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Egy évvel ezelőtt arról adtunk számot, hogy hamarosan
elkezdődik a kistérség legjelentősebb beruházása, a négy
község szennyvízhálózatának
kiépítése, mert tavaly február
22-én, a projekt nyitórendezvényén aláírtuk a vállalkozási

szerződéseket. Ezúttal a befejezés előtti utolsó momentumként a rész műszaki átadás jelenti az egyik legfontosabb hírt
Nagyvenyimen. Elkezdődtek
a rákötések. Az erre vonatkozó szerződést márciusban írtuk
alá. (Folytatás a 3. oldalon.)

Belvízpályázat:
visszakaptuk
az önerőt is!
Az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása, a felszíni
vízelvezetési projekt került átadásra idén január 31-én.
Az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Programon belül a „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú támogatás során Nagyvenyim 91 millió 519 ezer
forintban részesült, amelyhez
10 százalék önrészt biztosítottunk
Önkormányzatunk pályázott a 10 százalékos önrész finanszírozására az EU Önerő
Alapnál, és örömhírt kaptunk:
kérelmünket elfogadták, vis�szakapjuk a 10 075 503 forint
önrészt, így a beruházás 100
százalékban támogatott lett,
önkormányzatunk mentesült
a belvízmentesítés teljes költsége alól.

Országgyűlési választás 2014:
dr. Galambos Dénes a képviselőnk
Az április 6-án megtartott
országgyűlési
választásokon
Fejér megye 04-es választókerületében dr. Galambos Dénes,
a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a választópolgárok többségének a szavazatát, aki kormánymegbízottként, korábban
önkormányzati képviselőként,
alpolgármesterként is sokat tett
lakóhelyéért, Nagyvenyimért.
Gratulálunk a képviselő úrnak, és munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánunk!

A választás április 6-ai adatai Nagyvenyimen a következők voltak:
Dr. Galambos Dénes 814
szavazatot kapott az öt szavazókörben. Pintér Tamás
( Jobbik
Magyarországért
Mozgalom) 612 szavazatot kapott. Magyar András
(MSZP-Együtt-DK-PMMLP) 544 szavazatot kapott.
A választáson indult további
tizenegy jelöltre leadott voks
elenyésző.

Nagyvenyim önkormányzata 123 millió 358 ezer 524 forint
összegű támogatást nyert el a község egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítésére. Dr. Galambos Dénes nagy
eredménynek tartja ezt a fejlesztést (Írásunk a 3. oldalon.)
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Hirdetmény az általános iskolai
beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban
kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn), 2014. április 29-én (kedden),
2014. április 30-án (szerdán) 8 órától 18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a korábbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlesttséget
az óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. §(6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a kötelező felvételt biztosító iskolák és a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmények körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal jelen hirdetménnyel együtt a honlapján nyilvánosságra hozta).
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint).
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§(2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be
kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankereületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell
benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Azonban amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követően is), a szülő
a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai
beíratási kötelezettségüknek!
Üdvözlettel:
Dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott

Óvodai beíratás

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodai beíratás

2014. április 28. és 29-én
8 - 16 óráig lesz a Nefelejcs
Napköziotthonos Óvodában

Beíratáshoz szükséges a gyermek:
– Születési anyakönyvi kivonata
– Lakcím kártyája
– TAJ kártyája
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2014. szeptemberétől 3 éves
kortól kötelező az óvodai nevelés.
Óvodavezető

Fergeteges Nőnap volt március 7-én a művelődési házban.
Dr. Galambos Dénes kormánymegbízott köszöntötte a hölgyeket, majd: a dunaföldvári Zsigec Musical Csoport vezette
fel a nagy műsorszámot: Kovács Kati örvendeztette meg
dalival a közönséget

Mi újság Nagyvenyimen?
Korszerűsítés az óvodában és a községházán

Újabb beadott pályázatunk nyert
támogatást

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagyvenyim
Köz
ség egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése” című KEOP5.5.0/B/12-2013-0312 jelű
pályázatát a Környezeti
Energia Operatív Program
Irányító Hatósága 123 millió 358 ezer 524 forint ös�szegű támogatásra érdemesnek ítélte.
– Köszönjük dr. Dorkota
Lajosnak, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatal vezetőjének a segítő
támogatását – hangsúlyozta
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester a támogatás elnyerésének bejelentésekor.
Dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott nagy jelentőségűnek értékelte ezt
a fejlesztést, hiszen már alpolgármestersége idején nagyon sok gond volt elsősorban az óvoda régi épületének
hőmegtartó
képességével.
Fontos ez a korszerűsítés
azért is, mert az épület modernizálás jelentős energia-

Lapunk
legközelebbi
megjelenése!
Lapunk következő száma
a Falunap előtt, július 22-én
jelenik meg. Kérjük, hogy a
megjelentetésre szánt híreiket,
információikat, hirdetéseiket
legkésőbb július 1-ig juttassák el a polgármesteri hivatalba személyesen, levélben vagy
e-mail formájában.
Az önkormányzati
hírekről, települési
információkról,
tudnivalókról bővebben:
www.nagyvenyim.hu

költségtől kíméli meg az önkormányzat költségvetését.

Az óvoda esetében a következő munkálatokra lehet
számítani:
- Alapos hőszigetelés a
homlokzaton és a födémen
(20-25 centiméter)
- Nyílászárók cseréje
- Hővisszanyerős szellőztetőrendszer beépítése a folyamatosan kiváló levegőminőségért
- Hőszivattyús rendszer
beépítése
- Napelemes rendszer elhelyezése
A polgármesteri hivatal
korszerűsítése a következőt
jelenti:
- Alapos hőszigetelés a
homlokzaton és a födémen
(20-25 centiméter)
– Nyílászárók cseréje
– Passzív, páraérzékelős légbeeresztők beépítése a
megfelelő levegőminőség elérése érdekében
– Hőszivattyús rendszer
beépítése
– Napelemes rendszer elhelyezése

A beruházás haszna a következő:
– Várhatóan több mint 90
százalékos fenntartási költség
megtakarítás
– 30-50 évvel megnövelt
élettartamú, kiemelkedő állapotú épületek
– Évente több mint 80 tonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés
– A hőszivattyús fűtési
rendszerek villamos energia
igényének legnagyobb részét
a telepített napelemek termelik majd
– Teljes projektköltség: 145
millió 127 ezer 675 forint.
– A támogatás összege: 123
millió 358 ezer 524 forint.
– Az önerő: 21 millió 769
ezer 151 forint
A projekt megtérülése az
önerőre nézve: 2,7 év
A támogatási szerződés
megkötése után az önerőre
pályázatot adunk be EU-önerő alap támogatásra. Ha elnyerjük, akkor a projekt támogatási intenzitása 100
százalékossá válik, és a befektetés a projekt megvalósításának pillanatában megtérül.

Csatornázás
A négy település közös
szennyvízelvezetési beruházásának rész műszaki átadása,
a szerződés aláírása után szinte azonnal megkezdődtek a
csatornarendszerre rákötések
Nagyvenyimen is. A folyamat
zökkenőmentesen halad.

