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A kistérség
legjelentősebb beruházása a négy község szennyvízhálózatának kiépítése. A munka hamarosan
kezdődik. A vállalkozási szerződések ünnepélyes aláírására, a projekt nyitórendezvényére február 22-én került sor

Mezőfalván a társulás ünnepi
ülésén. A szerződéseket Márok Csaba, a társulás elnöke és
a kivitelező cégek vezetői írták alá. (A szerződéskötésről
részleteket, valamint a csatornázásról információkat a 2. oldalon olvashatnak.)

A Magyar Hidrológiai
Társaság Dunaújvárosi Területi Szervezete rendezésében rajzversennyel emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról.
A legszebb rajzok az aulában
kerültek kiállításra, a könyvjutalmakról a társulat gondoskodott.

Elsősök beíratása
A leendő első osztályosok beíratása

2013. április 8-9-én 8 és 18 óra között lesz
a Kossuth Lajos Általános Iskolában.

Szükséges iratok:
– gyermek anyakönyvi kivonata
– a gyermek lakcímkártyája
– 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

Nagyvenyim lakossága ismét együtt ünnepelt a nemzeti
ünnepen. Az iskola tornatermében tartott községi megemlékezésen Kissné Ságodi Gyöngyi ünnepi beszéde után
az iskola diákjai adtak ünnepi műsort
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Sajtóközlemény
Keop-1.2.0/2F/09-2010-0042
Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése
Nyitórendezvény 2013. 02. 22.

A Mezőfalva és térsége
Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás, a "Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim
és Kisapostag Szennyvízcsatorna-hálózatának
bővítése"
tárgyú,
KEOP1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosító számú projekt megvalósítására pályázat útján
1.854.476.444 Ft támogatást
nyert. A támogató, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a Társulással 2011. május 19-én írta
alá a Támogatási szerződést.
Az elmúlt időszakban végzett
előkészítési munkák, illetve a
lezajlott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen 2013. február 22-én a Társulás ünnepi
ülésén, a projekt Nyitórendezvényén került sor a kiválasztott
kivitelező cégekkel a vállalkozási szerződés ünnepélyes
aláírása.
Baracs, Kisapostag, Mezőfalva és Nagyvenyim települések 2007-re megvalósították
közös szennyvízhálózatuk kiépítésének I. ütemét, amellyel
azonban a tervezett teljes csatornázottság kétötöde készült
csak el. A projekten kívüli

településrészeken tehát közüzemi csatornahálózat nincs,
a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, amelyek jelentős része
szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemel. A szennyvízgyűjtőkből a szennyvizet
szippantókocsival szállítják el
a Dunaújvárosi szennyvíztelepre, de esetenként előfordulhat, hogy azt ellenőrizhetetlen
helyen ürítik ki. Az I. ütem
megvalósulása utáni lakossági
tájékoztatás és igényfelmérés során megállapítást nyert,
hogy a négy település lakossága támogatja és várja a projekt
teljes megvalósulását, amellyel
~92-95%-os csatornázottságot
kívánnak elérni.
A Társulás a Szennyvízelvezetés és Tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban
megvalósítandó projekt támogatására KEOP 1.2.0/2F/092010-0042 azonosító számon
regisztrált, második fordulós

jektérték a nyílt és tiszta versenynek köszönhetően közel
fél milliárd forinttal lett alacsonyabb, ami mutatja azt a
különös gondosságot, amivel
a közpénzek felhasználását
végeztük.
A Vállalkozói szerződések
ünnepélyes aláírására, a projekt
Nyitórendezvényére 2013. február 22-én került sor a Társulás
ünnepi ülésén. A Szerződéseket Márok Csaba, a Társulás
elnöke és a kivitelező cégek, a
SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. (Mezőfalva, Baracs
kivitelezés); COLAS Alterra
Építőipari Zrt. (Nagyvenyim);
Szekszárd - Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi
Kft. (Kisapostag) képviselői
írták alá.
A Vállalkozói szerződések
ünnepélyes aláírását követően,
a következő hetekben, már az
időjárás függvényében elkezdődhetnek az érdemi kivitelezési munkálatok.

Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás
Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. Telefon: 0625/506-790
E-mail: csatorna@m8-dunahid.hu
Honlap: www.csatorna.m8-dunahid.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Fontos tudnivalók

Ezúton értesítjük, hogy hamarosan megkezdjük az Önök
településén a szennyvízcsatorna
építési munkálatokat.
Igyekszünk a munkákat az
Önök lehető legkisebb zavarásával elvégezni, de minden igyekezetünk ellenére a kivitelezés során a terület forgalmát jelentősen
zavarni fogjuk. A felmerülő kellemetlenségekért előre is szíves elnézésüket kérjük.
Munkavégzésünk hatékonysága nagymértékben függ az
érintettek együttműködésétől is.
Amennyiben a vázrajz kitöltése
előtt szakmai tanácsot kér, forduljon bizalommal kollegánkhoz: Jakab Barnabás, tel.: 06 30
864-9967)

sikeres pályázata alapján, a
Budapesten, 2011. május 19.
napján kelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató
képviseletében eljáró Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal, mint Közreműködő
Szervezettel a Támogatási
Szerződést megkötötte.
A megvalósítási munkák
nettó
összköltsége:
2.333.020.000 Ft.
A támogatás mértéke:
1.854.476.444 Ft (79,49%).
Ez a projekt lesz a 20102014 közötti időszak legnagyobb értékű uniós beruházása a Dunaújváros környéki
településeken. Az előkészítés
során számos közbeszerzés
zajlott, de ezekkel kapcsolatban egyetlen esetben sem került sor jogorvoslati eljárásra,
ami ilyen milliárdos értékű
projektnél szinte egyedülálló
teljesítmény.
Az eredetileg tervezett két
milliárd forint körüli pro-

A csatorna építése során az ingatlanokra való bejutást biztosítjuk, de az éppen építés alatt álló
szakaszon a gépjármű behajtás

napközben (kb. 7-17-ig) akadályoztatva lesz!
A tájékoztatóból már kiderült,
hogy az ingatlantulajdonosoknak
bekötési vázrajzot kell készíteniük. A levél hátoldalán lévő min-

Tisztelt Lakosok!
A Colas Alterra Zrt. nevében elnézést kérünk azoktól a lakóktól,
akiket április 2-án nem tudtunk felkeresni és ezzel kellemetlenségeket okoztunk, de a házi bekötések egyeztetése a lakókkal a vártnál
jóval több időt vesz igénybe. Munkatársainkkal a jövő hét folyamán
folyamatosan járjuk a települést és az ezzel kapcsolatos értesítőt és
bekötési vázrajzot a postaládákban elhelyezzük. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a bekötési vázrajz hátoldalán található minta alapján
szíveskedjenek ezt kitölteni, és ha felmerülne bármi féle kérdés, akkor az értesítőn található telefonszámon kérhetnek szakmai információt, valamint lehetőség szerint felkeressük Önöket. A kitöltött
bekötési vázrajzot a polgármesteri hivatalban kihelyezett gyűjtőládában lehet leadni.                          Jakab Barnabás
Építésvezető
Colas Alterra Zrt.

ta alapján be kell jelölni a rajzon,
hogy az oldalsó telekhatártól
hány méterre kéri a bekötést. Ha
van lakóépület a telken, azt is le
kell vázlatosan rajzolni.
A vázrajz kitöltésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
- A közművezetékek egymástól való távolsága minimum egy
méter
- A szennyvízbekötés a közterületi telekhatártól számított egy
méteres sávon belül lehet
- A bekötés távolságát jól azonosítható ponttól (például épület,
telek sarok) kell megadni.
Figyelem! A bekötés a későbbiekben nem módosítható! Tisztelettel:
Szegfű Zoltán
területi főmérnök
Colas Alterra Zrt.
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Falunap
Inaktelkén
Nagyvenyim önkormányzata és lakói megtisztelő meghívást kaptak az erdélyi partnertelepüléshez, Egereshez tartozó
Inaktelkén megrendezésre kerülő falunapra.
Várjuk mindazon családok
jelentkezését, akik inaktelki
kapcsolattal rendelkeznek, vagy
most első alkalommal kiutaznának a rendezvényre kapcsolatfelvétel céljából.
Jelentkezni lehet a művelődési házban és a polgármesteri
hivatal titkárságán.
Indulás Inaktelkére: 2013.
június 28-án, pénteken reggel
Falunap: 2013. június 29-én,
szombaton
Hazaindulás: június 30-án
délután.
A Nagyvenyim SC sportolói szintén erdélyi látogatást terveznek, részt vesznek
majd Mákófalva falunapján.

