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Barátok, ismerősök, kollégák köszöntötték a nyugdíjba
vonult Rozbora Piroskát. (Interjúnk a 9. oldalon.)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok
Nagyvenyim valamennyi lakójának!
A képviselőtestület nevében:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

A helyi labor térítési díjai

A képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor döntött
úgy, hogy a háziorvosi alapellátás
körébe nem tartozó vérvételért,
valamint EKG-vizsgálatért térítési díjat kér. A jelen gazdasági
helyzetben sajnos az önkormányzat ezt a költséget már nem tudja
átvállalni, és a lakosság hozzájárulását kéri ebben.
Több díjkategóriát határozott
meg a testület a helyi rendeletében. Ezek a következők:
– Aki Nagyvenyimen lakik és
a helyi I-es vagy II-es háziorvosi, fogorvosi körzethez tartozik,
annak 300 forintot kell fizetni
vérvétel, vagy EKG esetén.
– Aki Nagyvenyimen lakik, de
nem az itteni körzethez tartozik,
annak 600 forint a díj.

– Aki nem Nagyvenyimen
lakik, viszont a helyi orvosi körzethez tartozik, annak szintén 600
forint a térítés.
– Annak, aki nem nagyvenyimi lakó, és nem tartozik a helyi
körzethez, valamint annak, aki az
Egészségházon kívül, de Nagyvenyim területén kéri (például
otthonában) a vérvételt, annak
1000 Ft-ot kell fizetnie. Aki nem
nagyvenyimi lakó, és nem tartozik
a helyi körzethez annak 1000 Ft
az EKG vizsgálat.
A szociális ellátásokról szóló
törvény alapján mentesülnek a fizetési kötelezettség alól az időskorúak
illetve aktív korúak ellátására jogosultak, az ápolási díjban részesülők,
továbbá az 54. § alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak.

A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások közül kettőt,
a PR-menedzseri, valamint a
projekt menedzseri tendert
lezárták az önkormányzatok.
A projektnyitó rendezvény
március 21-én, szerdán volt.
Az irányító hatóság képviselői, a közbeszerzési eljárással
kiválasztott szakemberek, a
polgármesterek és a jegyzők
bemutatkoztak egymásnak,
és megbeszélték a főbb feladatokat, a csatornaberuházás
jelenlegi állását. Majd mind a
négy településen helyszíni bejárást tartottak a projektnyitón
résztvevők, hogy megismerjék
a helyi sajátosságokat.

A forradalmárokra
emlékeztünk

Nagyvenyim lakossága ismét együtt ünnepelhette március
15-ét, az iskola tornatermében tartott községi megemlékezésen. Kegyes Lászlóné alpolgármester asszony ünnepi beszéde után az iskola diákjai adták az ünnephez méltó műsort
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Mi újság Nagyvenyimen?

Költségvetés 2011 Önökkel közösen
a közbiztonságért

Nagyvenyim képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat
2012. évi költségvetését. A bevételek és kiadások főbb számadatait az alábbiakban közöljük, tájékoztató jelleggel.
A költségvetési rendelet teljes szöveges magyarázata, valamint a rendelet mellékletei – részletes táblázatai – megtekinthetők településünk internetes honlapján (www.nagyvenyim.
hu) a rendeletek címszó alatt.
Megnevezés		

BEVÉTELEK

2012. évi tervezett ei.

I. Működési bevételek:
234 910
1. Intézményi működési bevételek
24 958
2. Önkormányzatok saját működési bevétele
209 952
II. Támogatások:
104 220
1. Önkorm. költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások
93 380
1.2. Központosított támogatások
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
10 840
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
IV. Támogatásértékű bevételek
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)
49 306
1. Működési célú támogatásértékű bevételek
11 716
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
5 480
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek
37 590
V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek 144 513
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 144 513
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
VII. Finanszírozási bevételek
27 208
1. Értékpapírok értékesítése
27 208
2. Likvid hitel felvétel
0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
Bevételek mindösszesen
560 157

Megnevezés		

KIADÁSOK

2012. évi tervezett ei.

I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai
Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatala
Nagyvenyim Község Önkormányzata
Kossuth Lajos Általános Iskola
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Művelődési Ház és Könyvtár
II. Kölcsönök nyújtása
III. Felhalmozási, felújítási, finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
KDOP-5.2.1/A-09-00015 Egészségház felújítás
Baracs-Nv összekötő út földterület vásárlása
TIOP-1.1.1-07/1-2008/1030 Interaktív tábla beszerzés
KEOP 1.2.0 Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim, Kisapostag
szennyvízcsatorna hálózat bővítése
IV. Hitelek
Tőketörlesztés szennyvíz I ütem - VKT hitel
Tőketörlesztés szennyvíz I ütem - MFB hitel
V. Tartalék
Általános tartalék
Beruházási tartalék (KDOP-4.1.1/E-11 Nagyvenyim
Község vízrendezése)
Kiadások mindösszesen
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott
intézményfinanszírozásról
1. Polgármesteri Hivatal
2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
3. Kossuth Lajos Általános Iskola
4. Művelődési Ház és Könyvtár

350 735

69 530
103 404
97 598
59 417
20 786
182 103
37 590

144 513
10 500
6 500
4 000
16 819
6 611
10 208
560 157
148 429
55 742
28 648
49 101
14 938

2011-es év nagyon megterhelő volt a polgárőrség számára, de
vállalt feladatukat a polgárőrség és
tagjai szívesen teljesítették. Jelentős javulást hozott a közbiztonság
terén. Reméljük, hogy a lakosság
is észrevette ezt és támogatja
egyesületünket, annak érdekében, hogy 2012-ben is maradéktalanul végezhessük a munkánkat.
Szeretném felhívni itt a lakosság
figyelmét arra, hogy tagjaink társadalmi munkában végzik ezt a
munkát és egy értesítésnél nem
mindig tudunk azonnal a lakosság
rendelkezésére állni.
Tevékenységünk során egyszerre két polgárőr intézkedhet.
Minden egyes riasztásnál amikor nincs szolgálat akkor keresni
kell két polgárőrt akik ki tudnak
menni és intézkednek. Ezért
kérjük megértésüket. Tapasztalatunk szerint nagyon sok jelzés jön
napközbeni hangos munkavégzés,
kutyaugatás, és hasonló esetekben. Természetesen bennünket is

és másokat is zavarhatnak ilyen
tényezők. Úgy gondoljuk az emberek elfelejtették és elutasítják a
békés egymás mellett élést. Nem
tolerálják ezeket a nappali zajokat. Az egyre nehezebb gazdasági
helyzetben a nappali hangzavarást
türelemmel kellene viselni. Mottónk: ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI.
El kell ismerjük, ami nekünk nem
probléma az a szomszédomnak
megélhetést jelent.
Szeretnénk kérni a lakosságot,
ne csak akkor hívjanak bennünket, amikor a szomszédok tevékenysége zavarja Önöket, hanem
akkor is, amikor házalók idegen
személyek, akiket még nem láttak a szomszédnál azt is jelezzék
felénk. Ezzel is vigyázva magunk
és szomszédaink értékeire. Ezzel
is megelőzve a napközbeni besurranásokat, lopásokat.
(A Nagyvenyimi Polgárőrség
közhasznúsági jelentését teljes terjedelmében a nagyvenyim.hu internetes oldalon olvashatják.)