Lelki
Elsősegély
Telefonszolgálat
116-123
ingyenesen, névtelenül,
a nap 24 órájában hívható,
országos hívószám.

Az üzemeltető cég, a
Mezőföldvíz Kft. átvevő szakembere minden héten kedden
községünkben tartózkodik,
magához veszi a községházán
elhelyezett gyűjtőládában lévő
rákötési kérelmeket, és mindenben segít a lakóknak.

Szelektív
hulladékgyűjtés

A Dunanett Kft. minden
hónap 3. szerdáján szállítja
el a szelektíven összegyűjtött PET-palackokat.
Az aktuális időpontok:
Május 21., Június 18.,
Július 16.
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Dolmány Vendel
atya emlékére
A Nagyvenyimről elszármazott Molnár Mihály ötlete alapján pályáztunk az NKA
Vizuális művészetek kollégiuma által kiírt forrásra, amelynek segítségével emlékhely
kerülne kialakításra Nagyvenyimen, a templomkertben.
Sipos Marica szobrászművész
többször járt a helyszínen Molnár Mihállyal. A képviselőtestülettel és a Katolikus Egyházközség képviselőivel egyetértve
úgy gondolta, hogy nem szobor, hanem egy emlékhely lenne a méltó, amely visszaadja az
atyával töltött idők hangulatát.
Dolmány Vendel atya
1988- ig volt Nagyvenyim
plébánosa. Az újító szándékú cisztercita szerzetes olyan
szellemi tartalmakat hozott a
falu közösségének, mellyel sokak életét gyökeresen megváltoztatta, olyan kulturális,
szellemi, morális közeget teremtett, mely új utat mutatott, új lehetőségeket tárt az itt
élő fiatalok elé, lelki támaszt
nyújtott az időseknek. Az általa szervezett programokkal
a falu lakossága folyamatosan
új élményekkel gazdagodott, a
falu kulturális élete fellendült.
Az itt élők, és az innen elszármazottak is szeretettel gondolnak a néhai lelki vezetőre,
tanítóra, emberre.

Kiadvány:
Corbisier Kim
Nagyvenyim önkormányzata, a
Bors Alapítvánnyal közösen pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz egy kiadvány elkészítésére, amely a fiatalon elhunyt nagyvenyimi művésznőnek, Corbisier
Kimnek állít emléket.
A kiadvány Kim Fészek című
tavaszi kiállításához készülne. Az
elképzelések szerint a címlapon
a kiállítás címe és a művész egyik
festményének részlete lenne látható, önarcképként. A bevezető szöveget Nagyvenyim polgármestere írná. A belső oldalakon
művészettörténeti ismertetőt és
reprodukciókat találnának az olvasók a kiállítás anyagából, valamint életrajzot a művésznőről.
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A

Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Események az iskola életéből
Ilyen volt a Valentin nap
Nagyon jó volt a Valentin
napi buli. Nekem a 8.b-sek
voltak a kedvenceim. Nagyon
tetszett, mert bele raktak kis
zenei részleteket. Kár, hogy
a mi műsorunk alatt akadozott a CD. Jó volt a zene és
a diszkó. Három darab tombolát vettem és abból egyet
nyertem.
Horváth Petra
5. osztály
Február 14-e napos és
szeles nap volt. Ezen a napon tartottuk a Valentin
napi bulinkat. A parti 15:00
órakor kezdődött. Minden
osztály műsorral készült és
a tapsok alapján mindenki
első lett. Azután kezdődött
a tánc. A Dj nagyon jó zenét adott, de annyira hangos volt, hogy beleremegett
a föld. A DÖK-ös értékelésben sajnos negyedikek lettünk. Nem sokkal a DÖK-ös
értékelés után kipróbálhattuk szerencsénket. A tombola sorsoláson volt aki nyert,
volt aki nem. Volt büfé is,
nagyon olcsón árulták az
ennivalókat. Sok finom sütit
és üdítőt vettünk. Jól éreztük
magunkat. Várjuk a következő fergeteges bulit.
6. osztály tanulói

1999-ben az UNESCO
közgyűlése február 21-ét az
anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld
nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.
Erről a napról emlékeztünk meg a 4. évfolyamosok
rövid műsorával és játékos
anyanyelvi feladatokkal.

A Víz Világnapja

Nekem nagyon tetszett ez
a nap. A zene is jó volt. Kár,
hogy kevesen táncoltak. A
műsorok is nagyon ötletesek
voltak. Nekem a legjobban
a 8. b-sek előadása tetszett.
Minden osztály nagyon felkészült erre a délutánra. Sok
süteményt hoztunk. A DÖKös versenyt az első félévben a
7. osztály nyerte meg. A tombolán sok szép és értékes ajándékot sorsoltak ki. A tombola fődíját a 8. a osztály nyerte
meg,ami egy torta volt. Én
végigtáncoltam az egész bulit.
Várom a következőt!
Molnár Fanni
7. osztály

Iskolai alapítvány

A Valentin nap előadásokkal kezdődött. Minden
felsős osztály bemutatott egy
produkciót, ami legfőképpen
vicces vagy táncos volt.
Miután az előadásoknak
vége lett, a hetedikesek és
a nyolcadikosok elpakoltak,
majd elkezdődött a diszkó és megnyílt a büfé. Sokat beszélgettünk, hülyéskedtünk.
Az eleje lassan indult be,
de utána jó lett a hangulat.
Megint megnyertük a tortát,
vagyis a kedves, aranyos, kedvenc tanár nénink.
Juhász Gábor, Sümegi
Nóra 8. osztály

Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk alapítványát, mellyel az iskolakirándulásokat, programokat, az eszközök fejlesztését, a hátrányos helyzetű tanulók kirándulását, étkezését, az
udvar szépítését segíti!
Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról A kedvezményezett neve:
„A ma gyermeke – Nagyvenyim jövője Alapítvány”
A kedvezményezett adószáma: 18486063-1-07
Köszönjük!

Az anyanyelv
nemzetközi napja

Az iskola nevelőtestülete

Az ENSZ 1992-ben döntött Dublinban arról, hogy
minden évben március 22-én
ünnepeljék világszerte a víz
világnapját. A tiszta víz fontosságára, a fenntartható vízgazdálkodásra és a tudatos
vízhasználatra a negyedik évfolyamos tanulók rövid műsorral hívták fel a figyelmet.A
műsor után a Megulesz Gabriella a Dunaújvárosi Vízi
Társulat igazgatója kihirdette
a témához kapcsolódó rajzpályázat díjazottjait.
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges
vagy az életben: maga az élet
vagy.” (Saint-Exupéry)
Budai Árpádné
és Góczánné Renyák Éva
4.-es tanítók

Mi újság Nagyvenyimen?