Szemétdíj: 4,2
százalékos emelés

Nagyvenyimen is közfelháborodást okozott a hulladékszállítási díj
drasztikus emelése, a szolgáltató által
kiküldött legutóbbi számla! A múlt
heti tárgyalások után péntekre nyugvópontra került az ügy.
Tisztelettel tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy 2013 január 1-től
önkormányzatunk ármegállapító hatásköre megszűnt. A Dunanett Kft.
által megállapított és kiszámlázott
magas szemétszállítási díjakkal kapcsolatban a lakosság képviseletében
22 polgármesterrel közösen kezdeményeztünk tárgyalást a szolgáltatóval.
A Dunanett Kft. tulajdonosainak
utasítására a szolgáltató visszavonja
korábban kiadott, az utóbbi hónapok szemétszállítási díját magában
foglaló számláit. A tulajdonosok arra
is kötelezték a céget, hogy a hatályos
törvénynek megfelelő, 4,2 százalékos
áremelést tartalmazó számlákat postázzon a fogyasztóknak.
Az első csatát tehát megnyertük
a következő nagy egyeztetés már az

árképzésről fog szólni, az azt követő
pedig arról, hogy a lakók csak az elvégzett szolgáltatásért fizessenek. Az
árhatósági jogkör megszűnése miatt
az önkormányzat vezetőinek beleszólása nem lehet a szemétszállítási
díj mértékébe, de igyekeznek nyomást gyakorolni a szolgáltatóra.
Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a szolgáltatással kapcsolatban a vizsgálatokat tovább folytatja.
Annak eredményéről tájékoztatni
fogjuk Nagyvenyim lakosságát.
Információink szerint a Dunanett
Kft. már letiltotta számlaköveteléseinek beszedését. Akik pedig korábban
befizették a jogtalanul megállapított
díjat, vagy elutalták a szolgáltatónak,
azokat a fogyasztókat kompenzálja a
cég. (A tárgyalások a díjról és egyebekről április 5-én pénteken folytatódnak. Hivatalos közleményt Nagyvenyim honlapján teszünk közzé.)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

lán végeztem szociális munkás szakon. Ezen idő alatt számos gyakorlaton vettem részt.
Megismerkedtem a gyerekott-

problémáinak megoldásában.
Feladatom elsősorban a gyerekes családok segítése. Feladatkörömbe tartozik az ellátásokhoz való hozzájutás segítése, a
várandós anyákkal kapcsolatos
feladatok ellátása, az átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok és a hivatalos ügyek intézésének segítése. Ezenkívül a
község jelzőrendszerének működtetése (védőnőkkel, orvosokkal, óvodával, iskolával való
folyamatos kapcsolattartás).
Kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekébe
látok el feladatokat. Ezenkívül
igyekszem elősegíteni a családon belüli konfliktusok megoldását. Segítem a szakmai
ellenőrzést végzők munkáját.
Időközönként a ruhaakciók
szervezésében, lebonyolítási
munkálataiban is részt veszek.
Szívesen segítek a környezetemben lévő embereknek.
Így kérem Önöket bátran
forduljanak hozzám problémáikkal.
Kajári Zsanett

Bemutatkozó
Kajári Zsanett vagyok, dunaújvárosi lakos. Tanulmányaim miatt igen kevés időt éltem
Dunaújváros környékén. Az
általános iskolát Dunaújvárosban a Vasvári Pál Általános
Iskolában végeztem. Ezután
Kecskeméten az Angolkisas�szonyok Ward Mária Leányképző Gimnáziumában érettségiztem le. Az iskola jó alapot
adott arra, hogy érdekeljen az
emberekkel való foglalkozás,
törődés, a másik ember megsegítése. Így tanulmányaimat
ez irányába tereltem.
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztő Karon végeztem el az ifjúságsegítő szakot. Itt kifejezettem a fiatalok
speciális problémáival, illetve
problémáik megoldásával ismerkedtem meg. Kettő csodálatos évet töltöttem Pécsen,
ahol mind szakmailag, mind
emberileg nagyon sokat fejlődtem és tanultam. Ezt követően Budapesten a Wesley
János Lelkészképző Főisko-

honok világával, az idősek otthona légkörével illetve foglalkoztam szenvedélybetegekkel,
csoportoztam fiatalokkal, idősekkel. Alapvetően egy emberközpontú, nyitott, mosolygós
lány vagyok.
Nagyvenyimen 2013 januárjától dolgozom, mint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója. Feladatom, hogy
Nagyvenyim község lakosságának segítsek a mindennapok
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Kamerák és
sebességmérők
A
Belügyminisztérium
közbiztonság növelésére kiírt
pályázatán 3 millió 200 ezer
forintot nyert településünk
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, sebességmérők telepítésére.
A beruházás elkészült, az
avatási ünnepséget hamarosan megtartjuk.
A rendezvényen részt vesz
dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, a Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetője, országgyűlési képviselő.
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

PET-palack
A PET palack és műanyag
hulladék elszállításának időpontja az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is minden hónap harmadik szerdája.
április 17.
május 15.
június 19.
július 17.
augusztus 21.
szeptember 18.
október 15.
november 20.
december 18.

Lapunk
legközelebbi
megjelenése!
Lapunk következő száma július 19-én jelenik meg.
Lapzárta július 4-én lesz. Kérjük, hogy a megjelentetésre
szánt híreiket, információikat,
hirdetéseiket legkésőbb július
4-ig juttassák el a polgármesteri hivatalba személyesen, levélben vagy e-mail formájában.
Az
önkormányzati
hírekről, települési információkról, tudnivalókról bővebben:

www.nagyvenyim.hu
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Van egy arborétumunk!

A téli napok után ismét
megélénkült a természet: kihajtanak a fák, cserjék, kinyílnak a virágok, madárdaltól
hangos a templompark. Ahhoz, hogy húsvéti hangulatban sétálhatunk a park sétányain, az Önök összefogására
is szükség volt, mert csak így
tudtuk megvalósítani az elmúlt években a parkfelújítást.
Mindenkinek, aki segített
bennünket - önkéntes munkával, gépekkel, szakmunkával, pénzzel, imádsággal stb.
-, és bízott munkánk eredményességében szívből köszönök minden támogatást és
bíztatást! A parkfelújító pályázat lezárásához - a nyújtott kölcsönök visszafizetéséhez - még másfélmillió forint
hiányzik: ennek pótlására továbbra is az Önök segítségére van szükségünk. Kérjük,
hogy pénzadományaikkal támogassanak bennünket! Ezt
megtehetik készpénzben és
a Budapest Banknál vezetett
10102969-3869932000000002 számú bankszámlára utalt pénzösszeggel.
Ettől függetlenül kérem, támogassák
alapítványunkat
már az adóbevallásuk során
is úgy, hogy a civil szervezeteknek nyújtandó támogatásként a megfizetett adójuk
1%-át kedvezményezettként
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa-nak juttatják.
Adószám: 18485770-1-07.
Itt az újság hasábjain szeretném megköszönni Vida
Klárinak, hogy augusztus 4.
óta minden nap reggel kinyitja és este bazárja a park kapuit.
Örömömre szolgál, hogy
szinte minden alkalommal, ha
arra járok, látok az arborétumban sétáló embereket. Ezért
dolgozunk, küzdünk, hogy minél többen megismerjék a park
nyújtotta lehetőségeket: a „jóízű" sétákat, friss levegőt, a csendet vagy a madárcsicsergést.
Használják ki a lehetőséget, éljenek vele! S remélem, hogy idővel a parkot minden venyimi egy
kicsit a sajátjának fogja érezni.

Szeretnénk a parkot legalább olyan szinten tartani,
amilyen képet most mutat. A
Szent Bernát Arborétum Alapítványának egyenlőre csak a
támogatásokból van bevétele, ezért is kell -elsősorban - a
nagyvenyimiek segítségét kérnünk minden esetben, ha valamit tenni akarunk. A park
gondozása mellett több feladatot tűztünk ki célul erre
az évre. Kettőt kiemelek: meg
akarjuk csinálni a parkban a
fő sétány mellé a világítást és
a Táncsics utca felőli járdát,
mert így - főleg sötétedéskor
- balesetveszélyes a közlekedés illetve ki akarjuk alakítani
a mosdó-wc-t a régi méhészházból, mert ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a parkban
programokat tarthassunk.
Ez év januárban együttműködési megállapodást kötöt-

tünk a Pálhalmai Agrospeciál
Kft-vel: rájuk a nehezebb fizikai munkák elvégzésénél számítok. Ígéretet kaptam polgármester asszonytól egyenlőre
nyárig egy közmunkás szolgálataira is. Ez csak ideiglenes megoldás, hiszen az arborétum igényelne egy állandó
kertészt vagy gondnokot, de
erre az Alapítványnak még
nincs lehetősége. Remélem,
egyszer majd erre is sor kerülhet. Ezért emellett továbbra is
folytatjuk minden hónapban a
havi egyszombatos parktakarító önkéntes munkát, ahova
mindenkit várunk. Legközelebb április 13-án szombaton
délelőtt lesz közös parktisztítás, melyre meghívok minden
segítőszándékú és tettre kész
segítőt!
Az Alapítvány céljai változatlanok: legfontosabb, hogy a

„Tavaszi nyitány –
tavaszköszöntő az arborétumért”
2013. április 27. (szombat) 15 órától a parkban
a rendház előtt:
Zenés- irodalmi műsor a Szent Bernát Arborétum Alapítványa és a nagyvenyimi Művelődési Ház közös szervezésében.
A műsor ingyenes, de adományokat elfogadunk, melyet a
park világításának kiépítésére fogunk fordítani.
A program három részből áll:

I. rész -15 órától:
– Megnyitó és a Nagyvenyim és Környéke Postagalambsport
Egyesület galambröptetése
– Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek műsora
– Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak műsora
– helyi Szent Cecília Ének és Zenekar műsora
II. rész – 16 óra15 perctől:
– a Nagyvenyimi Női Kar és meghívott vendégeik:
– a dunaföldvári Annamatia Női Kar,
– az Adonyi „Gyöngyvirág” Női Kar és
– a Mezőfalvi Női Kar produkcióit hallgathatjuk meg.
III. rész, 18 órától: a Dunaújvárosi Big Band műsorát élvezhetjük.
Az egyes előadók műsorai között egy-egy rövid tavaszi
verset adnak elő a Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriumi tagjainak gyermekei.