Pénzügyi beszámoló 2011. év
2011 banki nyitó egyenleg
pénztár nyitó egyenleg
kapott bankkamat
Tagdíj
Önkormányzati támogatás
Polgárőr szövetség
Magánszemélyek adományai
Vállalkozók adományai
Összesen:

136 725
88 848
119
31 200
400 000
200 000
401 835
70 155
1 328 882

Anyagbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány
Postai, telefon ksg.
Gépjármű karbantartás
Bankkamat, forgalmi jutalék
Illeték (pályázati anyaghoz)
Üzemanyag költség
Parkolási díj
Reprezentációs költség
Tárgyi eszközök beszerzés
Összes kiadás:

6 650
71 226
80 835
146 865
39 408
9 250
725 625
200
22 748
29 280
1 132 087

Bank záró egyenleg

196 795

2012-ben a Nagyvenyimi Polgárőrség közhasznú egyesületté vált.
Ez megkönnyíti az egyesületnek nagy összeget adományozók részére a
lehetőséget, a megfelelő igazolás után leírhaják az egyesületnek adott
támogatást az adójukból.
Köszönjük a lakossági támogatást, amelyet 2011-ben nyújtottak.
Bízunk benne a lehetőségeikhez mérten 2012-ben is támogatnak
bennünket. Egyesületünk a támogatást az önök biztonságérzetének és
biztonságának növelése érdekében használja fel.
Hódi Attila
elnök

Mi újság Nagyvenyimen?

Mákófalvi előadás
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Talajterhelési díj változása

Örültünk annak, hogy
Inaktelke után az Egereshez tartozó Mákófalva lakói
is ellátogattak hozzánk. A
nagyvenyimi családok ismét
bebizonyították
határtalan
vendégszeretetüket. Erdélyi
vendégeink olyan szállásadókra leltek, akik örömmel fogadták őket, és elkezdődött egy új
kapcsolat. A mákófalviak meghívásának igyekszünk majd mi
is eleget tenni. A május 19-én
tartandó falunapjukra invitáltak bennünket, ám sajnos
az egy napra esik a Pünkösdi
Dalostalálkozóval, így még
nem döntöttünk, hogy idén
vagy majd jövőre viszonozzuk
a mákófalviak látogatását.
Rendkívül nagy érdeklődésre számot tartó előadással
kedveskedtek nekünk, ami
mindenkinek nagyon tetszett.
Köszönjük a családoknak,
hogy segítségünkre voltak a
szervezésben, vendéglátásban.

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény
234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdését, melynek következtében
a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/
m3-re változott.
Nagyvenyim településen a
területérzékenységi szorzó 1.5
mértékű, így 1 m3 el nem szállított szennyvíz után 2012. február 1. napjától 1800 forintot
kell fizetnie annak az ingatlan
tulajdonosnak, akinek a közműves szennyvízelvezetés biztosításához szükséges viziközmű kiépült
és műszakilag rendelkezésre áll, és
nem kötött rá a csatornahálózatra.
2012. július 1. napjától lép hatályba a viziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
55. §-a, úgy rendelkezik, hogy a
viziközmű rendszer üzembe helyezésétől, illetve a már meglévő

Megközelítőleg kilencven
nagyvenyimi lakónak tudunk
ingyen ebédet biztosítani április
másodikától. Napi egy tál meleg
ételről van szó. Az érintetteknek
nem kell mást tenniük, mint eljönni a polgármesteri hivatal hátsó udvarához, és elvinni az ételt.
Nagyon széles körű közvélemény kutatás, felmérés előzte
meg a kedvezményezetti kör
összeállítását. A családgondozók, a gyermekjóléti szolgálat

vezetője, az egészségügyi bizottsággal közösen készítették
elő a döntést.
Így kilencven adagot tudunk most igényelni, ami nem
jelenti azt, hogy ez az adagmennyiség végleges, változhat
pozitív és negatív irányban
egyaránt.
Nagyon örültünk a segítségnyújtás e lehetőségének,
éltünk is vele, és sikerül elindítani az akciót áprilisban.

A Dunanett Kft. levélben
tájékoztatta önkormányzatunkat a közszolgáltatás ellátásának változásairól. E tájékoztatásból egyebek mellett
kiderül az is, hogy a korábbi
gyakorlattal ellentétben nem
évenkénti két – tavaszi és őszi
– lomtalanítás szerepel a programjukban, hanem idén már
csak egy ilyen alkalom van.
Idézünk a levélből:
„A szolgáltatási területünkön működő önkormányzatok
és más települések önkormányzatai által létrehozott KözépDuna Vidéke Hulladékgaz-

dálkodási
Önkormányzati
Társulás, és a Dunanett Kft.
között megkötött közszolgáltatási szerződés meghatározza
a hulladékkezelési közszolgáltatás lényegi elemeit. Az
egységdíj magában foglalja az
ingatlantulajdonosoktól, illetve
közterületről történő heti egyszeri hulladékgyűjtést, szállítást, évi egyszeri lomtalanítást,
és a teljes hulladékmennyiség
kezelését, ártalmatlanítását és
hasznosítását.”
Az idei, egyszeri díjmentes
lomtalanítás időpontjáról időben értesítjük a lakókat.

Népkonyha Nagyvenyimen

viziközmű rendszer esetében
annak bővítésétől számított egy
éven belül köteles a viziközmű –
rendszerbe bekötni, ha:
a) a közműves ivóvízellátás
vagy a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás biztosításához
szükséges víziközmű-rendszer a
közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült
és műszakilag rendelkezésre áll, és
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa e kötelezettségét
nem teljesíti, a települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
Felhívom e két jogszabály
rendelkezéseivel érintett ingatlan
tulajdonosok figyelemét, hogy a
tízszeres talajterhelési díj elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Befogadták
Befogadták a belvízpályázatunkat, minimális hiánypótlást kértek, amelyeket teljesítettünk, várjuk a kedvező
elbírálást.
Mint ismeretes 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 - 50-60 millió forint - az
önkormányzat képtelen saját
forrásból előteremteni, ezért
élt a pályázat kínálta kedvező
lehetőséggel. A támogatás elnyerése esetén az önrészt biztosítja a képviselőtestület.

PET-palack

A Dunanett Kft. továbbra is
ingyen szállítja el a szelektíven
gyűjtött műanyag flakonokat
minden hónap harmadik szerdáján. A következő alkalmak:
április 18., május 16.

Füstmentesen!
Nagyvenyim belterületén április 1-től
szeptember 30-ig szombat, vasárnap és ünnepnapok
kivételével 18 órától 20 óráig engedélyezett

az éghető kerti hulladék megsemmisítése a megfelelő tűzrendészeti és levegőtisztasági szabályok betartása mellett.
Kérjük a lakókat, tartsák be a helyi rendelet szabályait, ne
zavarják a szomszédok nyugalmát.

Nem lesz tavaszi lomtalanítás

Jeles ünnep volt februárban a Szent Ferenc Szeretetotthonban. Raffael nővért köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Szabóné Lőrincz Ilona polgármester és Komjátiné Mádl
Margit címzetes főjegyző
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A

Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Sulihét

Iskolánkban 14 éve rendezünk sulihetet az idejáró diákok
részére. Az idei tanévben is változatos programok megvalósítására törekedtünk. A képek tanúsága szerint jól érezték magukat
a gyerekek.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Suligála

Iskolánk 213 diákja lépett fel a Valahol Európában című
 usicalben, amit az idei év suligáláján adtunk elő. Tóthné
m
Kolmankó Diána, Kiss Zoltánné és Tükör Balázs pedagógusok
ötlete alapján, az osztályfőnökök szervezésében és a diákok soksok munkájával egy fergeteges előadás kerekedett ki a szülők, az
iskola régi diákjai és az érdeklődő vendégek nagy-nagy örömére,
március 9-én az iskola tornatermében.

