy

nyimért” Közalapítvány alábbi
adószámát írja:
18485309-1-07
Működésünk kezdete óta
a pályázatot benyújtó szer-

- kulturális célú támogatást kapott:
Nagyvenyimi Női Kar
Faluszépítő Egyesület
Nagycsaládos Klub (céltámogatás)
Művelődési Ház (céltámogatás)
- szociális célú támogatást kapott:
Búgócsiga Egyesület
Karitász Csoport
Szent Ferenc Szeretetotthon
- sportcélú támogatást kapott:
Mikulás Kupa rendezvény
akár első alkalommal támogattak bennünket adójuk 1
%-ával.
Aki továbbra is érdemesnek
tartja támogatni közalapítványunkat, kérjük, hogy adóbevalláskor az ún. ,,Rendelkező
Nyilatkozat”-ra a ,,Nagyve-

A ,,Nagyvenyimért” Közalapítvány 2011. évről szóló
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
1. sz. melléklete.
Bevételek:
- 2011. január 1.-i nyitó egyenleg
- NAV 1%
- Tilla Trans Kft. céltámogatása
- Máté Mihályné céltámogatása
- kamatok (takarékszövetkezet)
összesen:
Kiadások:
- Nagyvenyimi Női Kar
- Búgócsiga Egyesület
- Karitász Csoport
- Mikulás Kupa rendezvény
- Faluszépítő Egyesület
- Nagycsaládos Klub (céltámogatás)
- Művelődési Ház (céltámogatás)
- Szent Ferenc Szeretetotthon (céltámogatás)
- bankköltség (takarékszövetkezet)
összesen:
Bevétel:
Kiadás:
Bankszámlán:
2011. december 31-i záróegyenleg:

318.178 Ft
164.475 Ft
50.000 Ft
5.000 Ft
198 Ft
537.851 Ft
170.000 Ft
100.000 Ft
66.000 Ft
60.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
5.000 Ft
23.830 Ft
494.830 Ft
537.851 Ft
- 494.830 Ft
43.021 Ft
43.021 Ft
43.021 Ft

170.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
100.000 Ft
66.000 Ft
5.000 Ft
60.000 Ft

vezetek és magánszemélyek,
valamint a céltámogatások
kedvezményezettjei összesen
15.674.500 Ft támogatásban
részesültek. Eddig 23 civilszervezet vagy csoport és 9 fő
magánszemély kapott támogatást.

A közalapítvány cél szerinti
támogatásaira pályázni kívánók a pályázati kiírást Nagyvenyim honlapján (www.nagyvenyim.hu) tekinthető meg,
vagy a kuratórium tagjainál
érdeklődhetnek.
A 9 főből álló 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 közzétett adatok
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A közalapítvány vagyonának elszámolását e jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A ,,Beszámoló és közhasznúsági jelentés"-t a kuratórium
az 1/2012. sz. határozatával
2012. január 26-án fogadta el.
A kuratórium nevében:
Móri Imre
elnök

Ismét ruhagyűjtés
– ruhaosztás!
Február 27-29 között várjuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban a kinőtt, feleslegessé vált ruhákat,
amelyek március 1-én 9 - 12 és 13- 15.30 óráig a Galambász
Egyesület épületében kerülnek kiosztásra.
Várjuk továbbá használaton kívüli műszaki cikkek és
egyéb tárgyaik felajánlását, amit a 06-25-506-210 telefonszámon, illetve személyesen jelenthetnek be.
Köszönettel:
Pók Tamásné
és Mihályi Gyöngyi
családgondozók

Köszönjük a felajánlásokat
Ezúton mond köszönetet a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat mindazoknak, akik a 2011-es évben felajánlásaikkal
segítették a rászoruló családokat.
Pók Tamásné
és Mihályi Gyöngyi
családgondozók

Mi újság Nagyvenyimen?
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Beszámoló a Faluszépítők
2011. évi tevékenységeiről

Erdőjárók
Klubja

Tisztelt lakók, egyesületünk
2011-ben végzett munkálatairól és anyagi felhasználásáról
az alábbiakban szeretném önöket tájékoztatni.
Virágosítás: tavalyi évben
a virágágyások közül többet
örökbe fogadtak, az önkormányzattól is kaptunk palántákat, de az öntözéssel sajnos
továbbra is hadilábon állunk.
Idén az Önök adó 1%-ának
felajánlásának köszönhetően
jobb anyagi lehetőségekkel
indulunk. Tavaly az ebből
befolyó összeg 112.000 forint volt, nagyon köszönjük!
Szeretnénk többet fordítani
ismét a virágosításra, továbbá
valami megoldást keresni a locsolásra. Ezúton is kérem, ha
valakinek van egy felesleges,
tiszta, 1000 literes műanyag
tartálya, vagy tudja, hol lehet
emberi áron beszerezni kérem, keressen meg, szívesen
megvásárolnánk.
Az Év portája versenyt
idén is megtartottuk, vagyis
a bíráló bizottság becsülettel
végigsétálta a falut. Sok szép
és gondozott portát láttak, és
a kiosztott díjakat mindenki maximálisan kiérdemelte.
Reméljük, még sok évig folytathatjuk ezt az immár hagyománynak tekinthető megmérettetést melynek során nagy
örömmel és tisztelettel adjuk át
szerény elismerésünket azoknak, akiknek fontos a környezetük jobbá, szebbé tétele. Erre
ebben az évben 53.000 forintot
tudtunk fordítani.
A másik nagyobb feladatunk pedig az adventi készülődésbe bekapcsolódva a betlehemi istálló megépítése volt.
Reméljük és a sok visszajelzésnek köszönhetően örömmel
vettük, hogy a munka megérte,
sokan látogatták a „Szent Család hajlékát”. Külön megtiszteltetés volt az áldás is, melyet
Valter atyának köszönünk
még egyszer, ezúton is. Erre
a projektre összesen 176.000

Szeretnénk, ha minél több
nagyvenyimi csatlakozna hozzánk,
ezért olvassák végig tavaszi programtervezetünk kivonatát. Ha valami megtetszik, a fenti honlapon
vagy a nagyvenyimi művelődési
ház (iskola-könyvtár) folyosóján
lévő hirdetőtáblánkról mindent
megtudhat róla.
Várjuk, várunk közénk !

forintot fordítottunk. Igyekeztünk jó minőségű anyagokból
építkezni, hogy ezután még
sok adventet tegyen hangulatosabbá.
A Nagyvenyimi Faluszépítő Egyesület nevében ezúton is még egyszer szeretném köszönetünket kifejezni
mindazoknak, akik anyagiak,
nyersanyag, vagy kétkezi munkájuk felajánlásával segítették
a betlehem elkészültét.
Fő támogatóink:
• Nagyvenyim Község Önkormányzata
• Nagyvenyimért Közalapítvány
Köszönet és hála:
• Rohonczi
Istvánnak
(ROHO), a szent család
megformálásáért, Rozbora
Piroskának és Pásztor Ferencnének a szervezésben
nyújtott segítségért
• Müller Simonnak és nejének, az istálló megépítéséért
• Szabó Annának a ruhák
megvarrásáért
• Csergő Bélának az istálló
faanyagának kedvezményes
biztosításáért
• Kemény Ferencnek a nádszövetért
• A Cziczinger családnak a
szalmáért
• Rauf Pálnak és Laknerné
Radó Veronikának a szénáért
• A Jézuska az óvodából jött,
alvóhelyét Polyák András
készítette és a nyugdíjas
klub ajánlotta fel
• Köszönjük az egyéb dekorációs elemeket Ságodi
Sándornak és nejének, a
Bajusz családnak, a Juhász Vedres házaspárnak,
Tepszics Lászlónak, Halla
Józsefnének,
Fazekas
Zsoltnénak, Both Györgynek, ifj. Garbacz Ferencnek.
• Pásztor Ferencnek a villamosság szakszerű bevezetéséért
• A Horváth családnak a türelemért és a támogatásért