A délután folyamán a Búgócsiga Egyesület jóvoltából
kültéri játszóház, kézműves foglalkozás várja a gyermekeket.

park és az épület a környezetéhez és a múltjához mérten,
még sokáig szolgálja Nagyvenyimet, a nagyvenyimieket
és az ide látogató vendégeket. Két éve próbálkoztunk
egy tavaszi egész délutános
rendezvénnyel, ami nagyon
jól sikerült. Most, már a „feltámadott” parkban szeretnénk
hagyományt teremteni.
Ezért szeretettel és tisztelettel meghívok Minden
kedves nagyvenyimit és idelátogatót 2013. április 27én szombaton délutánra, a
15 órakor kezdődő „Tavaszi
nyitány - tavaszköszöntő az
arborétumunkért” nevű énekes-zenés műsorunkra.
Több szervezet is színesíti programjával a délutánt:
a Nagyvenyim és Környéke
Postagalambsport Egyesület,
a Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda és a Kossuth Lajos
Általános Iskola gyermekei és
nevelőik, a Búgócsiga Egyesület, az Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre, a Nagyvenyimi Női Kar és meghívott
vendégkórusok, a Szent Cecília Ének- és Zenekar illetve a Dunaújvárosi Big Band
zenekar.
Aki részt kíván venni a
Tavaszi Nyitány előkészületeiben, azt kérem, hogy április 13-án szombaton délelőtt vegyen részt a szokásos
parktakarításunkban: fűnyírás, száraz ágak összegyűjtése,
kapálás, gereblyézés stb. Saját
szerszámokat hozzon magával mindenki. Találkozás reggel 8 órakor a parkban, a rendház előtt. Köszönjük.
Aki bővebben meg szeretne ismerkedni alapítványunk
munkájával, programjaival,
az a www.arboretum.nagyvenyim.erdojarokklubja.hu
honlapon és a parkban elhelyezett hirdetőkből megtudhatja azt.
Köszönöm figyelmüket!
Németh László
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa
kuratóriumának elnöke
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A Polgárőr Egyesület munkájának 2012. évi áttekintése
Az elmúlt év, azaz 2012 elég
mozgalmas volt. Pályázatot adtunk be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához
2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1020937 azonosítószámú, Kulturális, történelmi
és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, meglévő és új szolgáltatások
fejlesztése, Közrend és közbiztonság elősegítése tárgyában a
8324273009 azonosítószámon,
amit meg is nyertünk, és ennek a beruházásával járó munka egész évre adott elfoglaltságot. A lakosság tapasztalhatja
a jótékony hatását az új sebességmérőknek, és az új egyenruhánkat is láthatták már.
Az alapszabályt módosítani
kellett az új jogszabályok miatt,
a Székesfehérvári Törvényszék
elfogadta, ez is plusz munkát
adott nekünk.
Számunkra öröm, hogy a
körzeti megbízottal Berczeli

Tamással többször voltunk közös szolgálatban. Tudtuk egymás munkáját segíteni.
Januárban és februárban a
rendkívüli időjárás miatt idős
és egyedül álló embereknek
segítettünk gyógyszerek felíratásával és beszerzésével. Mélykúton is külön figyelmet kaptak
az idős emberek. A rendőrség
felkérésére eltűnt ember keresésében segítettünk. Több autót húztunk ki a hó fogságából. Több lakossági bejelentés
érkezett ittas emberekről, azokat megkerestük és hazavittük,
hogy ne fagyjanak meg. Rendezvények biztosítása színesítette ezeket a hónapokat pl. farsang és az Egészségház átadása.
Tavasszal és nyáron tűzgyújtással kapcsolatban jöttek a lakosságtól bejelentések.
Többször ki kellett menni figyelmeztetni a tűzgyújtókat,
de kevesebb alkalommal, mint
az előző években. Jó, hogy egyre többen megjegyezték és odafigyelnek a tűzgyújtási rendelet

betartására. Minden temetésen
kint voltunk egész évben, hogy
biztosítsuk a nyugodt megemlékezést.
Beneveztünk
a
„TE
SZEDD” akcióba, ahol 10 fővel vettünk részt. A falu környékén az út mellett, a központ
környékét, a kiserdőt, a temető
környékét, a Petőfi sorhoz vezető kiserdőt kitakarítottuk.
Megtiszteltetés volt, hogy a
Kisapostagi Polgárőrség felkért
bennünket, hogy segítsünk a
Baracs-Kisapostag Repülőnap
egész napos biztosításában.
Egy idős hölgy nem tudta,
hogy hol lakik, kiderítettük mi
a neve és megkerestettük a címet, hol lakik és hazaszállítottuk épen, egészségesen.
A falunapi rendezvény sorozat biztosításakor 4 napon keresztül éjjel nappal láttunk el
szolgálatot.
Szeptember 1-től október
15-ig minden tanítási napon
tanítás előtt kint voltunk az
iskolánál, biztosítottuk a diá-

kok biztonságos átkelését az
úton. A mindenszentek szintén egy hosszabb esemény volt,
10 napon keresztül kint voltunk reggeltől estig a temetőben és felügyeltünk az autókra
és a temető biztonságára, hogy
mindenki a megemlékezés alatt
nyugodt lehessen.
Decemberben az adventi
ünnepsorozat biztosítása minden hétvégét igénybevett.
Röviden ennyi történt velünk, nem volt időnk unatkozni.
Sikeresnek mondható évet
zártunk. Köszönjük mindazoknak, akik a polgárőrség
működését támogatásukkal segítették és a 2012-ben történt
beruházást külön is támogatták. Ha egyetért tevékenységünkkel, munkánkkal, kérjük,
támogassa egyesületünket az
adója 1%-val.
Adószámunk:
18485550-107
Előre is köszönjük:
Nagyvenyimi Polgárőr
Egyesület

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát
Egyesület hírei

programunk és részt akar venni rajta.
Ezért invitálok mindenkit,
akiben van egy kis kíváncsiság, hogy csatlakozzon hozzánk! A programjaink nyitottak, bárki részt vehet rajtuk!
Nézegessék honlapunkon a
fotógalériákat! Több tízezer
kép várja az érdeklődő tekinteteket!
Az egyesület életéről a
w w w. e rd o j a rok k l u b j a . h u
honlapon bővebb információhoz juthat mindenki, akit érdekel vagy csatlakozni szeretne egy-egy, vagy akár minden
programunkhoz.
Az erdőjárók klubja programja 2013. július végéig
2013. április 6. BudaiHegység
2013. április 13. közgyűlés
és a Szent Bernát Erborétum
tavaszi tisztítása
2013. április 20. Mecsek
2013. május 01. Vértes „Vérteskozma 30, 10”-teljesítménytúra
2013. május 11. TolnaiHegyhát

2013. május 17-20. „Vajasfoki Duna-ág és Gemencierdő vízitúra, avagy kenuval
Kalocsától Bajáig”
2013. május 25. Visegrádihegység
2013. június 08. Budaihegység
2013. június 18-23. Szigetköz vízitúra
2013. június 30. „Velenceitó körül két keréken és evezés a tó nádrengetegében”
2013. július 22-28. Aktív
kirándulás Erdélyben - Rövidebb-hosszabb gyalogtúrák
és Erdély elsősorban magyar
multú látnivalóinak megtekintése a Torockói-hegységben és a Maros-mentén!
Ha valaki érdeklődik a
túrák iránt, a részletes kiírás a www.erdojarokklubja.
hu honlapon és a nagyvenyimi művelődési ház folyosóján
elhelyezett faliújságon tekinthető meg.
Köszönöm, hogy elolvasták cikkemet, találkozzunk
valamelyik rendezvényünkön.
Németh László

Április 1-én lesz 9 éve,
hogy elindítottuk Nagyvenyimen a szervezett túrázást.
A legelején bíztunk benne,
hogy lesz pár természetimádó, aki velünk fogja szép Hazánk túraútvonalait járni. Elmondhatom, hogy minden
várakozásunkat felülmúlta az
eredmény: 2005 év végére 50
fős lett kis csapatunk. Az évek
múlásával jöttek-mentek az
emberek, a gyerekek felnőttek,
de a jelenlegi csoportból még
mindig van majd 30 fő, akik
az első szezonban útra keltek
velünk. Azóta több ezer kilométert legyalogoltunk, végig eveztünk és letekertünk.
A hétvégi egynapos gyalogtúrákon kívül mára már hagyománnyá vált, hogy tavasszal
és ősszel egy-egy hosszúhétvégés kirándulásra megyünk
általában határainkon innen,
tavasszal egy hosszúhétvégés
és nyáron egy egész hetes vízitúrát teszünk, nyáron egy

100-150 km-es vándortúrán
és egy hetes „külföldi” - mai
határainkon túl, de ezeréves
határainkon belüli - kiránduláson ismerkedünk meg Magyarország természeti, építészeti, kulturális és történelmi
értékeivel. Túráinkra jellemző a változatosság Idén már
hetedik alkalommal rendeztük meg az ismét jól sikerült
községi farsang bált. Létrehoztunk egy túraútvonalat
Nagyvenyim és Nagykarácsony között, melyen minden
év decemberében megrendezzük a Mezőföldi Mikulás Teljesítménytúrát. Tagjaink közül sokan besegítenek
Nagyvenyim egyetlen természeti értékének, a Szent Bernát Arborétumnak a gondozásába.
Egyesületünknek jelenleg
95 fő rendes tagja van, de a túrákon mindig van olyan résztvevő, aki nem tagunk, és nem
is akar tag lenni, csak tetszik a
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Leendő elsőseink tanítói

Batha Józsefné
„Hívogat az iskola…”
Mit fogok ott csinálni,
Előre tudom,
Aranyos kis mackómat
Táskámba dugom.
Hogyha anyu hiányzik,
Megsimogatom,
Gombszemében eltűnik
Minden bánatom.
(Szabó Ildikó: Elsős leszek)

1992-ben szereztem tanítói diplomát Baján, az akkori Eötvös József Tanítóképző
Főiskolán. Még ebben az évben (1992-93. tanév) kezdtem
dolgozni a Nagyvenyimi Általános Iskolában.