Alsós Farsang

Február 15-én szombat
délután végre elérkezett az
iskolai farsang ideje. Az alsó
tagozat minden tanulója és
a vendégül hívott óvodások
is mindannyian jelmezbe öltöztek. Örömmel ismertük fel
barátainkat, társainkat. Vidáman vonultak fel a felnőttek
és a zsűri előtt. Ennyi vicces
és ötletes jelmezt felsorolni is nehéz. Díjat kapott többek között: nyalóka, fejőlány,
bűvész, Unikornis, Kleopátra,
földgömb, akvárium. A legeredetibb jelmez a kukacos
alma volt. Sokat ettünk, it-

tunk, táncoltunk. A táncversenyt az 1. a osztály nyerte,
egy egész csoki tortát kaptak
jutalmul. A bálkiránynő Papp
Angelika, a bálkirály Rédl
Márk lett. A tombola minden
évben izgalmas, és nagyon kell
figyelni, amikor a számokat
kihúzzák. A fődíj kettő torta
volt. Olyan jól buliztunk, egészen biztos, hogy messzire elűztük az idei telet!
Takács Regina, Tóth
Réka, Ritter Dorottya,
Förhécz Zalán, Horváth Zalán, Rédl Márk
2. a osztály
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Március 15. – Nemzeti ünnep

Tavasz akar lenni, és mi arra gondolunk, hogy volt már
tavasz ezen a Földön, tavaszok, amelyeknél szebbet és
dicsőbbet még nem látott ez a nagyon öreg világ. Ma az
egész nemzet ünnepel. Ruhánkra kokárdát tűzünk, emlékezünk Kossuthra, Jókaira, Petőfire, és arra a sok ifjúra, aki
megmozdult március idusán a zsarnokság és az elmaradottság ellen. Ma rájuk emlékezünk
Siklós Panna és Wágner Anna 6. osztály

Hóvirág túra

Farsangi beszámoló
Iskolánkban 2014. február 15-én zajlott a farsangi
mulatság. Délután már izgatottan gyülekeztek a Pókemberek, zombik, királyfik,
királylányok és egyéb ötletes
jelmezbe bújt gyermekeink.
A levonulást követően aztán
igazi karneváli hangulat kerekedett a tornateremben. A
zsűrinek bizony nagyon nehéz volt választani a kreatív,
szinte zseniálisan kivitelezett
maskarák közül, akik aztán
dobogóra is állhattak. A felvonulás után a gasztronómiáé
lett a főszerep, a büfé ínycsiklandó kínálatából mindenki
kiválaszthatta azt, mi szemszájnak ingere. Aki gondolta
az elfogyasztott kalóriákat a
diszkóban „dolgozhatta” le,
Balázs bácsi „vezényletével”,
változatos, táncolható zenére
mozoghattak a táncos lábúak. A délutánra a koronát a
tombolahúzás tette fel, akkor
derült ki, hogy gyümölcsöző

befektetésnek bizonyult-e, a
jegyek vásárlása. Többen örülhettek, mert a sikeres húzások
után szép ajándékokkal gazdagodhattak.
2. b osztály tanulói

Iskolánk évek óta részt
vesz a Dunán innen Dunán
túl túrán, amely most valóban
a Duna túlpartjára vitt bennünket. A dunaújvárosi Gárdonyi iskolában neveztünk
erre a teljesítmény túrára. A
túra első része a Duna-parton haladt, amely ebben a tavaszi időben igazán nagyon
szép volt. Útközben megnéztük a város szobor parkját,
ahol sok vasból készült szobrot láttunk. Az aratók c. szobornál fényképezkedett is kis
csoportunk. Több állomáson
megálltunk, ahol igazolták a
részvételünket, volt ahol csokit kaptunk. Később a Duna

melletti erdőben folytattuk
utunkat. Hóvirágokat csak
egy helyen láttunk, gyorsan
le is fotózta mindenki. Kiérve az erdőből megláttuk a hidat. Nekem ez a rész tetszett
a legjobban, mikor átmentünk a híd alatt, nagyon érdekes és egy kicsit félelmetes is
volt. Dunavecsén a célban zsíros kenyeret és teát kaptunk.
A jelvényeket és az okleveleket csak később az iskolában
vettük át. Szép időnk volt, jót
sétáltunk ebben a napsütésben. Köszönjük Jani bácsinak
a túra vezetését.
Czimmer Éva
diákönkormányzat vezető
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Mi újság Nagyvenyimen?

Óvoda, óvoda, óvoda
Madárismeret az óvodában

2013 szeptemberében óvodánk két csoportja- Tulipán és
Katica csoport- nagy- és középső csoportos gyermekeivel
jelentkeztünk a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Egészségfejlesztési
Osztálya által meghirdetett pályázatra. Vállaltuk, hogy az év
folyamán több gazdagabb
madarakkal kapcsolatos ismeretet nyújtunk a gyerekeknek,
melyről leírást nyújtunk be a
pályázat kiírójának.
Ezért az év folyamán több
alkalommal előtérbe kerültek a madarak . A gyerekek
ismereteit fokozatosan igyekeztünk bővíteni. Az ősz folyamán a költöző madarakról
gyűjtöttünk képeket, könyveket, információkat. Télen a
madáretetés fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A nálunk
telelő madarak nevével, színeivel, tulajdonságaival foglalkoztunk részletesen. A gyerekek szorgalmasan hozták a

madáreleséget, a madarak etetését közösen végeztük.
A pályázat egyik nyerteseként 16 kisgyerekkel eljutottunk a nagykarácsonyi
Mikulás házba, ami maradandó élmény volt a gyerekeknek.
Az idei évben március
28-án egy nagy szabású ma-

dárismertetéssel kapcsolatos
foglalkozást valósítottunk
meg. Ezen a napon a Tulipán
és a Katica csoport középsős
és nagycsoportos korú gyermekeivel közösen felelevenítettük a madarakról szerzett ismereteinket. Először
a környezetünkben leggyakrabban előforduló madarak

hangját próbáltuk felismerni cd-lemezről. A gyerekek
ügyesen beazonosították a
fehér gólya, a feketerigó, a
fakopáncs, a széncinege, a
fecske, a veréb hangját. Ezt
követően a madarakat képeik alapján felismerték.
A gyerekek röviden elmondták, mi jellemzi a sárgarigót, szajkót, fecskét, sirályt,
vörösbegyet,
gyurgyalagot,
sólymot, sast. Csoportosításokat végeztünk az alapján, hogy
ezek a madarak hol élnek, mivel táplálkoznak, elköltöznek-e télen. Újra elmondtuk,
elénekeltük az év folyamán
tanult verseket, mondókákat,
dalokat. Játszottunk egy fészekkereső, kakukkos játékot.
Végezetül elmeséltük a gyerekeknek A nagyravágyó feketerigó című mesét.
Célunk ezekkel a foglalkozásokkal az volt, hogy a gyerekeket a madarak szeretetére,
védelmére neveljük.
Tóthné Buzási Olga