Véndiákok találkozója 2012.
A hagyományoknak megfelelően ismét összegyűltek az iskola
kettőre végződő évben ballagó diákjai, hogy felidézzék az iskolás
éveiket, és elbeszélgessenek az elmúlt évekről. Volt miről beszélgetni, hiszen a legidősebbek 60 évvel, a legfiatalabbak pedig 10
évvel ezelőtt végeztek a venyimi iskolában. A gyerekek műsora

után a venyimi iskolából egykoron elballagott nyugalmazott
polgármester, Rauf Pál és jelenlegi polgármester asszonyunk
Szabóné Lőrincz Ilona mondott pohárköszöntőt, majd a jó hangulatú visszaemlékezések következtek. Jövőre várjuk az 1953,
1963, 1973, 1983, 1993, 2003-ban végzett osztályok tanulóit!
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Óvoda
Gondolatok az óvodai életről

Az óvodaérettség egyik jele,
ha azt tapasztaljuk, hogy gyermekünk szívesen tölt el egy kis időt
tőlünk távol. Ha örömmel megy
a nagyszülőkhöz, vagy szívesen
játszik a szomszéd kisgyerekekkel.
Mindez arra utal, hogy az ilyen
gyerekeknek vélhetően könnyebb
dolguk lesz a beilleszkedéssel,
mint azoknak, akik még egyetlen
percet sem töltöttek a szüleiktől
távol.
A gyerekek egy részének az
óvodakezdés új élmények lehetőségét jelenti, másoknak viszont
a szülőtől való elszakadás sok feszültséggel jár. Ha jól belegondolunk ezt meg is értjük, hiszen a
kisgyermeknek mostantól olyan
felnőttől kell elfogadnia a segítséget, akit eleinte még nem ismer,
és ha egy nagyobb létszámú csoportba kerül, esetleg a sok hasonló
korú gyermek jelenléte még ijesztő is lehet számára.
– Nagyon fontos az óvodakezdés előtt a gyermek lelki
egészsége: mely azt jelenti, hogy
a gyermek el tudja fogadni az anya
távollétét és tisztában van azzal,
hogy az óvodai tartózkodása nem
végleges, legyen biztos abban,
hogy érte fognak jönni. Ugyanez
az érettség vonatkozik a szülőre is,

abból a szempontból, hogy a fizikai elválást gyermekétől el tudja
fogadni.
– Fontos a gyermek kifejező
képessége. A kis óvodás legalább
az alapvető igényeivel kapcsolatban tudja kifejezni magát az óvó
néninek és társainak is. Pl. tudja
elmondani, ha WC -re szeretne
menni, ha éhes, ha szomjas, ha
játszani szeretne valamivel….
– Az óvodában elvárható már
egy bizonyos fokú önállóság, illetve önállóságra való törekvés
a gyermek részéről. Pl. tépőzáras cipő föl és levétele, nadrágba
tudjon belebújni, a kabátot tudja
felvenni. Nemcsak az öltözködés terén kell önállónak lennie,
egyedül kell étkeznie egy óvodás
kisgyereknek, kanalat, villát magabiztosan kell használnia.
– A fizikai érettség területén
alapvető feltétel a szobatisztaság.
Minden esetben időt kell
biztosítani a gyermeknek és az
óvónőnek, hogy egymásra hangolódjanak, ebbe a folyamatba
nagyon sokat tesz az óvó néni, aki
játékkal, énekkel, zenével, mesével folyamatosan arra törekszik,
hogy a gyermek jól érezze magát
és elfogadja az óvoda szokásait,
szabályait.

Az elmúlt időszak programjai
 Játékos, vidám jelmezes farsangi bál az óvodában:
 Tulipán csoportosok lovas szánkózása a falu határában
 Maci csoportosok megfigyelő kirándulása a téli erdőben
 A soproni Habakuk Bábszínház előadása az óvodában
 A nyuszi csoport látogatása a Dunaújvárosi Vasút állomáson
 A Katica és Tulipán csoportos óvó nénik bábelőadása: az
Arany János Iskolában, a helyi Kossuth Lajos Iskolában
és a Rácalmási óvodában.
 Télbúcsúztatás, a Kisze báb vízbe dobásával.

ADÓSZÁMUNK!
A Mi újság nagyvenyimen újság februári számában
az „alapítvány a nagyvenyimi óvodáért” adószáma nem
megfelelően jelent meg.

A helyes adószám: 18490956-1-07

A kellemetlenségért elnézést kérünk.

Foltvarrók hírei

Lassan itt a tavasz és
kezdődnek a közös varrások,
mert tavasszal és ősszel van
ezekből az össze jövetelekből
nagyon sok. Szinte minden
hétvégére jut egy rendezvény.
Mert már nincs is olyan
település ahol nem működne
egy foltvarró klub (vagy kettő).
Nagyon népszerű és hasznos
elfoglaltság, szép dolgokat
lehet elővarázsolni. Nem lehet
unatkozni, mindig új dolgokat
tanulunk egymástól. A nyár
pedig a táborok ideje.
Aki e néhány sor elolvasása után kedvet kapott ehhez
a hasznos és kellemes hobbihoz azt szeretettel várjuk a
hét minden keddjén 16-19
óra között.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy Rozbora Piroska,
a művelődési ház vezetője, a
Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkereszt kitüntetettje
és a Nagyvenyimi Foltvarró

klub megalapítója nyugdíjba
vonult. Nagyon hosszú időt
töltöttünk el együtt, nem
hiába mondogatta, a szíve
csücske vagyunk. Piroska!
Köszönjük az együtt töltött
éveket, azt is, hogy mindig
számíthattunk rád! Kívánunk
nagyon jó egészséget, hosszú
boldog nyugdíjas éveket! Bódi
Irén írja Az idő vonatán című
versében, hogy egy pálya útja
véget ér... - de a tiédnek, Piroska nem lesz vége, biztosan
sokat fogunk találkozni majd
olyan foglalkozáson, amit te
szervezel!
Húsvét közeledtével verssel
kívánok kellemes ünnepeket
minden olvasónak!
Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a húsvét is közeleg
SelmecziKovács Istvánné
csoportvezető

Foltvarrótalálkozó Nagyvenyimen

Regionális foltvarró találkozót és kiállítást tartottak a
venyimi Aranykezű Öltögetők
Klub tagjai március 17-én. A
rendezvényen főleg a környék
foltvarrói vettek részt, de megtiszteltek bennünket jelenlétükkel távolabbi helységek
klubjai is.
Rozbora Piroska megnyitója után Kegyes Lászlóné alpolgármester asszony mondott
pár kedves mondatot a foltvarrás szépségeiről.
Emelte a rendezvény hangulatát a venyimi mazsorett
tánccsoport műsora. Köszönjük Mencsik Andreának, Tőke
Andornak és természetesen a
mazsorettes
kislányoknak,

hogy eljöttek hozzánk és
műsorukkal szórakoztatták a
nagyszámú vendégsereget.
Tombolasorsolást is tartottunk, amit mindenki izgatottan várt. Szép és hasznos
tárgyakat készítettek rá a klub
tagjai. A fődíj egy nagyon szép
takaró volt, amit egy rácalmási
foltvarró kollegina nyert meg.
A rendezvény jó hangulatban telt el. Volt anyagvásárlási
lehetőség, és varrós kellékeket
is lehetett vásárolni.
A klub tagjai izgatottan készültek a foltvarró találkozóra,
ami reméljük mindenki megelégedésére jól sikerült.
Aranykezű
Öltögetők Klub

Nem megy a tanulás?