Évről évre igyekszünk zökkenőmentessé tenni az óvoda
és az iskola közötti átmenetet.
A gyerekek játékos formában tanulják az olvasás, írás,
számolás tudományát. Sokat
énekelünk, rajzolunk. A gyerkőcöknek lehetősége nyílik
kipróbálni önmagát. Az órákon vagy délutáni elfoglaltságon részük van bábozásban,
verselésben, mesék dramatizálásában. A motivált, érzelmi biztonságot nyújtó légkör
ideális a tanulás iránti kedvet
felkelteni, fenntartani.
Az órákon a differenciált
foglalkozások során a gyermekeink
képességeiknek
megfelelő nehézségű feladatokat kapnak a megoldásra.
Garantált a sikerélmény. Hamar kialakulnak a helyes tanulási szokások. A csoportmunkában megtanulják az
együttműködést és egymás
elfogadását.
Színes, praktikus és jól átgondolt tankönyvek segítik a
munkánkat. Az idén új oktatási forma kerül bevezetésre.
A tanulás, mozgás, szabadidős
tevékenység, játék váltják egymást. Elkészülünk a házi feladatokkal, így otthonra nem

Kissné Ságodi Gyöngyi

Batha Józsefné, tanító- népművelő, drámapedagógus
marad más, csak a játék, családi együttlét öröme. Már az
első évben idegen nyelvvel is
megismerkednek gyermekeink verseken, dalokon és játékokon keresztül..
A tanítás sok-sok türelem,
szeretet és megértés. Akkor
dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek,
szülő, tanító - összefogunk.
Ebben a munkában számítok
a kedves szülők együttműködésére.
Idén ismét elsős kisdiákokat taníthatok. Tanító és drámatanári végzettségem van.
30 éve lakom a községben, s
dolgozom a venyimi iskolában. Három felnőtt gyermekem van.
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
(kínai közmondás)
Márti néni

Minden tanévet új lendülettel, különböző tervekkel kezdtem, kezdek most is.
Minden tanév új feladatot
hoz, megújulásra ösztönöz.
Próba elé állít türelemben, kitartásban, találékonyságban és
a szeretet gyakorlásában. A
szakmai munkámban segítséget jelentenek a továbbképzések, melyeket iskolám mindig
támogatott.
Az első osztályosok tanítása a legszebb, legnagyobb feladat. A gyerekek az óvodában
ismereteik nagy részét játékos
formában szerezték. Fontosnak tartom - nemcsak az első
osztályban – a játékot, a dalokat, mondókákat, verseket,
melyek színesítik a tanórát és
oldják, annak kötöttségét. Hiszem, hogy, a családias légkör,
ami iskolánkat jellemzi, segíti
a gyerekeket a beilleszkedésben. Szeretném elérni, hogy
a tanulás ne kényszer legyen
számukra, hanem öröm, amiben sikerélményük van. Mindenki másban ügyes, ezt a
területet kell megtalálni, kibontakoztatni, erősíteni. Tu-

Kissné Ságodi Gyöngyi, alsós
munkaközösség-vezető, tanító, hitoktató
dom, hogy az öröm, a siker,
a boldogság, olyan „doppingszerek”, melyek serkentenek
bennünket életünk során a
továbbhaladásra. Szeretnék
most is egy olyan tanévet kezdeni, melyben mindez megtapasztalható a szeretettel és jóakarattal együtt.
„A SZERETET igazi édesanya, mely melengeti a gyengélkedőket, munkára
serkeni az előrehaladottakat,
megfékezi a nyugtalanokat;
kinek-kinek azt nyújtja, amire
szüksége van, mindenkit, mint
édesgyermekét szeret.” (Szent
Bernát)
Gyöngyi néni

Iskolahívogató foglalkozások:
2012. április 10. szerda 15:30 – 16:15
2012. április 17. szerda 15:30 – 16:15
2012. április 24. szerda 15:30 – 16:15

Mi újság Nagyvenyimen?

Gyermekszemmel
Márti néni sokat segít és
nagyon kedves. Mindig együtt
játszunk, voltunk Budapesten
és az Állatkertben is. Az osztályban sokat tanulunk, hogy
okosabbak legyünk. Ezért
szeretjük a tanár nénit.
Paudics Márk 3.a
Minden évben megnyertük a legszebb osztály nevű
versenyt, mert a mi osztályunk a legszebb az iskolában.
Elsőben sokat játszottunk,
mesét hallgattunk a szőnyegen. A drámaszakkör nagyon
jó, mindig előadásra készülünk, és nagy sikerünk van.
Mi jól érezzük magunkat az
iskolában.
Pók Alexandra 3.a
Márti néni nagyon szereti
a gyerekeket és mindent nagyon jól elmagyaráz. Segítőkész, kedves, okos és szép.
Országos versenyen szerepelt a bábosokkal. Mindig

sokat beszélgetünk, játszunk
vele.
Horváth Norbert 3.a
Gyöngyi néni alacsony, de
jó tanár. Sokszor nevet velünk.
Szeret minket és jól megtanított olvasni.    Elek Judit 3.b
Gyöngyi néni kedves,
okos, aranyos, és jól bánik a
gyerekekkel. Ezenkívül még
vicces, jó modorú és mindenki kedveli Őt. Amikor ros�szak vagyunk kicsit kiabál, de
az nagyon ritkán van. Szeretem és az elsősök is szeretni
fogják.
Papp Meláni 3.b
Gyöngyi néni szép, kicsi
no meg csalafinta is. Azért jó,
mert amikor elszakadt a táskám, hozott egy másikat helyette. Ő mindent megtanít és
közben kedves is. A dolgozatban mindig segít.
Polányi Henrietta 3. b
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Hulladékgyűjtés
2013. április 16-án 12:00-16.30 Hulladékgyűjtés az iskolai
osztálypénzek gyarapítására.

Molnár J. Frigyes Emlékdélután
2013. április 25-én 17:00 órakor születése napján ismét megemlékezünk iskolánk egykori igazgatójáról.

Suligála
2013. május 10-én 16:00 órai kezdettel rendezzük nagyszabású suligálánkat.

Véndiák-találkozó
2013. május 10-én 16:00 órai kezdettel várjuk iskolánkba
az 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003-ban végzett diákjainkat
egy közös találkozóra, ahol a jelenlegi iskolások műsora után
egy közös osztálytalálkozón emlékezhetnek vissza az itt eltöltött évekre.

Gyereknap - Családi délután
Bár az időjárástól tesszük függővé, előreláthatólag 2013. május 31-én gyereknapot tartunk, családi délutánnal egybekötve,
ahol reményeink szerint felavatjuk az iskolai játszóteret is.

Ballagás
2013. június 14-én 16:00 órakor búcsúzunk ballagó diákjainktól.

Valentin- napon felsősök buliztak. Az osztályok nagysikerű
műsorai után következett a zene, a tánc, a tombola, a buli

Iskolai alapítvány
Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk alapítványát, mel�lyel 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

Elűztük a telet. Így farsangoltak alsós diákjaink február elején, az alsósok és nagycsoportos óvodások számára rendezett farsangon
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Óvoda, óvoda, óvoda
OVI HÍREK
 Márciusban zajlanak az
iskolaérettségi vizsgálatok a
Nevelési Tanácsadóban.
 Február-március hónapban nyílt napot szerveznek a csoportok
 Március 15.-ei megemlékezés: 2013. március 14.
 Március 19. Iskola betekintő, látogatás a nagycsoportosokkal az iskolában
 Télbúcsúztatatás, Kisze
bábégetés 2013. március. 8.
 Hag yományápolás:
Húsvét az óvodában 2013. 03.
27.
 Nevelési
értekezlet (óvodapedagógusoknak)
2013. március. 28.

Betekintés
a csoportok
életébe
Az elmúlt időszakban minden csoportunkban nyílt napot tartottunk, ahol a szülők
betekinthettek a mindennapok munkájába.
A csoportokban egy-egy
téma, projekt feladatokra lebontva került feldolgozásra,
ahol a gyerekek aktívan közreműködtek.
Ötleteikkel, javaslataikkal
a különféle tevékenységekben való aktív részvételükkel
lehetőségük volt megmutatni
a szülőknek mindazt a sokszínűséget, ahogy élünk és dolgozunk az óvodában.

Köszönet
Köszönjük szépen Nyári Sándor úrnak a hóemberes téli udvari dekorációt, mellyel nagy örömet
szerzett óvodásainknak.