• A kreatív kiadványokért
Müller Ágnesnek
• Anyagi hozzájárulásukkal
segítettek: Dr. Papp László,
Kovács Ilona, Muskotályné
Rabner Anna, Schneider
Vilmos és neje, Erőss Lajos,
Kiss Csaba Gábor
• Köszönet továbbá mindenkinek, aki a helyszínen
a munkájával hozzájárult
ahhoz, hogy emeljük az
ünnep fényét!
Összefoglalva az anyagiakat:
Bevételeink:
Önkormányzat:
150.000 Ft
Közalapítvány:
30.000 Ft
Magánszemélyek:
16.000 Ft
Tagdíjak:
36.000 Ft
Adó 1%:
112.000 Ft
ez csak év végén folyt be
Összesen tehát:
344.000 Ft
Kiadásaink:
Működési költségek: 9.000 Ft
Év portája:
53.000 Ft
Betlehem:
176.000 Ft
Összesen tehát:
238.000 Ft
Így az erre az évre virágosításra, indulásnak végre van maradvány pénzünk, 130.000Ft, a
tavalyelőtti tartalékkal együtt.
A fentiekből is látszik,
milyen nagyon sokat számít
adónk egy százaléka. Kérem,
amennyiben úgy érzi, hogy
egyesületünk céljaival, munkájával azonosulni tud és teheti,
adóbevallásakor
gondoljon
ránk.
Pontos nevünk: Nagyvenyimi Faluszépítő Egyesület,
adószámunk
pedig:
18500897-1-07.
Előre is köszönjük.
Várunk továbbá szeretettel sorainkba aktív tagokat is
maroknyi csapatunk jó néhány
tagja erőben, egészségben
megfogyatkozott. Szeretnénk
új lendülettel nekivágni az
idei évnek, melyhez ezúton
kívánok mindenkinek sok erőt,
örömet és sikereket.
Horváth Zoltánné

2012. január 21. (szombat):
Szekszárdi-dombság – „Bartina
15 és 30”-teljesítménytúra
2012. január 28. (szombat):
Vértes – „Piroska emléktúra –
HÓ-Fejérke 25 és 10”-teljesítménytúra
2012. február 11. (szombat
este): Nagyvenyimi Farsangi-Bál
az Egyesület rendezésében
Helyszín: Nagyvenyimen, az
iskola tornaterme. Kezdés: 19
órakor (részletek külön plakáton,
újságban, interneten)
2012. február 26.(vasárnap):
Bakony
2012. március 03. (szombat):
Mezőföld – „Dunán innen- Dunán túl”-teljesítménytúra
2012. március 15-18. DélMátra
2012. március 31. (szombat):
Bakony
2012. április 14. (szombat):
Mecsek
2012. április 28.(szombat):
Bakony
2012. április 29- május 01.
Dél-Zala és HorvátországPlitvicei-tavak.
Németh László
elnök

Tisztelt
Nagyvenyimi polgárok, ha támogatni
szeretnék egyesületünket
akkor az adóbevallása során
gondoljon ránk, és segítsen
minket azzal is, hogy befizetett adójának 1%-át kedvezményezettként a

Erdőjárók Klubja
Természetbarát
Egyesületnek juttatja.
Adószám:
18502868-1-07
Előre is köszönjük!
Németh László
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A

Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Leendő elsőseink tanítói

Fazekas Zsoltné

„A legtöbb, amit gyerekeinknek
adhatunk: gyökerek és szárnyak”
Goethe
„Nem azáltal nevelünk, amit
mondunk, hanem amit teszünk”
Tacitus
30 éve élek Nagyvenyimen, 24
éve tanítóként dolgozom a Kos-

suth Lajos Általános Iskolában és
már hat osztályt taníthattam írniolvasni.
Pályám során folyamatosan
kísérleteztem
tankönyvekkel,
módszerekkel, újítottam korszerűsítettem tudásom. Kerestem a
lehetőségeket az egyszerű, érthető,
jól rögzíthető tudás átadására. Tanultam továbbképzéseken fejlesztő
pedagógiát, diszlekszia-terápiát és
Waldorf Tanítóképzésen is részt
vettem, ahol Vekerdy Tamás tanár
úrtól tanultam pszichológiát. Tőle
tudom: A hatalmas erő a falusi
kisiskolákban a gyermekközpontú
szemléletmód, amellyel olyan jól
megalapozott kulturális alapkészségekre tesznek szert a diákok,
melyre a későbbiekben stabil tudást
építhetnek.
Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a gyerek az iskolában
jól érezze magát, így a biztonság
és rendszer után fejlődik tudásvágya, és önmaga bontakoztatja ki
képességeit.
A nyugalom, a családias hangulat, a biztonságtudat kiegészítve
sok játékkal és derűvel - ez jellemzi
az én pedagógiámat. Mélyen hiszek a szeretet, az elfogadás erejében, mert minden kisgyerek jól
akar tanulni, csak fel kell benne
ismerni a különlegest.
"Nem az a feladatunk, hogy a
felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell

segítenünk, hogy a saját ítélőerejét,
a saját felfogóképességét használja.
Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban… A mi vélekedéseink
és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé
tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így
látjuk mi a világot. Nézzétek most
már meg ti is, milyennek mutatja
magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a
mi személyiségünkben. Azt vegyék
észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők
útjára kell vezetnünk.”
Rudolf Steiner - a Waldorf pedagógia megalapozója
Szeretettel, türelemmel, hatalmas lelkesedéssel várom az „új gyerekeimet” az első osztályba, akikkel
együtt fedezhetem fel NEKIK a
világot!

Tükör Balázs
Tisztelettel üdvözlöm a leendő
első osztályos ovisokat és szülőket!
Ezúton szeretném kicsit jobban
megismertetni magam Veletek és
Önökkel. Tükör Balázsnak hívnak, 34 éves vagyok, házas, két kis
lurkó-Ákoska és Dávidka büszke