Télűzés - kiszeégetés az óvodában

Hagyományaink értékeinek megőrzése és ápolása fontos feladat óvodánkban, ezért
az idén is megrendezésre került a farsangi időszakot lezáró kiszebáb égetés.
A
csoportokban
az
óvónénik és a gyerekek különböző technikákkal kiszebábokat készítettek, majd közösen
megbeszélték, hogy mit jelképez és miért is égetjük el.
Az időjárás kedvezett számunkra, így március 7-én
az óvoda apraja-nagyja, zajkeltő eszközökkel, dobokkal, kereplőkkel, csörgőkkel,
zörgőkkel kivonult az udvarra - miközben télűző rigmusokat skandáltak: „Haj ki kisze haj, kivisszük a betegséget,

behozzuk az egészséget, haj ki
kisze haj.”
Majd körbeálltuk a szalmából készült bábot és mind
a négy csoport előadta a télűző, tavaszhívogató énekét,
versét, mondókáját. A kiszebáb meggyújtása után a gyermekekkel ismét hatalmas zajt
csaptunk, hogy ténylegesen
elűzzük a hideget, a betegséget, a rosszkedvet, és a telet.
Ezt követően tavaszköszöntő dalokat énekelve körtáncot jártunk.
Ettől a pillanattól kezdve
nagy várakozással tekintünk
a tavasz elé, ami remélhetőleg
teljes pompájában közeleg és
hamarosan beköszönt.
Gaszlerné Simon Irén

Mi újság Nagyvenyimen?

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására,
alapjainak elsajátítására. A Víz
Világnapját kiemelten fontosnak tartjuk, és hisszük, hogy
már ilyen kicsi korban meg
kell tanítani a gyerekeknek a
víz fontosságát, értékét.
Egész héten a vízhez kapcsolódó programokkal tettük
színessé a gyerekek napjait, próbára tettük tudásukat,

Víz világnapja

ügyességüket. A gyerekek a tevékenységek útján ismerkedtek
a vizek élővilágával.
Hagyomány, hogy ilyenkor
végig sétálunk a venyimipatak
partján, megnézzük az élővilágát, mintát veszünk a vizéből,
hogy később megvizsgálhassuk. Egy szemetes zsákot is
szoktunk vinni a sétára, hogy
a patak partján talált szemetet
összeszedjük. Örömmel tapasztaltuk, hogy csak néhány

Kedves Szülők!
Az „Alapítvány a Nagyvenyimi Óvodáért”
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik 2013 évben előző évi adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették és támogatták óvodánkat.
Kérjük az idei évben is támogassák intézményünket, hogy bővíthessük udvarunk játék
készletét.

Adószámunk: 18490956-1-07
Segítségüket előre köszönjük.

odafujt nejlonzacskót kellett
összeszednünk, reméljük, ez
így is marad, és vigyázni tudunk a patak tisztaságára.
A mintának vett vízben
csigákat, piócát, szúnyoglárvát és csibort is találtunk. A
patakban élő növényekkel
kiegészítve pataki akváriumot
készítettünk, hogy néhány napig ismerkedhessünk ezekkel
az élőlényekkel is.
Az óvó nénik elhatározták,
hogy a Víz Világnapjára minden csoportban lesz egy szép
akvárium. Amelyik csoportokban még nem volt, ott a kellékeket a gyerekekkel együtt
vették meg egy izgalmas városi kirándulás keretében. Az
elkészült akváriumokat így
igen lelkesen gondozzák, nézegetik, vigyázzák a gyerekek.
Amelyik csoportban már volt
akvárium, ott a gyerekek és a
felnőttek együtt tisztították ki,
és új lakókat telepítettek bele.
Kihasználva Nagyvenyim
adottságait a patakparti séta
mellett az óvoda minden csoportja ellátogatott a venyimi
horgásztóhoz. Igen nagy élményt nyújtott ez a kirándulás
a gyerekeknek. Körül járhattuk
a kisebb telepítő tavakat, meg-
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nézhettük a gátat, a nádasban
láthattunk vízi madarakat:
vadkacsa családot, sirályt és gémeket. Láttunk régi varsát, és
a merítőhálót mindek kisgyerek kipróbálhatta. Ez úton is
köszönjük a tulajdonosoknak,
hogy lehetővé tették számunkra a tó látogatását.
Az így szerzett élményekből nagyon szép rajzok, festmények születtek, amelyek a
folyosókat díszítették.
A víz felhasználásának
sokszínűségét is megvizsgáltuk. Végigsétáltunk az óvodán, és megnéztük melyik helyiségben, mire használjuk a
vizet, kiegészítettük az otthoni élményekkel is. A víz - érték, így egy képzeletbeli tóból
kellett kiválogatni a gyerekeknek az oda nem illő tárgyakat.
Az óvodánkban működő szelektív hulladékgyűjtés ebben a
feladatban nagy segítség volt
a gyerekeknek, könnyen kiválogatták a tóba való, és az oda
nem illő dolgokat.
Így hoztuk közel gyermekeinkhez, hogy a víz maga az
élet, becsüljük meg, vigyázzunk rá.
Vargáné Kovacsik
Marianna

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN
ÉDESANYÁT, NAGYMAMÁT, DÉDMAMÁT
ÉS CSALÁDJUKAT ILLETVE MINDEN KEDVES
ÉRDEKLŐDŐT
A 2014. ÁPRILIS 27-ÉN VASÁRNAP
15 ÓRAKOR
A SZENT BERNÁT ARBORÉTUMBAN TARTANDÓ
(rossz idő esetén a templomban)

„Anyák napi tavaszköszöntő”
zenés- irodalmi műsorunkra

Köszöntőt mond dr. Zseli József önkormányzati képviselő
A „Nagyvenyim és Környéke Postagalambsport Egyesület” galambröptetése után fellépnek:
• Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre
• Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola két nagyvenyimi növendéke:
Bajusz Bence (hegedű) és Gida Csoboka (klarinét)
• Kanyar Ágnes (ének)
• Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai
(gitárcsoport, furulya csoport és Németh Petra ének)
• Nagyvenyimi Női Kar
• Szent Cecília Ének és Zenekar
A műsor ingyenes, de adományokat elfogadunk,
melyet a park fenntartására és fejlesztésére fogunk fordítani.

A szervezők köszönettel és szeretettel várnak mindenkit!

Mi újság Nagyvenyimen?