A Víz Világnapját
ünnepeltük a gyerekekkel
Mindennapjaink
egyik
legtermészetesebb mozdulata, hogy kinyitjuk a vízcsapot,
megtöltjük poharunkat, és egy
jót kortyolunk az egészséges
ivóvízből. De közben gondolunk-e arra vajon hány embernek nem adatik meg ez a lehetőség, hányan nélkülözik a
tiszta ivóvizet, amely életünk
és egészségünk legfontosabb
eleme.
A Víz Világnapját óvodánkban tartalmas készülődés
előzi meg. A csoportokban a
gyerekek könyveket, újságokat nézegetnek, képeket gyűjtögetnek odahaza. Kicsik és
nagyok kíváncsian nézegetik
a földgömböt, ismerkednek a
térképpel. Megkeresik az óceánokat, tengereket, tavakat és
a folyókat.
Kutató és felfedező tevékenységekkel, kísérletekkel
ismerkedünk a víz erejével,

élettani hatásával, a víz és a
vízpart élővilágával.
A projekt feldolgozása során fontos számunkra a gyerekek képességeinek és készségeinek kibontakoztatása.
Célunk az egészséges életmód alakításán keresztül a
környezet és vízvédelem tudatosítása az óvodásokban,
az élet körforgásának megtapasztalása, a fenntarthatóságra nevelés.

Az „Alapítvány
a Nagyvenyimi
Óvodáért”
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik
a 2012-es évben előző évi adójuk 1%ának felajánlásával
támogatták óvodánkat.

Segítő támogatásukat az idei
évben is kérjük.
Adószámunk:
18490956-1-07
Alapítványunk neve: Alapítvány
a Nagyvenyimi Óvodáért

A Víz Világnapja témájának feldolgozása többrétű
megközelítést igényel, szeretnénk gyerekeinknek valóságos ismereteket és tapasztalatokat biztosítani.
Így amikor a jó idő beköszöntével beindul a Velencei tavon a hajózás, egy nagy
óvodaszintű hajózással egybekötött kirándulást szervezünk
Agárd- Pákozd- Sukoró környékére.

Óvodai
beíratás

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy

2013. április 8-9-én lesz
az óvodai beíratás.

A beiratkozáshoz szükséges:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ száma

A fent említett időben várjuk a érdeklődő
szülőket és gyermekeket.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei Farsangi
koncert

A klub dalköre és Csonka
Rudolf hangszeres szólista február 24-én Székesfehérváron részt
vett a Kortárs Ki mit tud? megyei
vetélkedőjén, ahol szereplésüket
oklevél kitüntetéssel ismerte el a
szakmai zsűri.
A dalkör március 9-én meghívást kapott a Solti Napok rendezvényére, ahol sikeresen mutatták
be az erdélyi dalcsokrot.
A költészetnapi ünnepségeket a baráti kapcsolatban lévő
klubokkal és egyesületekkel
együtt ünnepeljük. Rácalmáson
március 21-én, Kulcson március 23-án rendezték a versmondó ünnepet, ahol klubunkat Lantos László, Horváth Györgyné és

Juhász V. Zoltánné képviselték
versmondással.
A mi klubunk költészetnapi versünnepét április 12-én 14
órakor tartjuk Nagyvenyimen,
ahol a baráti települések, klubok
versmondóit és kísérőiket látjuk vendégül. Rendezvényünkre
szeretettel várjuk a verskedvelő
nagyvenyimieket is a művelődési házba.
Kirándulást szereztünk Tamásiba melegvizes fürdőbe.
A klub vezetőségében bekövetkezett személyi változások
miatt március 4-én klubgyűlésen
személyi kérdésekben döntött a
tagság. A vezetőség összetétele
március 4-től: Juhász V. Zoltán-

Az Aranydaru Dalkörnek és Csonka Rudolfnak szívből
gratulálunk!
Nagyvenyimi Község Önkormányzata

né klub-elnök, Póla Imréné klubelnök helyettes, Orbán Sándorné
rendezvényfelelős, Sóti Istvánné utazás-kirándulás szervező,
Zsorda Péterné pénztáros.
Bizalmiak: Szabó Mihályné,
Orbán Sándor és Hill Istvánné
Pénztárellenőrök: Szabó Sándorné, Nagyné Lestár Ilona
Lantos Lászlónénak - aki kérte felmentését a vezetőségi tagság
alól - megköszöntük a vezetőségben 10 éven át végzett lelkiismeretes munkáját.
Május 10-én 10 órai kezdettel
lesz Nagyvenyimen
tizedik alkalommal a Pünkösdi dalostalálkozó dalkörök részvételével a Művelődési Házban. Erre a rendezvényre
is szeretettel várjuk a dalszerető
Nagyvenyimieket.
Juhász V. Zoltánné

Segíthetünk? Segítene?
A Karitász két fő kérdése
nagyon jól jellemzi tevékenységünket. Segíthetünk? Kérdezzük a rászorulóktól. Segítene? Szólítjuk meg a jóakaratú,
másokon segíteni tudó és akaró
embereket. A Karitász - bár katolikus segélyszervezet - a segítség nyújtásnál nem nézi a vallási
hovatartozást, minden rászorulón segít szerény keretein belül.
A Nagyvenyimi Karitász Csoport lelkes önkéntesekből áll,
csak sajnos kevés közöttünk a
fiatal, tetterős ember. Szeretettel
várjuk tagjaink közé a szabadidővel rendelkező, segíteni akaró önkénteseket, akik a „karitász
tízparancsolatot”, de különösen
annak első pontját – „Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet” – magukénak vallják.
Karitász csoportunk közelmúltban végzett tevékenysége: Decemberben és februárban

részt vettünk (immár hatodik
éve) az EU-élelmiszersegély
programjában. Ez a segély program intervenciós készletekből
származó terményeket, termékeket juttat el a rászorulóknak
különféle segélyszervezeteken
keresztül. Decemberben metélt
tésztát és kekszet osztottunk a
nagycsaládosoknak, kisnyugdíjasoknak, létminimum alatt
élőknek. Február elején lisztet, instant levest, diókrémet és
tésztát vittünk 40 rászoruló családnak.
Decemberben az adventi időszakban meglátogattuk az
idős, egyedülálló embereket a
faluban szerény ajándék kíséretében.
Terveink erre az évre:
Ebben az évben is szeretnénk
megrendezni a Betegek Napját
májusban. Ezen a napon filmvetítést tartunk vendégeinknek,

akik a katolikus mise keretében felvehetik a betegek szentségét is.
Az elmúlt évben először szerveztünk Mezőfalvával közösen
zarándokutat Alsószentivánra.
Ezt a programot ebben az évben is szeretnénk megvalósítani
a nyár folyamán. Aki 2012-ben
velünk tartott, nem bánta meg,
hatalmas lelki élményekkel gazdagodva tértünk vissza Nagyvenyimre. Bízunk abban, hogy ebben az évben - terveink szerint
július 13-án - több résztvevővel
tudjuk megszervezni a zarándokutat.
Végül engedjék meg, hogy
minden kedves nagyvenyimi lakosnak áldott, kegyelemteljes
húsvéti ünnepeket kívánjak a
karitász csoport nevében!
Czellerné Szloboda
Aranka
Karitász csoport vezető

Farsangi koncerten vehettünk részt 2013. február
8-án a nagyvenyimi katolikus
templomban.
A koncertet dr. Zseli József
szervezte és vezette is egyben.
Mint, ahogy azt már megszokhattuk, a doktor úr most
is nagyon érdekes és színvonalas műsort állított össze.
A templom ezúttal is zsúfolásig megtelt vendégekkel.
A műsorban először téltemető kedves rigmusok egy
csokrát Kiss Sarolta regélte el,
ezután pedig meghallgathattuk Giuseppe Verdi legismertebb operájából a Traviataból
a pezsgődalt, ez alatt a kivetítő vásznon a velencei karneválon készült felvételekben gyönyörködhettünk.
Sík Sándor verseiből Juhász Vedres Zoltánné és Kiss
András szavalt nekünk, majd
Szabó Júlia és Pokornyi Orsolya örvendeztetett meg
bennünket Mozart műveiből,
népdalokból és hálaadó énekekből összeállított műsorával, melyet Müller Tamás bibliai idézetekkel kötött össze.
Végül pedig Mozart Kis
éji zene című művét hallgatva
Szlovéniában készült képeket
csodálhattuk meg.
Köszönjük a doktor úrnak, hogy évről évre tavasszal
és nyáron ilyen érdekes, színpompás műsorral kényeztet
bennünket.
Biztosak lehetünk benne,
hogy a Nyárbúcsúztató koncert is ilyen szép lesz, és reméljük, hogy azon is ilyen sokan részt vesznek.
Debreczenyi Kálmánné
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Sikeres volt a foltvarrók
találkozója

A nagyvenyimi Aranykezű
Öltögetők Klub tagjai foltvarró találkozót rendeztek március 9-én a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.
A tornaterem zsúfolásig
megtelt, több mint nyolcvanan fogadták el a meghívást
több településről.
A rendezvényt Szabóné Lőrincz Ilona polgármester nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket és tartalmas,
szórakoztató délelőttöt kívánt
a foltvarróknak. Mezőfalváról,

Nőnapi est
Nőnapi zenés estet tartottunk a Császár Étteremben
2013. március 8-án.
Az étterem nagy örömünkre zsúfolásig megtelt vendégekkel.