Van mit javítani a félévi bizonyítványon?
Nyelvvizsga kellene? 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
Szabadi Andrea
(x)
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Aranydaru Nyugdíjas Újra pályán a Titánok!
Vége a télnek, itt a tavasz és vele két csapatot is megelőzött a bajnokKlub hírei
együtt elindul a fociszezon. Április ságban. U-19-es csapatunk egy góllal

Nagy örömmel vettünk részt
február 17-én településünk
Egészségházának átadó ünnepségén. A csodálatosan szép
intézményt végignézve boldogan állapíthattuk meg, hogy
a felújított rendelők és a kapcsolódó létesítmények nagyon
nagy értéket képviselnek a falu
életében. A mi korosztályunk
sajnos elég gyakran megfordul
az orvosi rendelőkben. Jólesik
egy korszerű, szép rendelőben
gyógyulásban reménykedni.
Dalkörünk egy tavaszi dallal
köszöntötte az átadó ünnepség
résztvevőit.
Ebben az évben is megszervezték Székesfehérváron a
nyugdíjas Kor-Társ Ki mit tud?
vetélkedősorozatot. A nyitónapon (február 19-én) került sor
a mi nyugdíjasklubunk tagjainak megmérettetésére. Szabó
Károlyné Marika Garai Gábor
Bizalom című versét adta elő.
A zsűri oklevéllel jutalmazta előadását. A klub dalköre
Fonóházi dalcsokrot énekelt
Domaházáról. A zsűri a dalkör
előadását oklevéllel jutalmazta.
Csonka Rudolf hangszerszólista magyar nótákat adott elő
szaxofonon. Előadását a zsűri
oklevéllel ismerte el.
A klub eddig minden évben
részt vett a Kor-Társ rendezvénysorozaton, de a legeredményesebb szereplést ebben az évben érte el azzal, hogy minden
szereplő a saját kategóriájában
oklevél kitüntetést érdemelt ki.
Klubdélutánon köszöntöttük születés- és névnapjukat
ünneplő tagjainkat. Férfi klubtagjaink virággal köszöntötték
a klub hölgy tagjait a nőnap
alkalmából. A Ki mit tud?-on

szereplők bemutatták klubtársaiknak is műsorukat.
Március 8-án dégi barátaink
meghívásának tettünk eleget,
ahol a dalkör két dalcsokorral
köszöntötte az ünneplő közönséget. Külön dallal köszöntötték Lázár Melinda klubvezetőt.
A Solti Tavaszi Napok rendezvénysorozatára Solt Önkormányzata meghívta klubunkat,
és dalkörünk egy dalcsokor
előadásával szerepelt a dalkörök
találkozóján. A Kissolti Nyugdíjas Egyesület vendégszeretetét is élvezhettük ezen a napon.
Március 21-én önköltséges
alapon Tamásiba szerveztünk
kirándulást, ahol a klub egy
csoportja melegvizes fürdőben
töltött egy kellemes napot.
Április 10-én 13 órai kezdettel tartjuk meg a Művelődési Házban kilencedik
alkalommal a költészetnapi
versünnepet. A rendezvényre
szeretettel várjuk településünk
versszerető lakóit is.
q
Készülünk a május 19-én
kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Pünkösdi
-Dalostalálkozóra is, melyre
szeretettel várjuk a dalszerető
közönséget. A rendezvény nyitott, belépődíjat nem kell fizetni. A rendezvény a hagyományok szerint több településről
érkező vendégek részvételével
történik. Kérjük a nagyvenyimi vállalkozókat, támogassák
e népszerű rendezvényt. Támogatási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Segítő szándékukat előre is tisztelettel
megköszönjük!
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök

Lapunk következő száma
Lapunk következő száma 2012. május 10-én, csütörtökön
jelenik meg. Lapzárta: 2012. április 23. Kérjük, megjelentetésre
szánt írásaikat, hirdetéseiket, közleményeiket legkésőbb április
23-ig juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára!
Köszönjük:
szerkesztőbizottság

elsejével folytatódik a 2011-2012es szezon tavaszi fordulói. Tavaly
júniusban alakult csapatunknak
mozgalmas volt az elmúlt idény.
Volt okunk örömre, volt okunk bánatra, nem volt egyszerű az biztos.
Fogalmunk nem volt, mit tud, tudhat
a csapat. Komoly felkészülés nélkül
szinte a toborzás után kezdtünk
bele a bajnokságba. A nyári szünet
miatt mindig hiányos volt az edzés
is. Aztán Nagytétényben egy tornán
döbbentem rá hogy az U-11 és az
U-13-as csapataink messze nincsenek kész. És akkor elkövettük azt a
hibát, hogy engedtük indulni őket
a bajnokságban. Oda, ahol sokszor
két fejjel magasabb több éve együtt
focizó csapatok játszottak. Nálunk
sok volt az abszolút kezdő. Attól
féltettem a mieinket, hogy elmegy a
kedvük a focitól, ha nagyon megverik
őket. Arra gondoltam, várjunk még
egy idényt, és akkor indítjuk őket.
U11-es csapatunk rendszeresen felfelé játszott az U-13-as csapattal a
bajnokságban, szerepelt a saját bajnokságukban, és részt vettek a Bozsik
program rendezvényein is.
U-13-as ellenfeleinknek kön�nyű prédák voltak. Hozzáteszem
halkan az MLSZ képzési és szakmai sportigazgatója szerint nem javasolt a bajnokság 15 éves kor alatt.
A FIFA legújabb irányelve szerint
addig elegendők a tornák, fesztiválok. Három emberre hallgatva végül
is rábólintottam, hogy induljunk a
bajnokságban. Ez nagy hiba volt.
Sokba került nekünk. Hibás vagyok,
mert ki kellett volna állni a véleményem mellett. Megjegyzem a három
emberből, aki az indulás mellett volt,
kettő már nincs velünk. Hát ez van.
Akik akkor kezdték a labdarúgást
azok mind elmentek, sőt olyanok
is eligazoltak, akiknek sok volt a vereségből. Elmentek nálunk előrébb
járó, jobb egyesületbe. Köszönjük,
hogy itt voltak, sok sikert kívánunk
nekik! A fél éves U-11-es csapatunk
második lett Ercsiben egy teremtornán. Több éves sportegyesületeket
utasítottunk magunk mögé, sőt volt
olyan csapat, aki később megtréfálva a városi nagycsapatot is, előkelő
helyen végzett egy városi kétnaposra
rendezett tornán. U-13-as csapatunk