édesapja. Pedagógiai tanulmányaimat Szekszárdon, az Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskolán végeztem,
magyar műveltség területen szereztem diplomát 2003-ban. Az élet
azonban először mégsem a tanítói
pályára, hanem először a szociális
ágazatba sodort, a dunaújvárosi
Egyesített Szociális Intézményben
helyezkedtem el először, mentálhigiénésként, ahol alkoholbetegekkel
foglalkoztam, hat évig. Innét kerültem a Dózsa György Általános Iskolába, ahol az összevont napközis

csoport vezetése volt a feladatom,
helyettesként. Amikor a helyettesített kolléganő visszatért, akkor az
Arany János Iskolába kerültem, és
elmondhatom, ott kezdődött igazán pedagógusi pályafutásom. Első
osztályként, egy kis létszámú, fejlesztő osztályt kaptam, ahol minden addigi tudásomat össze kellett
szednem , és új tapasztalatokkal kiegészítenem, hiszen ez elég „nehéz”
osztály volt. Elmondhatom, mégis
sikerült a jó kapcsolat kialakítása
a gyerekekkel, azóta is mindig beszélgetünk, ha összefutunk, 4-5 év
után. Amikor ők felsőbe kerültek
- hiszen negyedikesek voltak, akkor
kaptam életem első, első osztályát.
22 elsős tanulónak oktattam magyart, éneket és környezetismeretet, Freinet módszer szerint, ami
alternatív pedagógiai módszer.
Kicsit dicsekedve szeretném leírni azt, hogy a volt „aranyos” kollégáktól csak azt hallottam, hogy
milyen szépen tudnak írni, olvasni a gyerekek, akiket tanítottam.
Sajnos szintén csak helyettesítői
állásban voltam, ezért második év
végén búcsúznom kellett tőlük,
ami nem ment könnyen, hiszen a
két év együtt töltött idő mély nyomokat hagyott a gyermekekben és
bennem is. Következő iskolám, az
azóta már bezárásra ítélt Szórád
Márton Általános Iskola volt, ahol
először negyedikeseim voltak, majd
napköziztem. Nagyvenyimre 2011
szeptemberében kerültem, és szeretek az iskolában dolgozni, tetszik
az az összefogás, segítségnyújtás a
kollégák, vezetőség között, amit a
városi iskolák közül kevésben tapasztaltam. Szabadidőmben szívesen sportolok; a kosárlabda a kedvencem, vagy nyűvöm a gitárom.
Remélem a jövő évben sikerül
egymás mindennapjait, hétköznapjait szebbé tennünk, Veletek
és Önökkel együtt, sikerül együtt
dolgoznunk, és elmélyedhetünk az
iskolai tudományok rejtelmeibe!
Szeretettel várlak Titeket!
„... Vannak dolgok, amiket ismer
az ember, és vannak dolgok, amiket
nem. Az ismert és az ismeretlen között ajtók vannak - ezek vagyunk
mi...”
Jim Morrison - Doors

Így látják
tanulóink leendő
elsős tanítóinkat
Balázs bácsi a mi napközis
tanár bácsink. Jól gitározik és
énekel, az ünnepélyeken mindig fellép. Tisztelettudó és
illemtudó. Sokszor vicces velünk, sokat nevetünk vele.
Vigházi Roland 3. osztály
Balázs bácsi nagyon kedves
és vicces tanár bácsi. Szokott
velünk labdázni, focizni és télen hógolyózni is. Összességében nagyon jó fej.
Kovács Richárd 3. osztály
Balázs bácsi nagyon okos,
sokat segít a leckében. Néha
megmondja az eredményt is.
Kedves, aranyos, vicces. Ő a
legjobb tanár bácsi a világon,
én nagyon szeretem.
Varga Nóra 3. osztály
Márti néni nagyon kedves
volt. Örültünk, hogy tanított,
osztályfőnökünk volt 3. osztályig. Néha kiabált velünk, de
akkor meg is érdemeltük.
Ráthgéber László 6.a osztály
Márti nénit nagyon szeretem, mert kedves, de szigorú,
ha kell. Nagyon örülök, hogy ő
volt az alsós tanító nénim. Még
a mai napig szereti az osztályt,
bár ez természetes.
Horváth Ádám 6.a osztály
Én nagyon szeretem a tanár
nénit. Még most is hiányoznak
azok a napok, amikor vele tanultunk. Amikor nem tanultunk, sütit sütöttünk, rajzoltunk, osztályt díszítettünk.
Hiányoznak a viccel teli órák, a
felejthetetlen tesi órák és különösen a kirándulások. A tanár
néni mindig ott volt, amikor
segíteni kellett és mindig megvédett minket, mintha a saját
gyerekei lennénk.
Hrozik Pál 6.a osztály
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Lezártunk egy félévet
2012. január 13-án véget ért
az első félév. Egy rövid áttekintést nyújtunk az elmúlt hónapok
munkájáról.
Tanulmányi eredményeink
207 tanulónk indult neki a
tanévnek, évközben hat tanuló
érkezett, egy távozott, így 212-en
zártuk a félévet. Osztálylétszámaink kedvezőek. Az iskola tanulmányi átlaga 3,66, ami az elmúlt
évek legjobb mutatója. A legjobb
eredményt, mint minden évben
magyar irodalomból, a leggyengébbet fizika tantárgyból érték el
diákjaink. A tantárgyi dicséretek
száma 224. A legtöbb dicséretet
énekből, magyar irodalomból,
matematikából és rajzból kapták a
gyerekek. Az elmúlt hónapokban
32-en kitűnően és 39-en kiemelkedően teljesítettek. Hét tanulónak nem sikerült eredményesen
befejezni a félévet.
Művészeti nevelésünk
Nagyon büszkék vagyunk az
iskolában zajló művészeti nevelésre. Itt mindenki megtalálhatja
a kedvére való elfoglaltságot. Alsós osztályaink délelőtti foglalkozás keretében tanulják a néptánc
alaplépéseit, szombaton délelőtt
pedig komoly szakköri munka
folyik a 17fős néptánc-utánpótlás
csoportjában. Drámaszakköröseink minden évben eredményesen
szerepelnek a Megyei Bábtalálkozón, előadásaikkal színesítik az
iskolai és a községi életet. Tudásukat megcsodálhattuk a Kulinális
Kavalkádon és az alsós Mikulásnapon. Énekkarosaink száma már
40 fölé emelkedett. Bár többségük
alsós kisdiák, szereplésükkel a
községi és iskolai megemlékezéseken helytállnak. 3. osztálytól
felmenő rendszerben minden ta-

nulónknak oktatunk furulyát az
énekórák keretében. Az adventi
rendezvénysorozaton és az iskolai
gálaműsoron kapunk ízelítőt egyegy osztály tudásáról. Kézműveseink létszáma is felduzzadt, így újra
sok szép alkotás születik, amelyeket kiállításon mutatunk be.
Szabadidős foglalkozás
Szakköreink látogatottságával
elégedettek vagyunk. Sportszakköreinket nagyon fontosnak tartjuk, sokan járnak kézilabdázni,
focizni, pingpongozni, kedvelik
a művészi tornát és az atlétikát.
A legnagyobb népszerűségnek
a két éve bevezetett kötélugrás
örvend. Alsós tanulóink közel
negyede két csoportban hajtja a
kötelet. Sokan szeretik a fizika
és a polgárvédelmi szakköröket
is. Az iskolai diákönkormányzat
ismét két iskolai túrát szervezett, melyek népszerűek voltak.
Továbbápoltuk
hagyományainkat. Ismét volt Kossuth-nap,
Tökbuli, Kossuth-kupa. Tizenkettedik éve szervezzük meg az
iskolakirándulást, ahová minden
tanulónk ingyenesen jut el alapítványunk jóvoltából. Idén a
megyeszékhelyre utaztunk el,
és a gyönyörű nádasdladányi
kastély udvarán töltöttük a délutánt. Mikulás ünnepségünkre
meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat, akikkel együtt örültünk
a színvonalas műsoroknak, a finom sütiknek és a jó hangulatnak. Adventi műsorunkon együtt
gyönyörködtünk a nagyvenyimi
gyerekek szépségében és kedves
műsorában. 7. osztályosaink méltóképpen készültek a téli szünet
utolsó napjára, ahol egy szép karácsonyi történetet mutattak be
nekünk.

Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk alapítványát, mellyel az iskolakirándulásokat, programokat,
az eszközök fejlesztését, a hátrányos helyzetű tanulók
kirándulását, étkezését, az udvar szépítését segíti!
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL
A kedvezményezett neve:
„A ma gyermeke - Nagyvenyim jövője Alapítvány”
A kedvezményezett adószáma: 18486063-1-07
Köszönjük!
Az iskola nevelőtestülete

Megemlékezéseink
Megemlékeztünk a Zene világnapjáról, az Állatok világnapjáról, az
aradi vértanúkról, Október 23-ról.
Ezeken a műsorainkon az énekkarosok énekeltek, tanulóink pedig
prózákat és verseket adtak elő.
Kulturális életünk
Alsósaink 36-an Kabulabérletet,
felsőseink
31-en
Nemecsek-bérletet vásárolva járnak a Bartók Kamaraszínház előadásaira. 5. és 6.a osztályunk zenei
bérletük segítségével bővítik zenei
ismereteiket, szintén a Bartókban.
Nyílt nap
Minden év őszén nyílt napra
várjuk alsó tanulóink szüleit, hogy
betekinthessenek az iskola mindennapjaiba.
Nyelvtanulás
Ötödik éve választási lehetőséget adtunk a tanórai nyelvtanulásban is. Sajnos ez az utolsó
év, amelyikben német nyelvet
oktatunk, mert minden évfolyamon angol nyelvet választottak
a szülők. Első osztályosaink felmenő rendszerben heti 2 tanórában ismerkednek az angol nyelv
alapjaival. Szakköri szinten már
évek óta minden évfolyam élhet a
nyelvválasztás lehetőségével. Jövő
évtől az emelt szintű testnevelés,
informatika mellett a második
nyelv választásának lehetőségét
tervezzük.
Információáramlás
Sokat javítottunk információáramlásunkon. A honlapon
folyamatosan frissítjük az iskolai
híreket, ezen kívül minden tanulónk havi programajánlót visz
haza. Honlapunkat összekötöttük a Facebook oldalával, így aki
szeretné, minden friss hírünkkel
azonnal találkozhat.
Kiemelkedők
Mesemondóink - Melkvi Nikol, Szabó Bence, Szabados Zalán,
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Futó Laura, Fazekas Csenge, Juhász Gábor, Csőgér Lilla, Szilágyi
Milán kiemelkedően szerepeltek
az általunk szervezett körzeti versenyen.
Nagyvenyim csapata nyerte a
körzet déli csapatainak teremfoci
rangadóját a IV. korcsoportban.
A csapat tagjai: Kovács Zoltán,
Danis Attila, Varga Tamás, Nagy
Bence, Horváth Dominik, Markovics Viktor és Szilágyi Milán.
A város és városkörnyék számára rendezett biológiaversenyen
az Albert Márkó, Szilágyi Milán,
Szilágyi Adrien és Rácz Péter alkotta csapat III. helyezést ért el.
Kézilabdásaink minden korcsoportban jól szerepeltek a diákolimpia őszi fordulóján.
Körzeti történelemversenyünkön csapatunk második helyezést
ért el. A csapat tagjai: Kiss András,
Hrozik Pál, Ujvári Dávid, Csőgér
Lilla.
Szabó Bence másodikos tanulónk különdíjat kapott a városi
mesemondóversenyen.
Körzeti matematika versenyen
Ujvári Dávid az első, Zsiger Georgina a harmadik helyezést érte el
a 7. osztályosok között.
Komplex reálversenyen a város
és városkörnyék iskolásai között
Hegyi Antal és Rácz Péter alkotta
csapat első helyen végzett.
Fazekas Csenge alkotását különdíjjal jutalmazta a zsűri a Dózsa iskola rajzpályázatán.
Szilveszteri bál
Szülő
munkaközösségünk
ismét nagyon jól szervezett, jó
hangulatú bállal zárta a 2011-es
évet. Köszönjük a lelkes szülői
csapat munkáját. A jótékonysági
bál bevételét iskolai programokra
és az udvar szépítésére fordítjuk.
Az iskolai oldalakat szerkesztette:
Kundra Lászlóné

Mindenkit szeretettel várunk
Túrázunk
2012. március 3-án Dunán
innen-Dunán túl elnevezésű
teljesítménytúrára várunk mindenkit. A részletekről érdeklődni
lehet: Czimmer Éva tanárnőnél.
Suligála
2012. március 9-én 16:00 órai
kezdettel rendezzük nagyszabású suligálánkat.
Véndiák-találkozó
2012. március 9-én 16:00 órai
kezdettel várjuk az iskolánkban
1952, 1862, 1972, 1982, 1992,

2002-ben végzett diákjainkat
egy közös találkozóra, ahol a
jelenlegi iskolások műsora után
egy közös osztálytalálkozón emlékezhetnek vissza az itt eltöltött
évekre.
Megemlékezés
Emlékezzünk együtt Nemzeti ünnepünkre. 2012. március
14-én 15:30 kor községi megemlékezést tartunk az iskola
tornatermében, ahová minden
nagyvenyimi lakost szeretettel
várunk.
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Misszió, küldetés Személyi változás
a művelődési házban

„Minden szellemi és intellektuális dolog fölött áll az ember segítőkészsége és a másik ember iránt,
és az a feladat, hogy az ember az
embernek testvére legyen!”
(Albert Schweitzer)
Rozbora Piroska 1998-től
napjainkig vezette Nagyvenyim
művelődési házát – most nyugdíjba vonul. Így emlékezik vissza
a kezdetekre:
„– Március elsején nagy reményekkel érkeztem, úgy gondoltam, jó helyre kerültem,
olyan munkát vállaltam el, amit
szeretek, vagyis azzal kell foglalkoznom, ami érdekel. Bíztam
abban, hogy szót tudok érteni
a nagyvenyimiekkel, átérzem a
helyzetüket, és tudok olyan lehetőséget biztosítani számukra a
közösségi formák kibontakoztatására, ami érdekli őket.”
Alulról jövő kezdeményezésként elsőként a foltvarró, illetve
a nagycsaládos klubot alapította
meg. Akkor már jól működött a
néptáncegyüttes, az énekkar, a
nyugdíjasklub. Sőt volt még ifjúsági klub is.
Egészségvédelem
terén
Rozbora Piroska maradandót
alkotott településünkön.
„– Olyan ismeretekkel szerettem volna gazdagítani az itt élő
emberek tudását ami segít nekik
abban, hogy kézbevehessék saját
gyógyulásukat – mondja Piroska.
– Egészségmegőrző előadásokat,
Egészségnapokat, főzőtanfolyamokat szerveztünk, a reformklub
tagjai pedig máig részt vesznek a
különféle programjainkon.”
A közművelődés, a kultúra
részének tekintette a testi, lelki
és szellemi értékek gyarapítását.
Szerinte:

„– Szerencsésnek mondhatom
magam, hiszen a tizenhárom év
alatt mindvégig kultúrapártoló

képviselőtestülete volt községünknek, fontosnak tartották és
támogatták a rendezvényeket.
Mindig is büszke voltam Nagyvenyimre, az itteni közösségi
életre. Bár különálló művelődési
házunk nincs – a Kossuth Lajos
Általános Iskola épületében működünk – a rendelkezésünkre álló
helyiségeket maximálisan kihasználtuk.
– Azon szerencsések közé
tartozom, akik elmondhatják magukról, hogy hobbijuk a
munkájuk – folytatja Piroska. –
Az emberi szeretet és a segíteni
akarás volt mindig is a vezérlő
elvem. Úgy érzem sikerült mindenkivel jó kapcsolatot kialakítani. Hálás szívvel köszönöm
az együttműködést és a lehetőségeket a képviselőtestületnek,
korábbi polgármesterünknek,
Rauf Pálnak, Szabóné Lőrincz
Ilona polgármester asszonynak,
a lakóknak, a klubvezetőknek és
tagoknak, a munkatársaknak és a
társintézményeknek.”
„Ami szívből jön, csak arra dobbannak meg más szívek.”
( J.W. Goethe)

Bababörzét tartunk a művelődési házban
február 11-én 9-től 12 óráig!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Bababörze

Klép Tamás Dunaújvárosban lakik, 2007-ben végzett
a Dunaújvárosi Főiskolán
intézményi kommunikátor
szakon. Utána a dunaújvárosi
médiában – a DTV-ben és a
DSTV-ben – dolgozott, mint
vágó és operatőr. Munka mellett 2009-2011-ig elvégzett
egy televíziózással kapcsolatos
iskolát, utómunka asszisztens
szakon.
Klép Tamás a következőket
mondja magáról:
_ A kultúra világához mindig közel álltam, hiszen 17 évig
voltam a Dunaújvárosi Vasas
Néptáncegyüttes tagja, emellett zongoráztam, szintetizátoroztam, majd autodidakta
módon elkezdtem foglalkozni
az énekléssel is. Menyasszonyommal, aki védőnőként
dolgozik Nagyvenyimen, már
felléptünk a 2011-es adventi
ünnepségsorozatban. A Művelődési Ház rendezvényeinek

szervezését szívesen vállaltam
el, hiszen Nagyvenyim életébe
bekapcsolódva örömmel tapasztaltam, hogy összetartó,
remek közösségről van szó,

ahová igyekszem minél hamarabb beilleszkedni. Terveim
közt szerepel, hogy az eddig
bevált, népszerű rendezvények
mellett új programokkal színesítsem Nagyvenyim kulturális életét.

Foltvarrók hírei
Ismét meggyőződhettünk róla, hogy Nagyvenyimen is
össze lehet kovácsolni az embereket. Aki csak tudott
részt vett az adventi hétvégéken. Nagy öröm volt ez, volt
miért együtt dolgozni, együtt készülni karácsony meghitt
ünnepére. Sok szép műsort láthattunk. Magunk is kivettük részünket a készülődésből, hiszen karácsonyi vásárt és
kiállítást rendeztünk sokak örömére, jó ötletet adva, hogy
mivel ajándékozzuk meg szeretteinket.
Elkezdődtek foglalkozásaink, hamarosan elkészül az ez
évi program, és lehet majd készülni táborokba, tanfolyamokra. Reméljük, hogy ebben az évben is lesznek a
tavalyihoz hasonló programok, melyekkel tartalmassá tudjuk
tenni Nagyvenyim életét.
SelmecziKovács Istvánné
csoportvezető
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KULTURÁLIS NAPTÁR 2012.
Február
11.
11. 19.00 óra
14. 17.00 óra
17. 13.00 óra
17. 15.00 óra
18. 17.00 óra

Bababörze
Farsangi Bál - Erdőjárók Klubja
Közmeghallgatás
Egészségház ünnepélyes avatása
Valentin napi diszkó
Farsangi Bál

25.

Egészségnap

Művelődési Ház
tornaterem
iskola - aula
iskola
Vital-Fitt
Sportcentrum
Művelődési Ház

Március
3.

Túra Adony-Rácalmási sziget az iskola
szervezésében
3.
Mákófalvi színjátszócsoport előadása
8.
Meseelőadás
9. 16.00 óra Suli Gála - Véndiák-találkozó
10.
Nőnapi musical est
14. 15.30 óra Iskolai és községi megemlékezés
március 15-ről
17.
Régiós Foltvarró találkozó az
Aranykezű Öltögetők szervezésében
19-20.
óvodások beiratkozása
19-20.
elsősök beiratkozása
24.
Nagyvenyimi Néptánccsoport
Táncszínházi előadása
29.
31.
Április
1.
10. 13.00 óra
22.
25. 17.00 óra

tornaterem
Művelődési Ház
tornaterem
tornaterem
tornaterem
Művelődési Ház
óvoda
iskola
Bartók
Kamaraszínház
és Művészetek
Háza

Dr. Zacher Gábor előadása
,,Mindennapi függőségeink” címmel tornaterem
Kórusok találkozója és Húsvéti Koncert Művelődési Ház
Húsvéti játszóház
Versünnep
Anyák napi játszóház
Molnár Frigyes emlékdélután
Régiségvásár és veteránjármű találkozó

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
iskola

Május
1.

Majális a Búgócsiga Családi Napközi
szervezésében
Varga Fogadó
5.
Anyák napja
Művelődési Ház
5.
Arborétum takarítás
templomkert
11.
Tavasznyitó templomkerti koncert templomkert
19. 10.00 óra Pünkösdi Dalostalálkozó
tornaterem
23.
Kihívás Napja
több helyszín
24.
Gyermeknap
óvoda
Június
3.
15.
16.

Gyermeknap
Ballagás
Nyílt Nap

19. 17.00 óra Tanévzáró

Művelődési Ház
iskola
Búgócsiga
Családi Napközi
iskola

23.
30.

kerékpárverseny
Inaktelke-Falunap

iskolaudvar

Július
12.-15.
28.

100. éves az Altomünsteri Sportegyesület
Arborétum takarítás
templomkert

Augusztus
2.
Falunapi kiállítás megnyitó
3.
Parkavató a Nagyvenyimi Arborétumban
3.
a Nagyvenyimi Néptánccsoport
Táncszínházi bemutatója
4.
FALUNAP
20.
Újkenyér ünnep
31.
Nyárbúcsúztató templomkerti koncert

liget színpad
több helyszín
több helyszín
templomkert

Szeptember
15.
Kulináris Kavalkád az NTFE
szervezésében
28.
Szüreti mulatság
29.
Szüreti felvonulás
30.
Koncert a Zenei Világnap alkalmából