Az estet dr. Zseli József önkormányzati képviselő, háziorvos egy kedves nőnapi köszöntővel nyitotta meg.
Ezután Farkas Erik a Bartók
Kamaraszínház fiatal művésze
bűvölte el a hölgyeket egy nagyon szép, az alkalomra összeállított műsorával.
Vacsora után pedig következett a buli, a tánc. A zenét
Kéri György szolgáltatta.
A vendégek nagyon jól
érezték magukat, ami abból
is látszik, hogy hajnali 2 óráig ropták a táncot. Többek kérésére már most megígérjük,
hogy ebben az évben tartunk
még hasonló összejövetelt.
Debreczenyi Kálmánné

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.
Önkormányzat

Sárbogárdról, Dunaföldvárról, Dunaújvárosból, Rácalmásról, Ercsiből, Százhalombattáról, Iváncsáról, és most
először Mázáról is érkeztek
vendégségbe Nagyvenyimre,
akiket a vendéglátó klub tagjai kiállítással is megörvendeztettek.
A hölgyek szerint hasznosak ezek találkozók, mert beszerezhetik az alapanyagokat
és a kiegészítőket, hasznos ötleteket és tanácsokat kaphatnak egymástól.

LOMTALANÍTÁS!
A Dunanett Kft.
2013. április 26-án (pénteken)
lomtalanítást végez a lakosság részére.

A lomtalanítás alkalmával elszállítják, mindazon, a
családi házas ingatlanokon felhalmozott háztartási szilárd
hulladékot, amely méreténél fogva nem fér el a szolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes
edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort,
festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, faleveleket, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket.       Nagyvenyim Község Önkormányzat

Községünk legifjabb lakói:
Kolompár Valentina Melissza
Született: 2013.01.18.
Édesanyja: Kocsándi Anita
Édesapja: Kolompár János
Bokor Izabella
Született: 2013.01.19.
Édesanyja: Szauervein Andrea
Édesapja: Bokor Róbert
Bernáth Donát László
Született: 2013.01.30.
Édesanyja: Varjas Gabriella
Édesapja: Bernáth Szabolcs
Sepsi Levente
Született: 2013.02.04.
Édesanyja: Csóti Noémi
Édesapja: Sepsi Csaba
Jó egészséget kívánunk a babáknak és családjuknak!

Mi újság Nagyvenyimen?
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Diákbarát, hatékony
angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára
(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára)

való felkészítést vállalok.

Szabadi Andrea,
telefonszám: 0630/820-5780
Csapatunkat sújtó rengeteg
negatívum ellenére – vagy éppen ez miatt – kettőzött lendülettel vetettük bele magunkat a
téli felkészülésbe. A nehézségek ellenére a remek közösség és a brigád valós képességei miatt sikerült csapatunkat
megerősíteni, mely már a szokásos „Baracsi felkészülési teremtornán” is meglátszott, ahol
csak Megyei I. osztályú csapatok előztek meg minket és sikerült a 4. helyezést megcsípni, mely csapatunk legjobb
szereplése a most már hagyománynak számító kupán.

2013. március 3-án lejátszotta az első tavaszi fordulót is csapatunk, amin magabiztos játékot nyújtva 4-0-ra
sikerült legyőzni a Mezőkomárom csapatát. A következő hazai mérkőzés Cece ellen
volt március 17-én 15 órakor
a sportpályán.
Köszönettel veszünk bármilyen nemű támogatást és
segítséget!
Szeretettel várunk minden
kedves szurkolót és érdeklődőt!
Facebook: Nagyvenyim SC
Papp István

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

INTERNET ÉS VEZETÉKES TELEFON AKCIÓ!
www.antennanet.hu

Telefon: 30/9026358

info@antennanet.hu

0 Ft felmérési és bekötési díj! 14 nap díjmentes kipróbálás! Nyilvános IP cím!
LAKOSSÁGI/ÜZLETI díjcsomagok:

Otthon 1M

Otthon 2M

Otthon 5M

Otthon 10M

Otthon 15M

1024/128

2048/256

5120/512

10240/768

15360/1024

Maximális adatátviteli sebesség
letöltés/feltöltés (kbit/sec)
Garantált adatátviteli sebesség (kbit/sec)**

512/64

1024/96

2048/128

4096/192

4096/256

Havidíj 1 éves hűségnyilatkozattal

3.990, Ft

4.990, Ft

5.990, Ft

8.490, Ft

10.990, Ft

Havidíj 2 éves hűségnyilatkozattal

2.990, Ft

4.490, Ft
3.990, Ft*

5.490, Ft
4.990, Ft*

7.990, Ft
6.990, Ft*

10.490, Ft
9.490, Ft*

TELEFON Akció!

A fix havidíjon felül, semmilyen egyéb költséggel nem kell
számolni. A Megrendelőnél antennát, jelátalakító eszközt szerelünk fel és
kiépítjük a csatlakozási pontot a kívánt helyre. A kiépítés feltétele, hogy a
bekötési pont optikai rálátással rendelkezzen a Szolgáltató által
működtetett bázisállomások egyikére.
14 nap díjmentesség: Az üzembe helyezéstől számított 14 napig
szolgáltatásunk díjmentesen vehető igénybe. A kipróbálási idő alatt
bármikor felmondható minden egyéb anyagi vonzat nélkül.
Szolgáltatási terület: Nagyvenyim, Baracs, Mezőfalva
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért, kérjük, hívja
ügyfélszolgálatunkat, vagy küldjön üzenetet email címünkre,
vagy látogasson el honlapunkra.
A táblázatban feltüntetett díjak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFAt.
* Az akciós árak és az ajánlat visszavonásig érvényes!
** A 229/2008 Kormányrendelet 1. mellékletének 4a) pontja szerint a „Hálózaton
belül az előfizetői hozzáférési pontokon garantált vonali le és feltöltési sebesség
[kbit/s]”

Fél évig fél áron a Start6 és Szuper6 díjcsomag!

„Telefon 600 Ft vagy 1.200 Ft havidíjért”

(a 6. hónap után 1.490Ft vagy 2.790Ft, 18 hónap hűségnyilatkozattal)








Hálózaton belül éjjelnappal 0 Ft!
Nincs belépési díj!
Nincs kapcsolási díj!
Perc vagy másodperc alapú számlázás.
Számhordozhatóság: Megtarthatja régi telefonszámát!
Percdíjakért látogassa meg honlapunkat.

A szolgáltatás igénybevételéhez Internet szolgáltatás szükséges.
Sokat telefonáló üzleti ügyfelek részére egyéni szolgáltatást kínálunk,
ezért kérjük, Ők hívják a 06/30/9026358as telefonszámot.
Hálózatunkon a telefon szolgáltatást a Triotel Kft. végzi.
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Búgócsiga
hírek

Mi újság Nagyvenyimen?

Faluszépítő Egyesület

Ismét itt a tavasz, minden- ágyást építenénk, ahogy a kő
kit hívogat a kert, az udvar, az és a föld meg a hely kiadja.
előbújó virágok és a napsütés. Sajnos az Önkormányzat leEgyesületünk tagjai is ezen hetőségei is szűkebbé váltak,
Tájékoztatjuk a kedves
December 7-én, szomba- gondolkodnak, de egy kicsit a így sok pénzt erre fordítani
szülőket, hogy azon kisgyer- ton;
kerítésnél kijjebb is. Az utób- nem tudunk, tehát abból fomekek részére, akiket 2013.
Téli szünet:
bi évek tapasztalataira építve gunk gazdálkodni mind kő,
május 31-ig beíratnak és legdecember 20-tól január rá kellett jönnünk, hogy a vi- föld és növény tekintetében,
később 2013. szeptember 15- 1-ig;
rágágyásaink ebben a formá- ami maradt. Kérjük, segítsetől igénybe veszik a csaláA Búgócsiga 1-es napközi ban nem tarthatók fenn to- nek! Az elmúlt 5 évben egyedi napközi szolgáltatásait, a a fenti időpontokon kívül még vább, valamit tennünk kell. sületünk tagsága igencsak
gondozási díj összegéből 10 zárva tart augusztus 7-tól au- Bizonyára emlékeznek még, megfogyatkozott mind szám% kedvezményt biztosítunk gusztus 31-ig. A Búgócsiga az első évben, az ágyások kis ban, mind erőben. Aktív tagok
negyed éven keresztül.
2-es napközi a fenti időpon- kócos összevisszaságára, hi- alig néhányan maradtunk, és
2013. évi nyitva tartásunk: tokon kívül még zárva tart jú- szen teleraktuk őket minden- erre a feladatra csak magunk,
Munkanapokon:
lius 15-tól augusztus 6-ig.
féle növénnyel, amit kaptunk,
7.00 - 16.00-ig.
Sok szeretettel, várunk milyen helyesek és szépek is
Mindkét napközi az alábbi minden kedves érdeklődőt!
voltak. Akkor még tudtunk
időpontokban zárva tart:
További elérhetőségeink:
locsolni. Aztán lezárásra keTavaszi szünet:
Debreczeni Csilla:
rült a Határvölgyi végén lévő
március 29-től április 2-ig;
06/30/587-5366
közkút és ez megnehezítette
Augusztus 24-én, szombaWeb: www.bugocsiga.com az ágyások gondozását. Mára
ton;
E-mail: csilla@bugocsiga. elég sok kő elmállott és nem
Őszi szünet:
com
kevésnek lába is kélt. A looktóber 31-től november
Cím: Nagyvenyim, Föld- csolás nehezen megoldható,
3-ig;
vári utca 13.
a nyarak egyre szárazabbak,
melegebbek. Tavaly tavas�- önerőből képtelenek vagyunk.
szal 500 db virágpalántát ül- Segítségüket
természetetettünk el saját pénzből, az sen, ahogy eddig korábban is
eredményt pedig mindannyi- legalább kis vendéglátással,
an láthattuk. Nálunk hozzá- a nagy munkához szükséges
értőbbek azt mondják, túl ki- étellel, itallal tudjuk meghácsik az ágyások, a kövek által lálni. Eszköz, amit hozni érsokkal jobban felforrósodik demes lehet, kinek mi van: tabennük a föld és ez okozza a licska, lapát, ásó, gereblye.
problémát. Hát akkor változSzeretettel és hálás szívvel
tassunk! Április 20-án, szom- várjuk segítőinket, Önöket tebaton szeretnénk kérni a se- hát április 20-án, szombaton,
gítségét mindenkinek, aki úgy reggeltől a Kölcsey utca eleérzi, van egy kis ereje, ideje a jén. Eső esetén egy héttel kéközterekért tenni egy kicsit.
sőbb, 27-án ugyanebben az
Tisztelt Adózó!
Reggel 8 órától a Kölcsey időpontban és helyen.
utcától indulva, szétszednénk
Horváth Zoltánné
Ismét eljött az adóbevallások ideje, amikor lehetőségünk
az ágyásokat és utcaközönés Szemere Brigitta
nyilik adónk 1%-nak felajánlására a civil szervezetek részére.
ként egy, esetleg két új, nagy
vezetőség
Az előző évekhez hasonlóan most is szeretnénk a segítségüket kérni.
Kedves Nagyvenyimiek!
Egyesületünk fő tevékenysége a Nagyvenyimen működő 2
családi napközi fenntartása, melyek működtetéséhez az előző
Tisztelettel köszönjük az elmúlt évi adójuk 1%-nak
két évben jelentős, átlagosan 200.000 Ft-os, segítséget kaptunk
felajánlását, melyet az év portája versenyre és virágosításaz adó 1%-nak felajánlásából. Ezt az összeget mindkét évben a
ra fordítunk. Idén ismét határozni kell, és reméljük lesz,
gyermekek képességeinek fejlesztését segítő eszközök beszeraki egyetért szándékainkkal és támogat bennünket, hogy
zésére fordítottuk.
ha megfogyatkozott számunk és szabadidőnk engedi, teKérem, hogy amennyiben lehetőségük van rá, idén is segítsehessünk köztereinkért és díjazni tudjuk azokat, akiknek
nek nekünk az adójuk 1%-nak részünkre történő felajánlásával.
takaros udvarai szép kertjei, jó hírét keltik falunknak.
ADÓSZÁMUNK: 18503113-1-07
Segítségüket az egyesület és a kisgyermekek nevében nagyon
Adószámunk: 18500897-1-07
szépen köszönöm!
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
Nagyvenyimi Faluszépítő Egyesület
Debreczeni Csilla
Búgócsiga Egyesület