A polgárőrség beszámolója

A Nagyvenyimi Polgárőrség február 28-án taggyűlésen számolt be a 2013 évi
tevékenységéről. Ez alapján
a rendőrséggel és az OPSZel az együttműködési megállapodás értelmében minden
hónapban szolgálat tervezetet
adtak le, a szolgálatokat maradéktalanul ellátták. A szolgálat ellátásról minden hónap
elején jelentést készítettek és
továbbítottak a rendőrség és
az OPSZ felé.
Egész évben 1317 óra szolgálatot adtak. Kint voltak 289
alkalommal. Rendezvénybiztosítás 484 óra volt. Ezeket
a szolgálatokat 621 fő látta
el. Vezényléssel, szervezéssel
350 órát töltöttek. Az elnöki és
vezetőségi feladatok ellátásával
– pályázatok előkészítése, rendezvény biztosításának megszervezése, partner szervezetek meghívásának eleget téve
(önkormányzat,
rendőrség,
OPSz) – 535 óra, rendőrrel
közösen ellátott szolgálat 310
óra volt, az egyesület a szolgálatok ellátásához 6.110 kilométert tett meg.
Több kiemelt esemény
volt az elmúlt évben: március 15. hóhelyzet, dunai árvíz Kisapostagon, repülőnap
Kisapostag Baracs felkérésére, önkormányzati felkérések,
iskolakezdés biztosítása, Falunap, Te szedd! akció, szüreti
felvonulás, adventi hétvégék,
temetővel kapcsolatos szolgálatok, lakossági felkérések (lakodalmak és esküvők).
A taggyűlés napirendi
pontjai a következők voltak:
– Beszámoló a 2013. év tevékenységéről és egyszerűsített pénzügyi beszámoló. A
2013. évi technikai eszközök
költségei és ezek 2014 évi tervezése. A 2014. év költségvetési terve. Az ellenőrző bizottság beszámolója. Egyebek
Az egyebek napirendi
pontnál Hódi Attila elnök az
MLSZ és az OPSZ szerződésről tájékoztatta a tagságot.
A szerződésben foglaltak ismertetése után kérte a tagság

véleményét, azt, hogy gondolják át, az egyesület be tudja-e
vállalni a mérkőzéseken való
részvételt. Elmondta: akkor
tudják ellátni a feladatot, ha
legalább 6 fő jelentkezik rá.
Fazekas Lászlóné elmondta: kevés aktív ember van,
nagy a felelősség mert aki ezt
vállalja, azt anyagi felelősség
terheli bármi baja vagy kára
származik a játékvezetőknek.
Gaszler István hozzátette: a meccsek általában hétvégeken vannak, de lehet hétköznap is, és akkor is ki kell
menni biztosítani. Ez időben
napi 6 órát jelentene, de lehet
több is.
Dr. Fekete Zsolt felhívta
a figyelmet arra, hogy képzés
kell azoknak az embereknek,
akik ilyen feladatot látnak el.
A körzeti rendőrnek is ott
kell lennie minden meccsen.
A rendezvénybiztosítás is egy
szakma. A levezető elnök feltette a kérdést: Ki vállalja a
mérkőzések biztosítását? A

jelenlévők közül senki sem jelentkezett.
Úgy határoztak, hogy a
Nagyvenyimi
Polgárőrség
nem vállalja az FMLSZ és a
FMPOSZ szerződésben foglaltak tejesítését. Indoklás: A
tagságnak nincs megfelelő
képzetsége személy és vagyon
biztosításra. A polgárőrök önkéntes tevékenységet folytatnak, szabad idejükben a közbiztonság fokozása érdekében.
Kegyes Lászlóné alpolgármester asszony megköszönte
az egész éves munkát az önkormányzat nevében. Elmondta, hiányolják a polgárőröket, ha
nincsenek a helyükön. Sajnálja,
hogy kevés az aktív tag. Kicsi a
csapat, de jól végzi a munkáját.
Szűkebb a lehetőség és a jogszabályok is korlátozzák az önkormányzatot, de a polgárőrség is fog támogatást kapni.
A körzeti rendőrt sajnálják,
hogy elment. Az újjal tartja a
kapcsolatot a polgármesterasszony.

Pénzügyi beszámoló
Bevételek:
2012 maradvány:
Pályázati támogatás:
Tagdíj:
Lakossági támogatás:
NAV 1%:
OPSZ támogatás:
Összesen:

148 927 Ft
2 093 094 Ft
47 000 Ft
286 511 Ft
108 110 Ft
300 000 Ft
2 983 642 Ft

Kiadások:
Önkormányzati támogatás:
1 756 644 Ft
Ügyviteli költségek:
76 709 Ft
Telefon ktg.:
40 942 Ft
pályázati költségek
224 300 Ft
Fekecs Zoltán tagi hitel törlesztés
150 000 Ft
ruha különbözet
95 568 Ft
üzemanyag költség
412 782 Ft
Internet ktg.:
140 543 Ft
Frekvenciadíj:
10 775 Ft
Gépjárművel kapcsolatos ktg.-ek:
Lada Niva biztosítás:
25 158 Ft
Autó alkatrész:
25 525 Ft
Összesen:
2 958 946 Ft
2013 december 31.-vel pénzügyi zárásunk 256 979 Ft
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Hódi Attila megköszönte az elismerő szavakat, és azt
válaszolta: igyekeznek eleget
tenni a lakosság elvárásának.
A taglétszám még bővülhetne, de lasszóval senkit nem
hozhatnak be az egyesületbe.
Amint az előzőekben elhangzott, fokozni kell a tagság aktivitását. Ma már az emberek
nagy többsége a megélhetésért dolgozik és nem áldozza
szabadidejét társadalmi munkára. Aki pedig megtehetné,
az élvezi munkája gyümölcsét,
és nem vállalja a polgárőröket
érő konfliktusokat.
Berczeli Tamással jól tudtak együtt dolgozni és ez úton
is köszönik a munkáját, remélik, hogy az új körzeti megbízottal is jó lesz a kapcsolat.
Csizmadia György a pályázatok leadásának fontosságát hangsúlyozta, met rendszámfelismerő készülékre is
szükség lenne. A sebességmérőt garanciában csinálják meg.
Hódi Attila válasza: pályázat útján igyekeznek pénzt teremteni a felismerő rendszerre, szeretnék, ha lenne ilyen az
egyesületnek. A pályázatokat
a kiíró szerv bírálja el a rendelkezésükre álló keretösszeg
erejéig, ezért mindaddig pályázunk azokra a kiírásokra,
amíg nem sikerül beszerezni a
rendszámfelismerő rendszert.
A sebességmérőt a szállító cég
garanciában már javította. De
a szándékos vagy véletlen rongálás okozta hibákra nem terjed ki a garancia, ezek javítása
saját költségen történik.
Érsek Béla hozzászólása: a
temetőnél a világítást kellene
megoldani, nincs lámpa és így
veszélyes a közlekedés. A parkoló sokszor kicsinek bizonyul, bővíteni kellene.
Kegyes Lászlóné válaszolt:
a temető üzemeltetőjének
kell elvégezni a bővítést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök
megköszönte a múlt évi munkát, erőt, egészséget kívánt az
ez idei feladatok teljesítéséhez. A közgyűlést bezárta.

10

Mi újság Nagyvenyimen?

Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A Teljes Valóság Magyar
Taoista Közösség nagyvenyimi és dunaújvárosi Taijiquan
csoportja idén február 9-én
tartotta Nagyvenyimen a
Holdújév alkalmából rendezett ünnepségét. A két csoport lelkes gyakorlói évek óta
heti rendszerességgel tanulmányozzák a keleti kultúrát és
mozgásművészetet. A holdújév időpontja évről évre változik. Az idén a január 30-ai újholddal kezdődött. Kínában
és a kínai közösségeknél szerte a világon ekkor kezdik meg
az ünnepségsorozatot, ami
hagyományosan két héten át
tart és a Lampion ünneppel
zárul. A családok igyekeznek
ilyenkor minél teljesebb lét-

Tavaszünnep

számban összegyűlni és közösen megünnepelni a tavasz
kezdetét.
Közösségünk
legfiatalabb, de korukat tekintve legidősebb gyakorlói a
nagyvenyimiek, akik éveiket
meghazudtolva az unokákkal
való játék és a kerti munkák
mellett is rendszeresen időt
szakítanak testük és szellemük ápolására.
Idén már második alkalommal - reméljük ezzel lassan hagyományt teremtve - az
irántuk való megbecsülésünk
jeleként választottuk az esemény helyszínéül Nagyvenyimet. Az ünnepségen előadást
hallgattunk az év lehetőségeiről, a ránk ható folyamatokról.

Szeretsz énekelni?
Szívesen jönnél egy jó közösségbe?
Szeretnél új barátot?
Akkor gyere közénk!
Ne várj sokáig, most itt az alkalom!

A Nagyvenyimi Női Kar

várja soraiba az énekelni szerető
hölgyeket, lányokat, asszonyokat.

Követelmény: szeress énekelni, tudd követni a
kottát (nem baj, ha nem vagy profi kottaolvasó!),
légy jókedvű, nyitott az újra, a jó társaságra.
A női kar repertoárján klasszikus kórusművek
mellett népdalfeldolgozások, kortárs művek is
szerepelnek.
A próbákat csütörtök este 18 - 20 óráig tartjuk
a Nagyvenyimi Művelődési Házban.
Várunk szeretettel!
Péter Kata
kórusvezető

A kínaiak az évet az Öt Változási Állapot és a Tizenkét Állatövi Jegy egyikéről nevezik
el. Eszerint idén a Fa-Ló évébe léptünk bele. Az elkövetkező időszakot az újrakezdés
energiája hatja át, a belső értékeink kifelé való megjelenítésének a lehetősége és a hosszú
távú célkitűzések támogatása.
Ezért miután az év hatásain
elmélkedtünk egy finom tea
kíséretében, elkezdtük megtervezni, hogy idén mit és hogyan szeretnénk megvalósítani. Az ünnepség végét egy-egy
jó tanács kártya kihúzása zárta. Ezzel a tradícióval megpróbáltuk a minket érő számtalan hatások közül kiemelni
azt, amire különösen fogunk

figyelni. Amit folyamatosan
szeretnénk gyakorolni az évben, mintegy feladatként és
azt, amit igyekszünk majd elkerülni az év során. A hagyományoknak megfelelően soksok piros színnel, lampionnal,
szerencsét hozó feliratokkal
díszítettük fel a termet. Színes ruhákba öltöztünk, színes
ételeket készítettünk és igyekeztünk minél több szeretettel és odafigyeléssel fordulni
egymás felé. Az új és érdekes információktól fáradtan,
de egy újabb közös élménnyel
gazdagodva térhetett mindenki haza.
Bővebben a holdújévről:
http://valosagtura.blog.
hu/

Mi újság Nagyvenyimen?
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Aranydaru
Nyugdíjas Klub hírei

Régiós foltvarró
találkozó

Nagysikerű foltvarró találkozó volt községünkben március 22-én. A rendezvényt az
„Aranykezű Öltögetők” Klub
szervezte, akik idén ünneplik
megalakulásuk 5. évfordulóját.
Minden év tavaszán tartjuk a régiós foltvarró találkozót, amelyen idén sem csak a
környékbeli foltvarrók vettek
részt, hanem eljöttek hozzánk
az ország távolabbi településeiről is foltos barátaink.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével községünk polgármestere: Szabóné Lőrincz
Ilona és alpolgármester as�szony: Kegyes Lászlóné. Jelen
voltak a művelődési ház dolgozói is, akiknek köszönjük
a segítőkész szervezést, és a
munkájukat!
Szabóné Lőrincz Ilona
kedves szavaival nyitotta meg
a találkozót, és egy meglepetést tartogatott számunkra. Az Aranykezű Öltögetők
egy varrógépet kaptak polgármester asszonytól, aki továb-

bi sikert, szép alkotásokat, és
együttműködést kívánt az 5.
évét ünneplő klubnak. Köszönjük!
Minden évben valamilyen
műsorral kedveskedünk vendégeinknek. Így volt ez az
idén is. Eljött hozzánk Klép
Tamás és gyönyörű énekével
elkápráztatta a közönséget!
Az egyik foltvarró társunk,
Molnárné Marika pedig szavalt nekünk.
Köszönjük az önzetlen fellépésüket, nagy sikerük volt!
Végezetül
köszönjük
azoknak a kedves barátainknak is, akik segítettek abban, hogy ez a kub létrejöjjön, együtt dolgoztak velünk,
de már nem tagjai a klubnak!
Minden klubtagunknak az
elkövetkező évekre kívánok
sok sikert, szép alkotásokat és
legyen örömük még sokáig a
foltvarrásban!
Az „Aranykezű Öltögetők”
Klub nevében:
Berczeli Istvánné

Ebben az évben korán érkezett a tavasz. Örülünk a
szép időnek, a korán nyíló virágoknak és szépítgetjük saját
kertjeinket.
Klubunk dalköre és Csonka Rudolf hangszeres szólista
február 23-án Székesfehérváron a Nyugdíjas Kor-társ Ki,
mit tud?-on szerepelt, ahol a
rendezvény zsűrije oklevelet
adományozott szereplésükért.
Csonka Rudolf hangszeres
szólistát meghívták Székesfehérvárra a Vörösmarty Színházban tartott gálaműsorra is.
Meghívást
kaptunk
Solt önkormányzatától és a
Kissolti Nyugdíjas Egyesülettől a Solti Tavaszi Napok
rendezvényeire. Klubunk tagjai kíséretében március 9-én
dalkörünk szerepelt a dalfesztiválon. Sikeres szerepléssel
nagyon jól éreztük magunkat
ezen a rendezvényen.
Tagjaink közül többen is
ott voltak a művelődési ház
által szervezett nőnapi ünnepségen és községünk március tizenötödikei megemlékezésén.
Dalkörünk és Csonka Rudolf hangszeres szólistánk jelentkezett a IV. Országos
Nyugdíjas Ki, mit tud? vetélkedőre. Március 23-án volt
Székesfehérváron a regionális elődöntő, ahol sikeresen
szerepeltek. A zsűri döntése értelmében továbbjutottak
a Keszthelyen májusban tar-

tandó középdöntőbe. Gratulálunk nekik!
Már hagyománya van klubunkban és társklubjainknál
is, hogy a Költészet Napja
tiszteletére versmondó ünnepeket szervezünk. Március
29-én kulcsi barátaink rendezvényén mondott verset
Komjáti János versmondónk.
Április 3-án Rácalmásra, április 7-én Baracsra kaptunk
meghívást.
Április 11-én 14 órakor
került sor a mi versünnepünkre a művelődési házban. Szeretettel vártunk mindenkit,
aki szereti a verseket.
Készülődünk a 11. Pünkösdi
Dalostalálkozóra,
amelyet május 31-én 9 órai
kezdettel tartunk az iskola tornatermében. A rendezvényre meghívtuk a térségi
és velünk kapcsolatban álló
nyugdíjasklubok és egyesületek dalköreit. Szeretettel
hívjuk és várjuk településünk
dalszerető lakóit is.
Nagy szomorúság érte tagságunkat a közelmúltban.
Alpek Sándortól kedves klubtársunktól búcsúztunk el fájó
szívvel. Nyugodjon békében
az égi klubban, ahol a többi elment tagunkkal együtt figyelnek és vigyáznak ránk. Családjának őszinte részvétünket
fejezzük ki. Sándor emlékét
szívünkben őrizzük.
Juhász-Vedres Zoltánné
a klub elnöke