Vital-Fitt
Sportcentrum
óvoda
több helyszín
Művelődési Ház

Művelődési Ház
templomkert

Október
1. 15.00 óra Idősek Világnapja
6.
Régiós Foltvarró találkozó a Foltvarró
Klub szervezésében
tornaterem
13.
Házaspárok Bálja
tornaterem
19. 15.30 óra Községi megemlékezés október 23-ról tornaterem
20.
Egészségnap
Művelődési Ház
28.
Őszi játszóház
Művelődési Ház
Régi idők mozija
Művelődési Ház
November
24.
Erzsébet és Katalin Bál
a Nagycsaládos Klub szervezésében tornaterem
Meseelőadás
Művelődési Ház
December
1.
koszorúkészítés, karácsonyi játszóház Művelődési Ház
1.
Mikulás Kupa
tornaterem
2.
Advent I. vasárnapja a Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda szervezésében
9.
Advent II. vasárnapja a civilszervezetek
szervezésében
16.
Advent III. vasárnapja a Kossuth Lajos
Általános Iskola szervezésében
20.
Idősek Karácsonya
Művelődési Ház
Advent IV. vasárnapja a Művelődési
23.
Ház szervezésében
31.
Szilvesztri Bál az iskola szülői
munkaközössége szervezésében
tornaterem
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Nagyvenyimi trió 2011-es esztendője
A 2011-es esztendő nagyon
jól kezdődött és a vártnál még
jobban végződött a venyimi
csapat számára. Králik Márton
a szezon elején a kétezer köbcentiméteres BMW-jét ugyan
abban az állapotában küldte
harcba az áprilisban rendezett
évnyitó Duna Kupa versenyén,
ahogyan azt az előző évben elraktározta télire. Mondhatjuk,
hogy szinte nem is nyúlt az
autóhoz, amit az autó úgy „köszönt” meg, hogy Márton nem
tudta a versenyt befejezni. Kuplungos lett a jó öreg BMW. Kategóriatársa és egyben ellenfele
a Gászler Ferenc a Gaszi-Team
fiatalabbik tagja, viszont ugyan
azzal a technikával és vehemenciával kezdte meg a szezont,
ahogy azt a 2010-es szezonban
befejezte. A szezonnyitó futam
számára egy dobogós helyet
hozott. A Trabantok között
Gászler Krisztiánnak is nagyon bíztatóan indult a kezdés.
Az autót egész télen építette,
felkészítette a bajnokságra, hiszen azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy megvédi az előző esztendőben megnyert bajnoki címet
a Trabantosok közt. Megérte a
sok fárasztó délutánt a kis Trabi
felkészítésével eltölteni, hiszen
Krisztián megnyerte az április
1-i futamot.
Az év további versenyein a
Gászler fivérek és Králik Márton is, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a Duna Kupa
Autókrossz futamain. Mártonnak az idei esztendő volt élete
legjobbja, hiszen komoly eredményeket produkált a kategó-

riájában és ennek a végeredménye az lett, hogy bajnokságban
összesítésben a 3. helyen zárt.
KisGaszi azaz Gászler Ferenc
az Alfa Romeo volánja mögött
kemény küzdelmek árán és egy
régi jó „Tuning” mester segítségének köszönhetően jó eredményeket tudott maga mögött. Az
autó is újra kiforrt az év utolsó
két versenyére és ez a két versenyen nyújtott jó szereplés elég
is volt ahhoz, hogy KisGaszi a
2010-es esztendő 2. helyezését
megismételje, így Márton előtt
ő végzett a második helyen
a dobogón 2011-ben. Gaszi
(Krisztián) az év elején úgy
döntött, ha törik, ha szakad, de
ő megvédi a bajnoki címét. Nos,
hát volt itt törés és szakadás is,
két kerekezés, előzés és megpördülés is, de a végén Gaszi a kitűzött célt sikeresen véghez vitte.
Megkérdeztük őt is, hogyan értékelné a 2011-es szezont. Íme,
Krisztián válasza: Örülök, hogy
sikerült a sok munkát és küzdelmet egy újabb bajnoki címmel
megkoronázni. Szerencsésnek
is mondhatom magam, mert
a győzelem nem csak az én
érdemem. Kockáztattam sok
versenyen, és olykor belebuktam, de legtöbbször én jöttem
ki jól a kétes helyzetekből is.
Komoly csapat áll mögöttem,
mert elmondhatom, hogy
mögöttem állnak a barátaim,
akikre mindig számíthatok a
versenyen, vagy ha csak otthon
bütykölöm az autót. Nélkülük
és a szponzorok nélkül nem
jutottam volna el a bajnoki
címig.

A Nagyvenyimi csapat a
bajnokságban a legjobb szereplést nyújtotta. A települések közt a mi kis „Triónk”
zárta a legelőkelőbb helyen
a szezont, legyőzve ezzel a
Dunaföldvári egyesület saját
versenyzőit is.
Gászler Krisztián, Králik
Márton, Gászler Ferenc a köszönetét szeretné kifejezni a

2011-es esztendőben kapott
segítségért és támogatásért:
Gaszi Sport Videó - Minden ami
Autocross
Gaszler István - Fuvarozó
Magyar Imre - Fuvarozó
Matolcsi Tamás - Szerviz csapat
Tomsics Gábor - Veloce 2000
Kft. Kulcs
Gászler Ferenc és Viola
Ráthgéber László - Nagyvenyim

Autókrossz díjkiosztó gála,
a rendező szemszögéből…
Egy rendezvény lebonyolítása nem kis feladat pláne, ha az
egy Autókrossz díjkiosztó ünnepség, amelyen sok versenyző
képviseli magát.
Tudni illik, hogy a Duna
Kupa Autókrossz bajnokság
2011-es esztendejében hét
versenyt rendezett meg a Dunaföldvári Technikai Sport
Egyesület. Minden versenyen
5 kategóriában állhattak rajthoz a versenyzők, mindenféle
autókkal. Átlagosan minden
versenyen 30 versenyző vett
részt a rendezvényeken és ez
egy kiváló létszám, hiszen ez
a sportág az elmúlt években
szinte teljesen eltűnt sok más
sportággal együtt. Sok munka,
kitartás és a sportszerető embereknek köszönhetően, ebben a
kis családias brigádban sikerült
azt a kis szikrát újra fellángoltatni, ami még a 2006-os szezon
óta, majdnem teljesen kialudt.
A Dunaföldvári Kaszás család
több mint 10 éve segíti ezt a kis

csapatot, hogy mindig minden
a legnagyobb rendben legyen
a versenyeken. Kaszás Tamás,
aki versenyzőből elnöké nőtte
ki magát, így foglalta össze a
2011-es szezont:
„Kifejezetten örülök, hogy
ilyen nagy versenyzői létszámmal fejezhettük be a múlt évet,
nagyon jó látni milyen sokan
térnek vissza és kezdik el újból
ezt a sportágat.”
A szezon vége felé közeledve,
Nagyvenyimen megtartottuk a
szokott gyűlésünket. Három vezetőségi tag jelentkezett, hogy
elvállalná a díjkiosztó gála megrendezését, lebonyolítását. Végül
rám szavaztak a tagságból a legtöbben, így elvállaltam e megtisztelő, egyben nehéz feladatot.
A helyszín úgy mond adott
volt, ragaszkodtam a Nagyvenyimi Császár étteremhez, hiszen
az előző évben is itt nagyon jó,
családias évzárót rendezett az
egyesületünk. Január 14-e volt a
pontos dátum, este 19:00.

Mi újság Nagyvenyimen?
Gondoltam, hogy nem lesz
egyszerű feladat megszervezni
mindent, de azért bíztam magamban, hogy meg tudom oldani.
Elérkezett a díjkiosztó gála és
mindenki szépen kiöltözve várta,
hogy elkezdjük az ünnepi díjátadást. Kaszás Tamás az egyesület
elnöke, elmondta a személyes véleményét az évadról. Tamás után
Nagyvenyim
polgármestere,
Szabóné Lőrincz Ilona üdvözölte kis falunkban a versenyzőket
és hozzátartozóikat. A beszédek
után az örök hangadónk Süveges
László vette kezébe az irányítást
és megkezdődött a várva várt
díjátadás. A Trabant, Junior, Kis,
Közép, Nagy és Szuper kategóriákban összesen 69 versenyzőt
jutalmaztunk különböző díjakkal. Miután mindenki megkapta
a neki járt díját, a Nagyvenyimi
Trió versenyzői is megköszönték
szponzoraiknak és segítőiknek az
egész éves támogatást. Miután a
venyimi versenyzők kiosztották
díjaikat, utánuk a Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület is
köszönetét fejezte ki a támogatóinak. Meg kell említenem, hogy
a meghívott vendégek közt több
Nagyvenyimi polgárral is találkoztam.
Miután a díjak gazdájukra találtak, megkezdődött a

vacsora. Mindenki evett ivott
és láthatóan jól is lakott. Egy
kis vacsora utáni beszélgetés,
majd megkezdődött a mulatás,
amelyről a Hangulat Expressz
zenekar gondoskodott. Közben mindenki beszélgetett és
az idei tervekről osztották meg
egymással a különböző kis titkokat, elképzeléseket. Én közben szorgosan árultam a tombolaszelvényeket, Süveges Laci
bácsi segítségével. Éjfél után
néhány perccel, mindenki nagy
örömére, elkezdődött a tombolasorsolás. Sok nyeremény
talált gazdára, köszönhetően a
rengeteg felajánlásnak. Volt itt
házi pálinkától, négyszemélyes
görög nyaralásig minden. Amint
véget ért a tombolasorsolás a
vendégek szépen lassan elkezdtek hazamenni, viszont aki még
ott maradt az önfeledtem mulatott és jól érezte magát.
Összességében, jó visszajelzéseket kaptam a díjkiosztó gála
lebonyolításával kapcsolatban.
Remélem a jó kezdés után a versenyzők nagyobb elszántsággal
vágnak neki az áprilisban megrendezett első versenyüknek.
Mindenkinek borulásmentes
és kupákban gazdag újesztendőt kívánok!
Gászler Krisztián

Mikulás kupa 2011.
Fergetegesen sikerült a 10.
alkalommal
megrendezett
Nagyvenyimi Mikulás Kupa
teremlabdarúgó torna.
A jubileumi rendezvény
kiemelkedő eseménye volt
az első alkalommal odaítélt
Nagyvenyim Sportembere kitüntetés.
Koncz Bertalan, Magyar
Imre és Móri Imre személyében olyan díjazottakat köszönthettünk, akiknek neve a
kezdetek óta együtt cseng a
rendezvénnyel, nélkülük nem
valósulhatna meg évről évre a
sokak által kedvelt év végi labdarúgó torna.
A Nagyvenyimi Mikuláskupa 2011. évi
– győztes csapatai:
I. helyezett: Bad Boys,
II. helyezett: Blankok,
III. helyezett: Sárga Taxi,

– legjobb játékosa:
Czinkon Krisztián,
– legjobb kapus:
Eltern Zoltán,
– legszebb gól szerzője:
Jánoki Zoltán lett.
A TITÁNOK UFC fellépése mellett egy igazi legenda
is pályára lépett a nap folyamán, Lengyel Ferenc játékával
lenyűgözte a közönséget és a
játékostársakat egyaránt.
Ez úton szeretném megköszönni a Sas Söröző munkatársainak az egész napos
kifogástalan büfészolgáltatást,
Horváth Józsefnek a zene biztosítását és rendezőtársamnak
Novath Jánosnak az előkészületekben és a lebonyolításban
nyújtott segítségét.
Géró József
a Nagyvenyimi Mikulás
Kupa rendezője
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Szépül az Arborétum
A hideg elmúltával folytatódik a nagyvenyimi „arborétum” felújítása. Az elmúlt év
végén elkezdett munkálatok
szépen haladtak: megújult a
Táncsics utcai kerítés, sok új
növény került beültetésre, a
balesetveszélyes fákat eltávolították. A novemberben
megjelent újságban írtam az
elkövetkező időszakról és a
várható változásokról. Ezt nem
akarom ismét leírni, remélem
mindenki látni fogja tavasszal
az eredményt. Május 11-én
dr. Zseli Józseffel szeretnénk
egy tavaszi zenei „koncertet”
a parkban, hasonlót az előző
nyárvégihez. Bízunk benne,
hogy addigra már sok minden
elkészül.
Mivel a pályázat utófinanszírozású, azt a pénzt, amiből
megvalósítjuk a pályázatban
leírtakat, elő kell teremtenünk.
Köszönjük a Török Attilának
(TILLA Trans Kft), ifj. Csizmadia Györgynek és a Szent
Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona vezetőinek, hogy az általuk nyújtott kölcsön segítségével ki
tudtuk fizetni a pályázat első
ütemét. Köszönjük azoknak,
akik 2011. év végén a pályázat megvalósítása érdekében
készpénz adományukkal támogatták az Alapítványt. Ők
névsor szerint: Bajusz Józsefné,
Csepregi János, id. Fritz József,
Horváth Jenőné, Kemény Ferenc, László Jenőné, Molnár
József, Németh Lajos, Németh Mária, Szabó Sándorné,
Teleki György nagyvenyimi
lakosok illetve a Kisvenyimen

letelepedő Karl Baumühlner
(SITTARA Kft.).
Akit érdekel a parkkal kapcsolatban, hogy: mi a története, kik küzdenek érte, ki hány
önkéntes órát dolgozott, ki és
milyen módon támogatta az
Alapítvány munkáját, mik a
terveink, programjaink stb. látogasson el a www. arboretum.
nagyvenyim.erdojarokklubja.
hu honlapra, s ott mindent
megtudhat.
A legnehezebb feladat
számunkra most következik:
tavaszra elő kell teremtenünk
a középső, legnagyobb fizetési ütem összegét. Ezért kérek
mindenkit, aki tud segíteni,
segítsen: akár készpénz adománnyal, akár kamatmentes
kölcsönnel, melyet a pályázat
teljesítése végén visszaadunk.
A Szent Bernát Arborétum
Alapítványa bankszámlaszáma, ahova készpénztámogatásukat várjuk, a következő:
10102969-3869932000000002. Mindenki által
ismert szlogen, „a legkisebb
is számít”. Most viszont egy
nagyvenyimi nemes ügy érdekében cselekszik mindenki, aki
tesz a parkért valamit. Ezért
minden támogatást elfogadunk. Az előző bekezdésben
megadott honlapon az elérhetőségeink megtalálhatók,
az esetleges egyeztetések miatt.
Köszönjük.
Kelt, Nagyvenyim, 2012.
január havában
Németh László
A Szent Bernát
Arborétum Alapítványa
kuratóriumi elnöke