Változtassunk!
Találkozzunk
április 20-án,
szombaton!

Mi újság Nagyvenyimen?

13

A Búgócsiga Egyesület és a Varga Fogadó
Majálist szervez, a Művelődési Ház közreműködésével,
melyre nagyEgyesület
szeretettelésvárunk
kicsiket
és nagyokat
egyaránt.
A Búgócsiga
a Varga
Fogadó
Majálist
szervez, a
űvelőprogramokból:
dési Ház közreműködésével, melyre
Focinagy
bajnokságszeretettel
ÍzelítőM
a tervezett
Kötélhúzás és nagyokat egyaránt.
várunk kicsiket
Akadályversenyek

Ízelítő a tervezett programokból:
Foci bajnokság
Lengőteke

Kreatív foglalkozások
és arcfestés

Akadályversenyek

Vattacukor, virsli és sörKötélhúzás
Továbbá minden, ami segít felidézni a régi idők Majálisát!
Részletes programajánló Nagyvenyim honlapján www.nagyvenyim.hu és a plakátokon lesz!

Programjaink május 1-jén délelőtt 10 órakor kezdődnek
a Varga Fogadó mögötti területen!

Kreatív

Szponzoraink: GULLIVER Játékáruház, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, Nagyvenyimi Sportegyesület
További információ az alábbi elérhetőségeken: Debreczeni Csilla 06/30/587-5366
foglalkozások és
Lengőteke
Weboldal: www.bugocsiga.com

arcfestés
A Retro Majális fővédnöke Nagyvenyim Község Önkormányzata!

Érdekli Önt hazánk
történelme?

Ünnepeljük
Ha igen, jöjjön el a Művelődési Házba
együtt
és hallgassa meg a Honfoglalásról
az Édesanyákat!
szóló előadásunkat!
Vattacukor, virsli
és
sör
2013. április 12-én pénteken 17.30 órakor
Továbbá minden, ami segít felidézni a régi idők Majálisát!
Az Árpádi honfoglalás
Sok szeretettel meghívunk
minden Édesanyát,
Részletes
programajánló a plakátokon lesz!

Nagymamát a
Egy igazabb történet
községi anyák
napi
ünnepségünkre
dr. Makkay
János régész
Programjaink május 1-jén délelőtt 10 órakor
kezdődnek
2012. május 4-én, szombaton
bizonyítékai
alapján
a Varga Fogadó mögötti területen!
a művelődési házba.
Horváth Béla
Szponzoraink:
GULLIVER
Játékáruház,
Dunaújvárosi
Labdarúgó
Szövetség,
A részletes programot most állítjuk össze, arról a későbbitörténelem
tanár előadásában.

Nagyvenyimi
ekben szórólapon tájékoztatjuk Önöket!

Sportegyesület
További információ az alábbi elérhetőségeken:
Debreczeni Csilla 06/30/587-5366
Weboldal: www.bugocsiga.com
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Venyim Gyümölcse, a jóízű egészség
Natúrlevek:

Miért jók a natúr gyümölcslevek?

Magyarországon az egy főre jutó
üdítőital-fogyasztás évenként nagyjából 180 liter. Az egészséges életmód
és táplálkozás elterjedésével csökken, vagy stagnál a cukros levek és
az alacsony gyümölcstartalmú italok
fogyasztása, míg egyre nő az ásványvíz
a magas gyümölcstartalmú és 100%os gyümölcsleveké. Nagy szükség is
van erre a szemléletváltásra,
hisz már az 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 fogyasztók figyelmét.
Az
utóbbi években új termék jelent meg
a pultokon: a natúrlé, amely 100%-os,
rostos, kizárólag gyümölcsből készül,
s nem sűrítményből, illetve, amelyhez
semmilyen hozzáadott anyag, (tartósítószer, aroma, víz, cukor nem kerül.
A natúrlevek a gyártás során a gyümölcsök értékes nyomelemeinek, vitaminjainak közel 100%-át megőrzik.
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, ám ez kezdete egy új,
reményteljes folyamatnak. A natúr
gyümölcslé jellegzetes csomagolásban
(hermetikusan záródó, csappal ellátott fóliában, illetve a fóliát megtartó
praktikus dobozban) kerül a vásárló
asztalára. A lehet forgalomba hozni.
A lehet forgalomba hozni. A gyártást követően 12 hónapig natúrlevek
nagyon ízletesek. Miután a dobozt
csapra vertük még további 2-3 hétig
lehet minőségromlás nélkül eltartani.

 gazdag természetes savakban, vitaminokban, ásványi anyagokban,
ásványi anyagokban és kifejezett
antioxidáns hatással rendelkezik. Kutatások szerint az almának
rendkívüli gyógyító értéke van,
hála a gyümölcs húsának, amely
gazdag pektinekben, ami az érés
során feloldódó rostok anyaga.
 Karbantartja a vércukorszintet,
megakadályozva annak
ingadozását, ezért ajánlott a fogyasztása cukorbetegek számára.

tisztítja a vért,
az ereket és erősíti az
idegrendszert is,

jelentős kalciumtartalma előnyös
hatással van az emberi
szervezetre, megakadályozva a csontritkulás kialakulását.
 friss, üdítőhatású, emésztést javító ital.
 kiválóan alkalmas fogyókúra támogatására, mert energia – és vitamintartalma késlelteti az éhségérzet kialakulását.
 segíti a testsúly-kontrollt, hozzásegít az egészséges étrend kialakításához.
 50%-kal magasabb az antioxidáns
hatású A-vitamint tartalmaz,
mint a narancs. Az A-vitamin,
amellett, hogy lassítja az öregedési folyamatokat, még segíti a
meghűléses betegségek megelőzésében, a fertőzések távoltartásában,
 fogyasztása különösen ajánlott állapotos nőknek, szoptatós kismamáknak és gyermekeknek.
A színtiszta alma-, meggy- és
bodzalé mellett találunk még a terméklistán alma és más gyümölcsök
keverékét, mint alma szamócával,
alma meggyel, alma bodzával, alma
körtével, alma szilvával, alma őszibarackkal, alma csipkebogyóval, alma

Keresse termékeinket a Nagyvenyim,
Kölcsey utca 2-ben, Csizmadia családnál
A dunaújvárosi piacon a család standjain!
Telefon: 06-20/4452240; 06-20/9381665