Köszönetünket fejezzük ki
a Nefelejcs utca lakóinak,
a lakóövezetben élőknek,
az önkormányzatnak, hogy férjem,

Kondás László

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mindenben segítettek, támogattak bennünket, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család
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INTERNET AKCIÓ MEGÚJULT CSOMAGOKKAL!
www.antennanet.hu
LAKOSSÁGI/ÜZLETI díjcsomagok:

Telefon: 30/9026358

info@antennanet.hu

NET 2M

NET 5M

NET 15M

NET 25M

Maximális adatátviteli sebesség letöltés/feltöltés (Mbit/sec)

2/0,25

5/0,5

15/2

25/5

Garantált adatátviteli sebesség (Mbit/sec)*

1,6/0,2

4/0,4

5/0,5

10/1

Havidíj 6 hónapos hűségnyilatkozattal

4.990, Ft

5.990, Ft

7.490, Ft

8.990, Ft

Havidíj 1 éves hűségnyilatkozattal

3.990, Ft

4.990, Ft

6.490, Ft

7.990, Ft

Havidíj 2 éves hűségnyilatkozattal

2.990, Ft

3.990, Ft

5.490, Ft

6.990, Ft

Ajándék WIFI router

TELEFON Akció!

vagy 4 hónapon át 1000 Ft havidíj kedvezmény közül választhat.
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.
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.
* 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.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Baráti szálak
Óvó néniként dolgoztam a
nagyvenyimi óvodában, az egyik általános iskolai volt osztálytársam felesége pedig a konyhán tevékenykedett. Ismertük egymást Ancikával,
mert az öt gyermeke közül három
az én óvodás csoportomba járt.
Nagyon családszerető, szerény,
de gyermekeinek mindent előteremtő emberek voltak a férjével.
Feri, a férj, kőműves volt és sokszor
szólította távolra a munka. Anci
helyt állt és hogy olcsóbban, de szépen öltöztesse a három lányt és a
két fiút, kötögetett nekik. Én mindig megcsodáltam, megdicsértem a
munkáit. Az ő hatására kezdtem el
kötni.
A családomnak is rendkívül tetszettek a gyönyörű kézimunkák.
Egyszer csak Anci szomorúan mesélte, hogy mellrákos, ezért
meg kell operálni. Sokat látogattam,
ahogy bírta magát, együtt kötögettünk, beszélgettünk. Aztán vis�szajött dolgozni egy kis időre,mert
„meggyógyult”. Ám hamarosan ki-

derült, hogy a máján áttét keletkezett, és ágynak esett.
Eljártam hozzá, és ő még mindig
kötögetéssel próbálta a gondolatait
elterelni. Felnéztem rá, s összeszorult a szívem, mikor láttam, milyen
nagy erőfeszítésébe kerül befejezni
az utolsó pulóvert, amit életében kötött meg. Lediktálta nekem a mintát, lerajzoltuk a szabását is.
Nemsokára meghalt a szerettei
körében. A férje fél év múlva utánahalt. A gyermekek kicsik voltak,a
velem egyidős nagymama és a férj
testvére nevelte őket igazi jó emberekké, akikkel a mai napig tartom a
kapcsolatot.
Most,hogy nyugdíjas lettem,
elővettem a kötéseimet és a mintákat. Közöttük – az idő múlásától megsárgulva – Ancim mintájára
bukkantam.
Elhatároztam, nekiállok és megkötöm azt a pulóvert, hiszen már
csak ennyit tehetek – az emlékezésen túl...
Fülöp Ilona

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

Diákbarát, hatékony
angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára)
való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám:
0630/820-5780

Mi újság Nagyvenyimen?

Az Invitelnél fontos a személyes
kapcsolat az ügyfelekkel
Az Invitel célja, hogy minél jobban ismerje előfizetőit.
Nagyvenyimen már közel másfél éve van személyes
ügyintézési nap, ahol az itt élők helyben intézhetik
ügyeiket. Az Invitel területi képviselőjével, Magda Istvánnal az eddigi tapasztalatokról beszélgettünk.
Mióta jár Nagyvenyimre az Invitel képviseletében?
Közel másfél éve minden páros hét csütörtökén 8.00
és 12.00 óra között az Invitel Napon várom a helyieket a Fő utca 43. szám alatt, a polgármesteri hivatalban, hogy segítsek a tévé-, internet- és telefonszolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az időpontokról és az
elérhetőségeimről a helyszínen is találnak tájékoztatást az érdeklődők: ki van függesztve a telefonszámom, így hívhatnak akkor is, amikor nem vagyok itt.
Milyen ügyekben szokták Önt keresni?
Az Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatásokat
nyújt. A személyes találkozón átnézzük a csatornakínálatot és megbeszéljük, hogy milyen internetsávszélességre van szükség, a telefonálási szokások
alapján pedig kiválasztjuk, mely kiegészítő szolgáltatásainkkal lehet leginkább pénzt megtakarítani.
Pénztár kivételével szolgáltatásainkkal kapcsolatos
teljes körű ügyintézéssel, de akár számlákkal kapcsolatos kérdésekben is állok rendelkezésre. Az új
szolgáltatásra vonatkozó megrendelést le is adhatják
nálam az ügyfelek.
Ha nincs éppen itt, akkor telefonon mivel kereshetjük?
Amennyiben mielőbb szeretnék ügyeiket elintézni,
akkor keressenek telefonon. Így előzetesen meg tudjuk beszélni, hogy mire van szükség, a személyes ta-