lemaradva végzett második helyen,
a nagytétényi tornán. De ez már a
múlt. Remélem, a tavaszi fordulók
már jobban sikerülnek. Bizakodásra ad okot az új edzők személye
is. Ősszel érkezett Tóth István, aki
edzői rutinjával, futballista múltjával
garancia lehet a sikerre. Azért nem
sok magyar labdarúgó mondhatja el
magáról hogy játszott Maradona ellen, és pályára lépett a Boca Juniors és
a River Plate stadionjában. Érkezett
még hozzánk a télen Bakos János
is, aki a fiatal edzők generációjához
tartozik. Meglátásai, edzéstervei,
taktikai variációk gyakorlásai már
most meglátszanak a csapatokon.
Ők ketten felelnek az U7-U11U19-es csapat felkészítéséért. A
kezdetektől velünk lévő szakmai
vezető Gróf Andrást szerintem nem
kell bemutatnom. Rutinja, szakmai
hozzáértése megkérdőjelezhetetlen.
Ő az U-13-as csapat felkészítéséért
felel. Van és lesz munkájuk bőven.
Fiatal csapat vagyunk, nyáron leszünk egy évesek. Nem kergetünk
hiú ábrándokat. Pár szülő finanszírozza az egész klubot. Nincs nagy
támogató mögöttünk. De azért sok
mindent megoldottunk. Szeretnénk
megőrizni önállóságunkat. Megalakulásunkkor hívtak Pálhalmára,
vigyük át gyermekeinket. Akkor
úgy gondoltuk, inkább önálló club
leszünk. Ezt a döntést azóta sem
bántuk meg. Már megérkezett saját
buszunk, amivel a csapatot hordjuk
edzésre, meccsekre. Nyár elején érkeznek a mobil öltözők, hogy normális körülményeket biztosítsunk
sportolóinknak. Már tárgyalás alatt
van a füves, esetleg műfüves pálya
elkészítése. Ebben nagy segítség a
Társasági Adóhoz való hozzáférés.
Klubunk a feltételeket teljesítve az
idén hozzájuthat a forráshoz. Tehát a háttér adott. Szeretnénk, még
hogy U-19-es csapatunk, ahol van
pár 14 éves srác, valamilyen formában együttműködve a Nagyvenyim
SC-vel egy ifi csapatot állítsunk ki. Jó
lenne, ha a Nagyvenyim SC felnőtt
csapatában látnánk viszont őket. Ez
még a közeljövő zenéje.
Hajrá Titánok ! Hajrá Foci!
Csordás Attila
elnök
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A szeretet érintése – a babamasszázsról szülői szemmel

Török Zsuzsi védőnő jóvoltából januárban egy pici
csapat a tanulócsoport keretein belül megismerkedhetett
a babamasszázs alapjaival. Két
újdonsült anyuka 3-4 hónapos
csecsemőkkel - az én kisfiam
három hónapos volt - és két
várakozással teli kismama.
Gyorsan jó hangulat kerekedett, mikor kiderült, hogy a
mocorgó-vigyorgó-pityergő
csecsemők mellett a masszázs
többi alanya nagyon jó magaviseletű, ám kevésbé életteli
játékbaba, illetve a később bekapcsolódó apajelölt számára
kerített mackó lesz.
Gyakorlati szempontból
fontos volt nekem, hogy nem
kellett utaznom, csak elsétáltam a Művelődési Házba,
tulajdonképpen házhoz jött
a tanfolyam. Ez volt az első
közösségi alkalom, ahová a
kisfiammal elmentem, mióta
megszületett, de nagy biztonságot adott számomra, hogy
Zsuzsi az első foglalkozástól
kezdve törekedett arra, minél
fesztelenebbül és otthonosabban érezzük magunkat, hiszen
a szülők és a babák jó közérzete fontos ahhoz, hogy ilyen
intim dolog, mint a csecsemők
masszírozása, átadható legyen.

A tanfolyam hat alkalma során
röviden betekintést kaptunk a
babamasszázs elméletébe, a
mozdulatok eredetébe, hogy
milyen kultúrából jönnek az
egyes gyakorlatok, de számomra a legfőbb értéke mégis az
volt, hogy alapvetően a gyakorlatokra összpontosítottunk, és
lépésről-lépésre sajátítottuk el
az egyes fogásokat, segédanyagok segítségével, sok ismétlés
során. Így a hatodik alkalom
végén az a jóleső érzés töltött el,
hogy valóban olyan konkrétan
alkalmazható ismeret birtokába jutottam, ami segít nekem a
kisbabámmal való törődésben.
Már a várandósság alatt kiderült, hogy babám számára az
érintés nagyon fontos. Mindig
reagált arra, ha simogattam a
pocakomon keresztül, és ha
nagyon rugdalózott, általában
sikerült megnyugtatni őt. Mivel a kisfiam császármetszéssel
született, és sajnos csak nagyon
rövid ideig tudtam szoptatni,
a bőrkontaktus megélésére különös figyelmet igyekszem fordítani. Az ösztönös
ölelési-simogatási vágyunk
is mutatja, hogy a csecsemő
iránti szeretetünk megélésének fontos területe az érintés,
ami az ő számukra ugyanolyan

létszükséglet, mint a táplálék.
A kisbabám kiegyensúlyozott
érzelmi fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy az én testemmel
való közvetlen érintkezés során
pozitív élményekkel töltődjön
fel - erről a pszichológiai és a
csecsemőgondozási szakirodalomban sokat lehet olvasni.
A masszázs fogásainak elsajátítása közben mindez csak
még jobban megerősödött
bennem. A szokásos simogató
mozdulatok mellé megtanult
szakszerű fogások elmélyítették bennünk azt, hogy közös
élményünk az ő kicsi testének
felfedezése. A végtagjainak, a
hasának, mellkasának, hátának,
arcocskájának szisztematikus
végigmasszírozása
közben
kisfiam egyértelműen jelezte,
hogy mi volt jó neki, mi nem,
melyik mozdulatot vette szívesen éppen akkor. Jelezte, ha
elfáradt, ha besokallt. Ilyenkor kicsit pihentünk, ivott,
nézelődött, és ha jólesett neki,
akkor folytattuk. Alkalomról alkalomra jobban élvezte,
és jobban elengedte magát, a
hasfájást megszüntető mozdulatok tanulásakor már annyira,
hogy minden résztvevő számára egyértelmű jelét produkálta
annak, mennyire hatásosak a

masszázs mozdulatai. Ekkor
a jókedvű csapatban résztvevő
várandós szülőpár megjegyezte, hogy milyen jó hús-vér csecsemők közelében lenni ilyen
pillanatokban, és látni, hogy
milyen egyszerűen lehet kezelni ezeket a helyzeteket.
Stresszmentes,
bensőséges
légkör alakult ki a foglalkozások során, és természetes volt,
hogy a kisbabák sírtak-nevettek, ettek-ittak, és "produktumokkal" örvendeztettek meg
bennünket. Számomra fontos
volt, hogy nemcsak a saját babánk, hanem egymás iránt is
elfogadók voltunk egy ilyen
intim helyzetben. Mindan�nyiunk számára pozitív élmény volt a tanfolyamon való
részvétel.
A kisfiam gondozásában
az esti rutinunk fontos része
a bőrkontaktus, a sok-sok
simogatás, érintés, amibe
igyekszem belecsempészni a
masszázs mozdulatait is, ha sikerül. Fontos számomra, hogy
minden egyes nap megélhesse
simogatás, masszírozás közben, hogy szeretem őt - a feje
búbjától a lába kisujjáig.
Köszönet Zsuzsinak a szakszerű mozdulatokért!
Szalay-Laczkó Viktória

A szakember szemével

lehetőséget kapnak arra, hogy
babájukat masszírozva közelebb kerüljenek gyermekük
szívéhez, ezzel elmélyíthessék
a köztük kialakuló kötődést.
A Magyar Gyermekmas�százs Egyesület által tartott
tanfolyamokon a 2-3 hónapos
korban történő kezdést ajánljuk (ebben az életkorban alkalmazható a leghatékonyabban
a masszázs) de természetesen
fiatalabb és idősebb babákat is
szeretettel látunk.
A gyermek növekedésének
megfelelően, a kúszó-mászó,
tipegő, és kisgyermekkorban

a mozdulatok változtatásával
a masszázs tovább folytatható.
A masszázs a születéstől
egészen a felnőtt korig végigkíséri az életünket, mindennapos cselekvéseink része lehet.
A babamasszázs akkor a
leghatékonyabb, ha rendszeresen, a kicsi igényeinek megfelelően végezzük.
A csecsemőmasszázs oktatóink mindenkinek egyénileg
segítenek a masszázs legmegfelelőbb időpontjának megtalálásában. (Forrás: www.
magye.hu)
Török Zsuzsanna