A bodzáról
A feketebodzát (Sambucus nigra) némelyek csak, mint gyomnövényt
ismerik, s vannak olyanok is, akik (eltekintve a virágjából készült szörptől),
bizonyos szóbeszéd alapján mérgezőnek tartják. Viszont sokkal többen
vannak, akik tudják, hogy a bodza esetében egy nagyon hasznos gyógynövényről van szó, melyet mi is szeretnénk az olvasó szíves figyelmébe ajánlani. Sokoldalú gyógyító hatását már évezredek óta ismerik, s napjainkban is egyre jelentősebb az ilyen irányú felhasználása. Talán ezért is foglal
el kitüntetett helyet a mesék és hiedelmek világában. Gyümölcse jelentős mennyiségben tartalmaz az emberi szervezet hatékony működéséhez
szükséges vitaminokat (B,C,) mikroelemeket, a fejlődéshez nélkülözhetetlen fehérjéket, s a fehérjék felépítéséhez szükséges, szinte valamennyi
esszenciális aminosavat, ásványi anyagokat, gyümölcscukrot, szerves savakat, cseranyagokat és pektint. A szépségipar is felfedezte, s alkalmazza a
bodza anyagainak jótékony hatását. Kevésbé ismert, hogy magas festékanyagtartalma miatt széleskörűen használják élelmiszerek színezéséhez, s
egyes országokban pedig nagy mennyiségben a vörösborok színjavítására
alkalmazzák. A készítményeink alapanyagául szolgáló bodzabogyó rendkívül magas B és C-vitamin-, antocianin-, vas-, kálium-, magnézium- és
egyéb ásványi anyagtartalmát a kíméletes feldolgozás során megőrizzük .
További tartósítószer-mentes termékeink: lekvárok, nektárok és szörpök.
Fogyasztását ajánljuk: vérszegénységben szenvedőknek, kismamáknak, idős, vagy betegségből lábadozó embereknek,fejlődő szervezetűeknek, 3 hónapos kortól két éves korig csecsemőknek is, s mindazoknak,
akiknek fontos az egészséges táplálkozás.
Keresse a Venyim Gyümölcse Kertészet termékeit Nagyvenyimen a
Kölcsey utca 2-ben a Csizmadia családnál, továbbá piaci napokon Dunaújvárosban a család standjain.
Telefon:06/20/938-1665; 06/20/445-2240
homoktövissel. Az alma minden
esetben javítja, illetve fokozza a másik gyümölcs élvezeti értékét.
BODZALÉ-SAMBÓLÉ
Régen úgy tartották, hogy a
bodza a szegény ember patikája. A természetgyógyászatban ma is
megbecsült helye van. Termése vitaminokban, ásványi anyagokban oly
gazdag, hogy gyümölcseink közül az
egyik legegészségesebbnek számít.
C- vitamintartalma 120-140
mg/100 gramm
B1
- vitamintartalma 65 -70
mg/100 gramm
B12- vitamintartalma 78-80
mg/100 gramm
Vas-,kálcium-,magnézium,foszfor- és káliumtartalma kiemelkedő. Szinte valamennyi - a fehérje
felépítéséhez szükséges - esszenciális
aminosavat tartalmazza.
Tartósítószer nélküli eredeti
magyar termékek
3 és 5 literes adagolós, 100%-os
gyümölcslevek.
Alma, őszibarack, körte, kajszibarack, natúr meggy, meggy almával,

erdei vegyes, csipkebogyó almával,
natúr bodza, bodza almával, szilva,
eperlé almával higítva, homoktövis
almával, piros- és feketeribizli, fekete szőlő.
3 literes adagolós zöldséglevek,
cékla, sütőtök, sárgarépa, sütőtök,
paradicsom.
SZÖRPÖK : 50%-os gyümölcstartalommal, tízszeres higítással
fogyaszthatók, bodza-, bodzavirág-meggy-, csipkebogyó-, körte-,
őszibarack-eper-, erdei gyümölcsszörp.
Lekvárok:
csipkebogyó
55%
sárgabarack
50%
eper
50%
szilva
50%
meggy
50%
natúr bodza
50%
bodza meggyel
50%
bodza szilvával
50%
erdei gyümölcs
50%
fahéjas alma
50%
Figyelmükbe ajánljuk a kiváló
minősítésű őrölt fűszerpaprikánkat is!

Minden vásárlónkat, aki ezt a cikket bemutatja,
10 %-os kedvezményben részesítjük

Mi újság Nagyvenyimen?

Tisztelt nagyvenyimi
ebtulajdonosok!
A Nagyvenyim községben tavaly nyílt állatorvosi rendelő új
helyzetet teremtett az ebek veszettség elleni oltásának tekintetében. A Magyar Állatorvosi Kamara a veszettség elleni oltásról
szóló szabályzatában megtiltja az 5000 főnél kisebb lélekszámú állatorvosi intézménnyel rendelkező településeken az ös�szevezetéses eboltást. A veszettség elleni védekezés szabályairól
szóló 164/2008 (XII. 20,) FVM rendelet értelmében a veszettség elleni oltást a tulajdonos köteles elvégeztetni évente, de a
megszokott két helyen összevezetéses eboltás nem tartható. A
tulajdonosok ebük beoltásához az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
– a Nagyvenyimi Fő u. 27. alatti állatorvosi rendelőbe
hozzák ebüket.
– bármelyik választott állatorvost házhoz hívhatják.
– bármelyik válaszott állatorvoshoz elvihetik.
Rendelőnk május folyamán több hétköznap és hétvégén is
egész napos nyitva tartással tervezi az eboltást bonyolítani. Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy ez év január 1-től a
2012 szeptember 1-jétől hatályos 115/2012(VI.11.) Kormányrendelet szerint veszettség elleni oltást csak microchippel ellátott eb kaphat. Bővebb információ:
dr. Ádám Ferenc
Nagyvenyim, Fő u. 27. Állatorvosi rendelő
Telefon: 06-20-9-46-51-52

hag yűjtés Nag yvenyim
u
r
t
é
en
!
Ism

Április 22.-től április végéig várjuk
a CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATHOZ
a kinőtt és feleslegessé vált ruhákat,
cipőket!

VÁRJUK TOVÁBBÁ:
Használaton kívüli műszaki cikkek, pl.: Tv, hűtő, tárcsás
mosógép, centrifuga, konyhai felszerelés (edények, lábasok),
gyermekágy illetve kanapé felajánlását is,
amit a 0625/506-212-es telefonszámon, vagy személyesen
jelenthetnek be.
Köszönettel:
Pók Tamásné
és Kajári Zsanett
családgondozók
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A munkába állást segítő tréning
 Aki kíváncsi, hogyan kell megfelelően önéletrajzot írni?
 Hogyan zajlik egy állásinterjú?
 Mik azok a hibák, ami miatt nem
sikeres az álláskeresése?
 Szeretne tudni jó lehetőségekről,
ahol állásokat és segítséget kaphatnak a munkakereséshez?

Azokat szeretettel várjuk
2013. április 9-én és 16-án
14:00 tól- 15:00- ig
a Nagyvenyimi Művelődési Házban!
Tisztelettel:

Kajári Zsanett, Pók Tamásné

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: dr. Major Erika: ............................................................506-210
     
Szloboda Istvánné: .......................................................506-211
Fax: ...............................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Buzási Jánosné:................................................507-451

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

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.
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Pünkösdi
Dalostalálkozó
Az Aranydaru Nyugdíjas Klub szervezésében tizedik
alkalommal rendezzük meg a Pünkösdi Dalostalálkozót

május 10-én 10 órai
kezdettel
a művelődési házban.
E rendezvényre is szeretettel várjuk a dalszerető
nagyvenyimieket.

EGÉSZSÉGNAP
2013. április 13. (szombat)
10-12 óra
Helyszín: Művelődési Ház Nagyvenyim, Fő u. 16.
A program előadásokkal kezdődik:

Nagyvenyim Önkormányzata valamint
a Kossuth Lajos Általános Iskola
meghívja Önt és kedves családját
2013. 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

10.00: Dr. Máté Ágnes, a Szent Pantaleon Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály főorvosa: „Jaj, nem is gondoltam rá!” Baleset megelőzés gyermekkorban.
11.00: Dr. Hegedűs György, táplálkozási és életmód
tanácsadó: „Az egészség titka: az egyszerűség.” Az
előadás után tanácsadásra is lesz lehetőség.
Az előadások szünetében és utána a következő szűrésekre lesz lehetőség:
- vércukor, koleszterin, testzsír-százalék mérés, testsúlymérés, BMI számolás, vérnyomásmérés
- COPD szűrés (légúti betegségek szűrése dohányosoknak)
- látásszűrés (az Opticall szaküzlet végzi, szemüveg rendelésre lehetőséget biztosítanak)
2013. április 12-én (pénteken) 14-16 óra között nőgyógyászati rákszűrés lesz a Tanácsadóban. A szűrést végzi
Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos.
A vizsgálatra időpontot kell kérni a védőnőknél az 506-200as telefonon. A szűrés díja 1000 Ft.

A Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub a Nagyvenyimi Művelődési Házban

Az egészségnapon kóstoljon 100 %-os zöldség- és gyümölcslevet a Venyim Gyümölcse kertészet – Kert Gyümölcsei Kft. illetve az „Itthonról otthonra.hu” termékeiből.

A versünnepen bármely költőtől szabadon választhatnak
verset a versmondók.

A programok ideje alatt gyermekfelügyeletet és játszóházat biztosít a Búgócsiga Családi Napközi.
A belépő 300 Ft.

MEGHÍVÓ
A KÖLTÉSZET NAPJA

alkalmából
2012. április 12-én, pénteken 14 órától
versünnepet rendez, melyre szeretettel
meghívjuk.

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
Baráti üdvözlettel:
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök