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, akkor az
adóbevallása során gondoljon ránk, és segítsen minket
azzal is, hogy befizetett adójának 1%-át kedvezményezettként a Szent Bernát Arborétum Alapítványának
juttatja.
Adószám: 18485770-1-07.
Köszönettel, az Alapítvány nevében
Németh László
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Sikeres volt a szűrés
Mammográfiás szűrőkamion tartózkodott 2011. november 28. és december 6. között
Nagyvenyimen. A járművön
modern gép és készséges személyzet várta a hölgyeket.
Falunkban végül 517 nő
kapott meghívólevelet, közülük 298-an éltek a helyi
szűrés lehetőségével. Ez 57,6
százalékos aktivitást jelent,
mely jobb a megyei átlagnál.
A megyei átlag 52,5 százalék
lett.(2 éve 44 százalékos volt a
megjelenés.)
A siker érdekében szerveztek a háziorvosok és a védőnők
egy estét, amikor a megjelentek az emlőrákról, a mammográfiáról, a kamion érkezéséről
kaptak tájékoztatást, illetve

meghallgathatták egy korábbi
emlőrákos beteg gyógyulásának történetét.
Nagyban hozzájárult az
eredményhez, hogy minden
behívót kapott nőt igyekeztünk személyesen felkeresni,
bíztatni a szűrésen való részvételre. Itt szeretnénk megköszönni a nyugdíjasklub és
a Foltvarró Klub tagjainak, a
pedagógusoknak és az iskola
technikai személyzetének, az
óvónőknek, a polgármesteri hivatal és művelődési ház
alkalmazottainak, az egészségügyi dolgozóknak, hogy
segítettek ebben a munkában.
Horváth Istvánné
Török Zsuzsanna
védőnők

„Mindennapi függőségeink”
címmel

DR. ZACHER GÁBOR
toxikológus,
a Péterfy Sándor utcai kórház főorvosa
tart előadást
2012. március 29-én 15 órakor
a művelődési házban.
Minden érdeklődő szülőt és felnőttet szeretettel várunk!

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
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: .........................................................................259-270
Dr. Zseli József: ..........................................................................507-470
Orvosi ügyelet: .............................................................................506-201
Védőnő: .......................................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: ...........................................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma: .........................................................507-420
Általános Iskola telefonszáma: .....................................................506-221
Általános Iskola faxszáma: ...........................................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma: ....................................................506-220
Napközi otthonos Óvoda: ............................................................258-096
Mentőállomás: ..............................................................................411-011
Tűzoltóság: ...................................................................................410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................................510-510
Általános segélyhívó: ........................................................................... 112
Polgárőrség: ..................................................................... 06-30/533-2322
Körzeti megbízott:........................................................... 06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON .............................................áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás: ....................................................................... 25/411-636
Csatorna: ...............................................................................70/4146-817
Elektronikus hulladék átvétel ......................................................258-599

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos
a dohányzás
A törvény új szigorítása
első hallásra akár radikálisnak
is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és
a dohányzás miatt kialakuló
betegségeket figyelembe véve
indokolt és szükségszerű lépés
volt. A dohányfüst rákkeltő a
passzív dohányosok számára is.
A gyermekek tüdejét súlyosan
károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani?
A törvény értelmében tilos a
dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek
zárt légterű helyiségeiben, a
szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési
eszközökön és a megállóikban,
a játszótereken és öt méteres
környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett
további közterületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövőben szabadtéren
sem jelölhető ki dohányzásra
alkalmas terület a közoktatási
intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi
intézményeknél, egészségügyi
szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól leg-

alább öt méterre lehet kijelölni,
kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a
bejáratnál van lehetőség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a
Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és
a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek
esetében akár 50 ezer forintos,
intézmények esetében pedig
2,5 millió forintos bírságot is
kiszabhatnak, ha nem tartják
be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10
emberből négy dohányzik és
ennek következményeként 18
percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem
az a céljuk, hogy minél többet
bírságoljanak, hanem, hogy
a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó
alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és
forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék
fel a www.leteszemacigit.hu
weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv

MEGNYÍLT!

BUMERÁNG ABC
Fő u. 25/1. a COOP üzletlánc tagja
Kínálatunk:
- élelmiszer
- csemege- és füstöltáru
- zöldség gyümölcs
- napilapok
- kávé-automata
- bankkártyás fizetés
Nyitva: minden nap 6-18 óráig, szombaton 6-19-ig.
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Gólyahír
Szeretettel köszöntjük Nagyvenyim 2011. decembertől
2012. januárig született legifjabb lakóit:
Kövesdi Bence Egyed
Született: 2011. 12. 12.
Édesanyja: Siti Katalin
Édesapja: Kövesdi István
Stadler Noel Benjámin
Született: 2011. 12. 23.
Édesanyja: Stadler Nikolett

Mészáros Regina
Született: 2012. 01. 05.
Édesanyja: Nyirő Erika
Édesapja: Mészáros Zsolt
Jó egészséget kívánunk
a babáknak és családjaiknak!

Tisztelt Vendégeink!
A Varga Étterem vezetése és kollektívája nevében, ezúton is szeretnénk megköszönni azt, hogy vendégeink voltak a tavalyi évben és
javaslataikkal segítettek minket a
minél jobb kiszolgálás és változatosabb ételek főzésében. Továbbra is
várjuk segítő és akár bíráló észrevételeiket, mert tudjuk, hogy javulni
csak így lehet.
A Varga Étterem az alábbi változásokról tájékoztatja önöket:
Éttermünkben az előfizetéses
menü étkezés díját, függetlenül az
alapanyag és ÁFA változásoktól,
február 1-től CSÖKKENTETTÜK, egy adag ára csak 650 Ft. A nem
előfizetéses menü árát változatlanul hagyjuk, egy adag ára 750 Ft.
Lehetőség van továbbra is arra, hogy az előfizetők csak a főmenüre (leves
nélkül) fizessenek elő, ebben az esetben az előfizetési díj 450 Ft.
További változás az ételkiszállítást érinti. A kiszállítás Nagyvenyim
területén továbbra is díjtalan, de csak abban az esetben, ha megrendelését akár telefonon, akár email-ben az adott napon fél 11-ig részünkre eljuttatja. Természetesen a később beérkezett megrendeléseket is
kiszállítjuk, de ebben az esetben 50 Ft szállítási díjat számítunk fel
megrendelésenként.
Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy étlapunkat február 1-el megújítottuk. Új ételek kerültek fel, bővítettük kínálatunkat. Új étlapunkat
megtalálhatják a www.vargaetterem.hu honlapunkon is.
Továbbra is várjuk vendégeinket éttermünkben családi, baráti vagy
céges rendezvényekre 60 fő létszámig. Éttermünkben, mint eddig is,
lehetőség van hidegtálak igény szerinti elkészítésére.
Éttermünk, mint már tavaly is, idén is megtartja február 23-án a
torkos csütörtököt. Erre a napra egy külön étlapot készítünk, melyek
árából ezen a napon 50 % kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény
csak az éttermi fogyasztásnál érvényes, elvitelre nem. Asztalát kérjük,
hogy előfoglalással biztosítsa magának, mivel a nagy érdeklődés miatt
korlátozott a helyek száma. Keressen minket elérhetőségeinken:
Tel: 06/25-259-343, 06/30-430-5782, email cím: vargaetterem@
gmail.com.
Várjuk kedves vendégeinket!
Tisztelettel:
Kardos Ferenc
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Nem megy a tanulás?
Van mit javítani a félévi bizonyítványon?
Nyelvvizsga kéne?
Szívesen segítek!?

Korrepetálást és vizsgákra való személyes
felkészítést vállalok angol nyelvből, illetve
magyar nyelv és irodalom tárgyból,
valamint diákbarát módon segítek megtanulni
TANULNI!?
Telefonszám: 06-30-820-57-80
Vágjunk bele!?

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!
Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17
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