A babamasszázs évezredes
hagyománya Indiából származik. Az ősi kultúrákban anyáról
gyermekre szállt a masszázs tudománya. Az édesanyák a világ
minden pontján ösztönösen
tudják, hogy a babáknak szükségük van az ölelésre, a ringatásra, a szeretetteljes érintésre.
A masszázs olyan kommunikáció, amely szavak nélkül
is képes érzelmeket, nyugalmat, szeretetet közvetíteni, és
egyes társadalmakban a csecsemőgondozás hagyományának

részét képezi. Az érintés egész
életünk során rendkívüli fontossággal bír, végigkíséri emberi kapcsolatainkat.
A szeretetteljes masszázs
előnyei közé tartozik, hogy
stimulálja a bőrt, a légző keringési rendszert, a nyirokkeringési rendszert, javítja a vérkeringést, az emésztést, segíti
az immunrendszer működését,
az érzék-szervek és az izomrendszer fejlődését. A szülőnek
pedig erősíti az önbizalmát, az
anyai érzéseit. Az apák pedig
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Rozbora Piroskát köszöntötték
Barátok, kollégák köszönték
meg március 2-án, pénteken
este Rozbora Piroska szerteágazó népművelői, művelődési ház vezetői munkáját.
Piroska kulturális értékekkel, kiváló, különleges és tartalmas programokkal gazdagította településünket, színesítette,
formálta a nagyvenyimiek
hétköznapjait és ünnepeit tizennégy éven keresztül. Az
egészségvédelem terén olyan
irányt mutatott, amely sokak
életét megváltoztatta, jobbá
tette. A munkakapcsolatokon
messze túlmutatva emberileg
is rengeteget adott eddig, és
ad ma is. Mindenkihez van
egy-két kedves szava, a „Hogy
vagy?" kérdése nem szimpla
udvariassági gesztus, hanem
őszinte érdeklődés. Tengernyi
volt az a szeretet, megbecsülés
és elismerés, amelyet azok a
barátok, ismerősök, munkaés pályatársak sugároztak felé,
akik részt vettek a nyugdíjas
búcsúztatóján. Mégis úgy
érezzük, csak egy csepp ahhoz
képest, amit érdemel mindazért a jóért, amit kaptunk tőle.
Piroska lelkiismeretes, áldozatos és közösségformáló
munkáját 2004-ben Altomüns
terben, 2006-ban pedig Nagyvenyimen ismerték el nemzetközi kapcsolatokért díjjal. A
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 2007ben vehette át népművelőnként,
művelődési ház vezetőnk. Két
évvel később a képviselőtestület
„Nagvenyimért” díjjal köszönte
meg áldozatos munkáját. Piroska tevékenysége példaként állt
a környező települések népművelői előtt, hiszen abban az időben még községi szinten elvétve
akadtak nagyrendezvények, közösségi programok. Mondták is
neki 1998-ban, amikor Nagyvenyimre jött népművelőnek,
hogy „elásod” magad vidéken.
Ám ő hihetetlen lendületével,
szeretetet sugárzó lényével, segítő szándékával megmutatta,
hogyan kell összefogni a települést, együttműködésre ösztö-

nözni az intézmények vezetőit, dolgozóit, a jó ügyek mellé
állítani a klubokat, lakókat,
vállalkozókat. Tevékenységét,
nagyrendezvényeit némi szakmai irigységgel figyelték más
települések kultúrosai, aztán
egymás után kezdték átvenni a
jó mintát: a nagyvenyimi Falunap, a klubélet követendő minta
volt. Piroskának köszönhetően
elkezdtek egymás rendezvényein fellépőként részt venni a
csoportok, és saját berkeikben
meghonosítani hagyományőrző, hagyományteremtő programokat.
Számtalan klub, civil csoport megalakulását köszönhetjük neki. Így emlékszik erre:
- Nagyvenyimen a néptáncosokon, a nyugdíjasklubon,
vegyeskaron kívül nem volt más
kultúrkör, amikor én ide kerültem. Azt sem tudtam, hol kezdjem, ám az élet kínálta egymás
után a lehetőségeket. Nagycsaládos klubot szerveztem, foltvarró tanfolyamot indítottam, a
helybéli asszonyoknak annyira
megtetszett a közös öltögetés,
hogy foltvarró klubot alapítottak. A foltvarrók mintájára
igyekeztem minden korosztály
figyelmét felkelteni a közösségi
programok, a klubélet iránt.
Így telt meg élettel, dallal,
tánccal és mosollyal a művelődési ház. Havonta volt
meseelőadás, bábjáték a házban, farsangot szervezett a
gyerekeknek, és a helybéliek
szívesen jártak az általa szervezett táncházba, vagy éppen
modern- illetve társastánctanfolyamra. Még a Bartókban
dolgozott, amikor megismerkedett a harmonikus lelki, testi
egészségség kialakításának és
megőrzésének módszereivel.
Egyfolytában azon gondolkodott, hogyan tudná ezeket az
ismereteket átadni másoknak.
– Az első Egészségnapra
hárman jöttek el – emlékszik
vissza Piroska. – De Szabóné
Lőrincz Ilona akkor azt mondta,
ne aggódj, mert ez a három ember jól érezte magát itt, elmeséli
másoknak, és legközelebb újabb

három látogatót hoz magával.
Igaza lett. Így fejlődtek és teljesedtek ki a programjaim. De a
venyimiek nélkül mindez nem
így alakul, mert szervezhetek én
különleges rendezvényt, ám az
csak jó közönséggel lesz sikeres.
Piroska köszöni minden
nagyvenyiminek, ezt a sikert,
valamint azt, hogy szakmai
szempontból is kiteljesítették
az életét.
– Hálás vagyok Rauf Pál
polgármester úrnak és Szabóné Lőrincz Ilonának, aki most
polgármesterként, korábban
kulturális bizottsági elnökként
mindenben mellettem állt és
segített. Köszönöm Galambos
Dénesnek a külföldi kapcsolatok terén kialakított jó kapcsolatunkat. Az intézményvezetőknek, kolléganőknek, a mindenkori képviselőtestület tagjainak, hogy mellettem, illetve a
kultúra mellett álltak. A művelődési házzal egy épületben lévő
iskola vezetőjének, dolgozóinak
a határtalan munka- és emberi
kapcsolatot, amely végig kísérte
tevékenységemet az elmúlt évtizedben. És végtelenül hálás
vagyok a családomnak, amiért
a háttérből segítettek, elnézték,
hogy ritkán voltam otthon, és
ha otthon voltam, akkor is csörgött a telefon...
A családtagok most azt
szeretnék, ha Piroska minden
figyelme végre rájuk irányulna,
és meglenne a művelődési ház
nélkül. De ezt a munkát nem
lehet csak úgy abbahagyni. Az
autója magától a művelődési
ház felé kanyarodik most is –
gazdája egyelőre úgy érzi, csak
szabadságon van... Nyugdíjasként egy új klub létrehozásán
gondolkodik, amely a testi,
lelki és szellemi fejlődéshez
kapcsolódóan a természetes
gyógymódokkal ismerteti meg
a tagjait. A klub létrehozására
bíztatják a kollégák és ismerősök Piroskát, aki bátortalanul,
de örömmel tervezget, hiszen
nyugdíjasként is ugyanaz az
adni és ismeretet átadni vágyó
ember, akit megismertünk tizennégy évvel ezelőtt.
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REFORMÁTUS
HÍREK
A nagyvenyimi Református Otthon karácsonyi avatása
után januárban, februárban a
meghirdetett alkalmainkon
Böttger Antal és Böttger Antalné lelkipásztorok hirdettek
igét. A januári istentiszteleteken személyesen köszönték
meg a felújításban segítséget
nyújtó vállalkozóknak áldozatos munkájukat, és a híveknek
felajánlásaikat. Február 26-án
református szokás szerint úrvacsorát osztottak a megjelent
gyülekezeti tagoknak.
Az egyháztagok úgy döntöttek, hogy az otthon adományozójának, Radványiné Kerék Gizellának és édesanyjának, Kerék
Lajosné Rózsi néninek a tiszteletére emlékfát ültetnek. Rózsi
néni évtizedeken át szervezte a
venyimi református közösség
életét, segítette az istentiszteletek, konfirmációk, egyházi
alkalmak megtartását. Leánya,
Gizi néni, tisztelve édesanyja
elkötelezett egyházi munkáját úgy döntött, hogy hitéleti
célokra a református egyházra
hagyja az otthonát, melyben
korábban édesanyjával, majd
egyedül élt. Az emlékfa ültetésére a Református Otthon
udvarán, a tavaszi munkák elvégzése után kerül majd sor.
Február 17-én a nagyvenyimi Egészségház avató ünnepségén a helybéli reformátusok
nevében Böttger Antal lelkipásztor kérte Isten áldását az
itt folyó egészségmegőrző és
gyógyító munkára.
A következő negyedévben
tervezett alkalmaink:
április: 8. húsvét vasárnap
úrvacsorás istentisztelet 16
órakor.
22. vasárnap istentisztelet
16 órakor.
május: 13. vasárnap istentisztelet 16 órakor.
27. pünkösd vasárnap úrvacsorás istentisztelet 16 órakor.
június: 10. vasárnap istentisztelet 16 órakor.
24. vasárnap istentisztelet
16 órakor.
Mindenkit szeretettel látunk alkalmainkon a Zrínyi
utca 10. szám alatti Református Otthonban.
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Natúrlevek a Venyim Gyümölcse Kertészettől!
Magyarországon az egy főre
jutó üdítőital-fogyasztás évenként nagyjából 180 liter. Az
egészséges életmód és táplálkozás elterjedésével párhuzamosan
csökken vagy stagnál a cukros
levek és az alacsony gyümölcstartalmú italok fogyasztása, míg
egyre nő az ásványvízé, a magas
gyümölcstartalmú és a 100%-os
gyümölcsleveké.
Nagy szükség is van erre a
szemléletváltásra, hisz már iskoláskorban is egyre több a
túlsúlyos, elhízott, cukorbeteg
és magas vérnyomással küzdő
honfitársunk. Az ízfokozó-, színezőanyagokkal és a mesterséges
citromsavval szemben megnyilvánuló fogyasztói ellenszenv is a
természetes levek felé fordítja a
tájékozottabb vásárlók figyelmét.
Az utóbbi években új termék
jelent meg a pultokon: a natúrlé,
amely 100%-os rostos, kizárólag gyümölcsből készül és nem
sűrítményből, illetve, amelyhez
semmilyen hozzáadott anyag

(tartósítószer, aroma, víz, cukor,
stb.) nem kerül. A gyártás során a
gyümölcsök értékes nyomelemeinek és vitaminjainak majdnem
100%-át megőrzi.
Még ma sem ismeri minden
vásárló, de aki már kóstolta, az újra
keresi, szívesen fogyasztja. A hazai
natúrlé-termelés egy főre vetítve
ma még csak fél liter: nagyon a
kezdete egy új, reményteljes folyamatnak. A natúr gyümölcslé
jellegzetes csomagolásban, 3, 5
vagy 10 literes Bag-in-Box-ba
töltve kerül a vásárlók asztalára.
A terméket a gyártást követően
12 hónapig lehet forgalomba hozni. A natúrlevek nagyon ízletesek.
Miután a dobozt csapra vertük
még további 2-3 hétig lehet eltartani romlás nélkül!
Miért jók a natúr gyümölcslevek?
– gazdag természetes savakban, vitaminokban, ásványi
anyagokban, és kifejezett antioxidáns hatással rendelkezik.
Kutatások szerint, az almának

Minden vásárlót, aki ezt a cikket bemutatja

10%-os kedvezményben részesítjük.

Keresse a Venyim Gyümölcse Kertészet termékeit
a Nagyvenyim Kölcsey utca 2-ben, a Csizmadia családnál!
Tel: 20/4452-240, 20/9381-665

Községünk legifjabb lakói:
Kálmán Olívia
Született: 2012.01.23.
Édesanyja: Tar Katalin
Édesapja: Kálmán Csaba
Ritter Zsófia
Született: 2012.02.07.
Édesanyja: Szabados Márta
Édesapja: Ritter József
Erőss Lajos
Született: 2012.02.09.
Édesanyja: Pados Éva
Édesapja: Erőss Lajos
Pekács Botond
Született: 2012.02.29.
Édesanyja: Pekácsné

Pordán Melinda
Édesapja: Pekács Milán
Érsek Zsófia
Született: 2012.03.05.
Édesanyja: Simon Judit
Édesapja: Érsek Sándor
Nemcsényi Roland
Született: 2012.03.07.
Édesanyja: Szanyi Katalin
Édesapja: Nemcsényi
Tamás
Böröcz Tamás
Született: 2012.03.09.
Édesanyja: Baranyai Anikó
Édesapja: Böröcz Attila

Jó egészséget kívánunk a babáknak és családjuknak!

rendkívüli gyógyító értéke van,
hála a gyümölcs húsának, amely
gazdag pektinben, ami az érés
során feloldódó rostok anyaga.
– karbantartja a vércukorszintet, megakadályozva annak
ingadozását, ezért fogyasztása
ajánlott cukorbetegeknek.
– tisztítja a vért, az ereket és
erősíti az idegrendszert.
– jelentős kálcium tartalma
is előnyös az emberi szervezetre, megakadályozva a későbbi
csontritkulást.
– frissen üdítő és emésztést
fokozó ital.
– kiválóan alkalmas fogyókúrázóknak, mert energia- és vitamintartalma késlelteti az éhségérzet kialakulását.
– 50%-kal több antioxidáns hatású A-vitamint tartalmaz, mint a
narancs. Az A-vitamin - amellett,
hogy lassítja az öregedési folyamatokat -, még segít a meghűléses
betegségek megelőzésében, a fertőzések távoltartásában is.
– segíti a testsúly-kontrollt,
hozzájárul az egészséges étrend
kialakításához.
– fogyasztása különösen fontos és ajánlott a kismamáknak, állapotos nőknek és gyermekeknek.
Az alma mellett találunk még
almás-szamócás, meggyes, bodzás, körtés, szilvás, őszibarackos,
homoktövises ízű natúrleveket is!

A bodzáról:
A feketebodzát (Sambucus
nigra) sokan csak mint egy
gyomnövényt ismerik, s a szóbeszéd alapján mérgezőnek
tartják. Eltekintve a virágából készült szörptől. Pedig egy nagyon
hasznos elfeledett növényről van
szó melyet szeretnék az olvasók
figyelmébe ajánlani.
Sokoldalú gyógyhatását már
évezredek óta ismerik, ilyen irányú felhasználása napjainkban is
jelentős. Talán ezért is foglal el
kitüntetett helyet a babonák és
hiedelmek világában.
Gyümölcse jelentős mennyiségben tartalmaz vitaminokat,
fehérjéket, ásványi anyagokat,
mikroelemeket, cukrot, szerves
savakat, cseranyagokat és pektint. Magas antocián tartalma
miatt széleskörűen használják
élelmiszerek, egyes országokban,
nagy mennyiségben vörösborok
színjavítására.
A készítmények alapanyagául szolgáló bogyó rendkívül
magas C-vitamin, antocianin,
vas, kálium, magnézium és
egyéb ásványi anyag tartalmát
a kíméletes feldolgozás és előállítás során megőriztük. Egyéb
tartósítószermentes termékeink:
Lekvárok, nektárok és szörpök.
(x)

Búgócsiga hírek

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy azon kisgyermekek
részére, akiket 2012. május 31ig beíratnak és legkésőbb 2012.
szeptember 3-tól igénybe veszik a családi napközi szolgáltatásait, december 31-ig még a
jelenlegi áraink szerint biztosítjuk a kisgyermekek ellátását.
2012. évi nyitva tartásunk:
Munkanapokon: 7.00 16.00-ig.
Búgócsiga 1-es és 2-es
számú Családi Napközi zárva
lesz:
Április 10. (kedd, tavaszi
szünet); április 21. ; október
27.; november 10 ; december
15. ; december 21-31 (téli szünet).

Ezen felül a Búgócsiga 1-es
számú Családi Napközi augusztus 8-tól augusztus 31-ig zárva
tart, a Búgócsiga 2-es számú
Családi Napközi nyári szünetének pontos időpontjáról is
hamarosan tájékoztatást adunk.
Sok szeretettel, várunk
minden kedves érdeklődőt!
Bővebb információért tekintse meg megújult honlapunkat a www.bugocsiga.com
címen.
További elérhetőségeink:
Debreczeni Hajnalka:
06/20/299-5280
Tóthné Debreczeni Csilla:
06/30/587-5366
Cím: Nagyvenyim, Földvári
utca 13.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Szent Bernát Arborétum alapítványa
2011. évi beszámoló

Alapítványunk 1999. június 8. óta kiemelkedően közhasznú alapítványként működik. Fő tevékenységünk a
nagyvenyimi templomkert és
volt ciszterci rendház karbantartása és fejlesztése.
Alapítványunk 2011-es évi
elszámolását a törvény előírásainak megfelelően itt közzétesszük. A részletes beszámoló az alapítvány honlapján, a
www.arboretum.nagyvenyim.
erdojarokklubja.hu oldalon
megtekinthető.
Kérem, támogassák alapítványunkat az adóbevallásuk
során, hogy a megfizetett adó
1%-át kedvezményezettként a
Szent Bernát Arborétum
Alapítványa-nak juttatják.
Adószám: 18485770-1-07.
Tisztelettel,
Németh László
kuratóriumi elnök

Tavaszi megújulás

Mérleg 2011. december 31.
Eszközök

Összeg eFt

Immateriális javak

0

Tárgyi eszközök

13 762

Forgóeszközök

4 663

ebből: Készletek
    Pénzeszközök

0
4 663

Források
Induló tőke
Tőkeváltozás

18 425

310
3 286

Tárgyévi eredmény

-171

ebből: közhasznú

-239

vállalkozási
Rövidlej. kötelezettségek

Összesen:

Összeg eFt

Összesen:

68
15 000
18 425

Eredmény 2011. év
Bevételek
Önkormányzati
támogatás
Pályázati támogatás

Összeg eFt

Ráfordítások

200 Anyagköltség
85 Energia költségek

Vállalkozói adomány

313 Egyéb anyagjellegű ktg.

Magánszemélyek
adománya

502 Bankköltség

Bérleti díj

295 Értékcsökkenési leírás

Egyéb bevétel

Összeg eFt
106
312
9
32
1 153

46

Összesen:

1 441

Eredmény:

-171

Összesen:

1 612

Áprilistól folytatódik a park
felújítása. Reményeink szerint
augusztus 3-án pénteken délután lesz a parkavatónk. Addig azonban még ránk is sok
feladat vár.
2012. április 7. (szombat)én tavaszi „nagytakarítás” az
arborétumban (templomparkban). kérünk mindenkit, aki
úgy érzi, hogy húsvét szombat
délelőtt - 8-12 óra között - tud
segíteni a parktisztító munkákban, jöjjön el!
A tél során lehullott ágak,
gallyak eltakarítása, száraz
levél gereblyézés, kapálgatás,
szemétszedés stb.
Találkozás reggel 8 órakor a
park Táncsics utcai bejáratánál.
Saját szerszámokat kérünk
hozni!
Köszönjük.
Legközelebb május 5-én
lesz hasonló parktakarítás.
Kérünk mindenkit, aki úgy
érzi, hogy tud tenni, segíteni
valamit, hogy keressen bennünket.
Köszönettel, az Alapítvány
nevében:
Németh László
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HÚSVÉTI KONCERT
ÉS
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szeretettel várunk mindenkit

2012. március 31-én szombaton 17 órakor
a Nagyvenyimi Művelődési Házban
(Nagyvenyim Fő út 16.)

Részt vevő kórusok:
Annamatia Nőikar - Dunaföldvár
„Gyöngyvirág” Nőikar - Adony
Mezőfalvi Nőikar - Mezőfalva
Nagyvenyimi Nőikar - Nagyvenyim

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várunk minden gyermeket,
szülőt, nagyszülőt a

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZUNKBA!
A játszóházat a Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda óvónői vezetik.
Időpont:
2012. március 31-én, szombaton 10-12 óráig
Helyszín:
Művelődési Ház (Nagyvenyim Fő út 16.)
Belépődíj: 200 Ft

MEGHÍVÓ

A Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub
a Nagyvenyimi Művelődési Házban

A KÖLTÉSZET NAPJA

alkalmából
2012. április 10-én 13 órakor
versünnepet rendez, melyre szeretettel meghívjuk.
A versünnepen József Attila életművét elevenítjük fel és
nyugdíjas szervezetek versmondói szavalják a verseit. A
versmondók más költők versét is választhatják.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
Baráti üdvözlettel:
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök
Nagyvenyim Önkormányzata
valamint
a Kossuth Lajos Általános Iskola
meghívja Önt és kedves családját
2012. április 25-én 17 órára

a MOLNÁR J. FRIGYES

EMLÉK-délutánra
az emlékparkba
és az azt követő
beszélgetésre
az iskola aulájába

Ünnepi beszédet mond:
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester

„NAGYVENYIM KUPA II.”
K-1, MMA, Kick Box és Profi Box
Küzdősport Gála
Ünnepeljük együtt az édesanyákat!
Sok szeretettel meghívunk minden
édesanyát, nagymamát
községi anyák napi ünnepségünkre
2012. május 5-én, szombaton
a művelődési házban.

A részletes programot most állítjuk össze, arról
a későbbiekben szórólapon értesítjük Önöket!

A Ring Mix Promotion Kft. és a Sukothai Team
Dunaújváros közös szervezésében kerül megrendezésre a
„Nagyvenyim Kupa II.” Küzdősport Gála.
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
Időpont: 2012. április 14. (szombat) 18 óra
Program:

Amatőr K-1 és kick box mérkőzések, WPKC Profi Kick Box Világbajnoki címmérkőzés. Tóth Miklai Tibor ellenfele Yuttana Khronton.
Nemzetközi és nemzeti K1 szabályszerű szuper fightok:
Résztvevők: Szappanos Dávid, Bíró Ferenc, Takács László Sipos Gyula,
Kovács Richárd, Mozsár Pál, Gáspár Norbert. K-1 és MMA amatőr és profi
mérkőzések. Nemzetközi és nemzeti férfi profi box mérkőzések.
A rendezvény különlegessége a nagyvenyimi Kovács Richárd, aki az
egyik fő mérkőzést vívja a gálán.

A műsorváltozás jogát fenn tartjuk.
A rendezvény fővédnöke: Nagyvenyim Önkormányzata

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