lálkozóig pedig előkészítem a megfelelő nyomtatványokat, hogy felgyorsíthassuk az ügyintézést.
Az Invitelnél rendszeresen vannak különböző akciós
ajánlatok, ezekről is részletes információt tudok adni,
az akciós szolgáltatásokat pedig meg is lehet nálam
rendelni. Így nem kell attól tartani, hogy azért marad
le valaki egy jó lehetőségről, mert nem tud időben
eljutni a legközelebbi Invitel Pontba.
Miért most érdemes az Invitelt választani?
Az Invitel ajánlataiban mindig számos értékes szolgáltatás található. Tévé-, internet- és telefonszolgáltatásból álló Invilág csomagjainkban például
díjmentesen kipróbálható extrák közül válogathatnak ügyfeleink, de márciusi akciónkban még többet
adunk.
Sokan szeretnék, hogy saját maguk állíthassák össze
tévés előfizetésüket. Többször hallom ügyfeleinktől,
hogy milyen jó lenne, ha ők mondhatnák meg, milyen csatornák legyenek a csomagban. Jó hír, hogy
márciusi ajánlatunkban – amely három szolgáltatás
megrendelésére vonatkozik – az adott csomaghoz
tartozó csatornákon felül ízlés és érdeklődés szerint választható még egy tematikus csatornacsomag is – például gyerekműsorok, sportadók vagy
mozicsatornák – és az első hat hónapban még csak
fizetni sem kell értük. Tehát attól függően, hogy ügyfeleink milyen minicsomagot választanak, legalább 3,
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de adott esetben akár 13 plusz
csatornát is kapnak díjmentesen
fél évig!
Vagyis azok az új előfizetőink,
akik most rendelnek új tévé-, internet- és telefonszolgáltatásból
álló csomagot és vállalják, hogy
2 évig az ügyfeleink maradnak,
hat hónapig díjmentesen nézhetik az általuk választott tematikus tévés minicsomagunkat.
De van még más is a márciusi akcióban. Nagyvenyimen új előfizetőinknek – kétéves szerződés megkötésével – 6 hónapig Start Extra telefonopciónkat
is havidíjmentesen biztosítjuk, így 0 Ft-os percdíjjal
hívhatnak csúcsidőn kívül minden hazai normál díjas
vezetékes számot, az Inviteleseket pedig
csúcsidőben is.
Természetesen meglévő előfizetőinkre is gondoltunk. Az akciós ajánlat rájuk is érvényes, ha 24 hónapos, határozott idejű szerződéskötéssel vásárolnak új
szolgáltatáselemeket. De ha minderről még többet
szeretnének tudni, hívjanak bizalommal bármikor.
Milyen személyes benyomása alakult ki Nagyvenyimről?
Tapasztalataim szerint a nagyvenyimi lakosok szívesen veszik, hogy van egy állandó kapcsolattartójuk,
akivel havonta kétszer személyesen találkozhatnak,
és egy közvetlen telefonszámon is elérhetnek. Az Invitel Nap nagyon jó lehetőség: nem kell szabadságot kivenni és fél napot arra szánni, hogy beutazzunk
Dunaújvárosba, hanem mindenki a lakóhelyén kényelmesen személyesen intézheti ügyeit.

Nagyvenyim Inviteles kapcsolattartója: Magda István, tel.: +36 20 211 2360
Az Invitel Nap helyszíne: Nagyvenyim, Fő u. 43. (a polgármesteri hivatalban)
Nyitva tartás: minden páros héten csütörtökön 8.00–12.00-ig

Tisztelt Nagyvenyimi Ebtulajdonosok!

Ezúton értesítem Önöket az ebek veszettség elleni oltásának módjáról.
A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet az ebek veszettség elleni oltását az alábbiak szerint szabályozza.
Minden három hónapos kort betöltött ebet 30 napon belül
az állat tartója köteles beoltatni, majd hat hónapon belül újra
oltatni, ezután évente köteles oltatni saját költségére.
A Magyar Állatorvosi Kamara az ebek veszettség elleni védőoltásáról szóló 2011. október 27-től hatályos állásfoglalása
szerint az 5000 főnél kevesebb lakosú, állatorvosi intézménnyel
rendelkező településen összevezetéses eboltás nem tartható.
Az ebtulajdonosok, hogy oltási kötelezettségüket teljesíthessék az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
– a Nagyvenyim, Fő u. 27. sz. alatti rendelőbe viszik az ebüket
– bármely más állatorvoshoz viszik az ebüket
– bármely állatorvost házhoz rendelve oltathatják ebüket
Eboltás:
A Nagyvenyim, Fő u. 27. sz. alatti rendelőben
2014. április 24-én és 25-én: 8.00-16.00 óráig
2014. április 26-án: 8.00-12.00 óráig
várom az oltani szándékozókat.
Aki a keretbe foglalt fenti időpontban nem tud eljönni, azt
várom bármely rendelési napomon.

Az idei évtől csak chippel ellátott ebek olthatók. Chippel
minden 4 hónapot betöltött ebnek rendelkeznie kell.
Oltani bármilyen korú ebet lehet, vemhest is, ha az alábbi
kizáró okok nem állnak fenn:
– súlyos lesoványodással, vagy magas lázzal járó betegségek
– szteroid gyógyszerek szedése,
melyeket leggyakrabban sántaság, idült köhögés, viszketéssel
járó bőrbetegség indokolt. Amennyiben kétsége van a szedett
gyógyszer típusa felől, kérem, azt hozza magával.
Az oltás ára 3000 Ft, valamint a kötelező féreghajtó minden
megkezdett 10 kg testtömeg után 200 Ft. Az ár az áfát tartalmazza. Az új oltási könyv kiállítása 300 Ft.
Az idén is lehet háznál kérni az oltást. A kiszállási díj összege 1000 Ft portánként.
Tisztelt Mélykúti Ebtartók!
Mélykúton sem lesz összevezetéses eboltás. Igény szerint a
fenti árakon elvégzem az ebek oltását telefonos egyeztetés alapján, akár szombatonként is.
Érdeklődni:
dr. Ádám Ferenc állatorvosnál
a 06/20/946-51-52-es telefonszámon lehet.
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket
az Aranydaru Nyugdíjas Klub,
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
és a Művelődési Ház szervezésében
11. alkalommal megrendezésre kerülő

PÜNKÖSDI
DALOSTALÁLKOZÓRA
Melynek helyszíne és időpontja:
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme
Nagyvenyim, Fő út 16.

2014. MÁJUS 31. SZOMBAT 9 ÓRA
A dalostalálkozón Nyugdíjas Klubok és Egyesületek dalkörei
szerepelnek, maximum 10 perc műsoridővel. A dalkörök szereplését
szakmai zsűri fogja értékelni.

Tisztelettel várjuk rendezvényünkre!

MEGHÍVÓ
„Az egészségesebb lakosságért”

Tájékoztatjuk, hogy a Szent Pantaleon KórházRendelőintézet Dunaújváros Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében
2014. április 19-én (szombat) 10-13 óráig
ÉLETMÓDNAPOT tart
Helyszín:
Művelődési Ház Nagyvenyim

Versünnep

Az Aranydaru Nyugdíjas
Klub szervezésében, a művelődési ház támogatásával immáron 11. alkalommal találkoztak a versbarátok
Nagyvenyimen, hogy közösen
megünnepeljék József Attila
születésnapjához kapcsolódóan a Költészet Napját.
Kissoltról, Előszállásról,
Seregélyesről, Kulcsról, Baracsról, Kisapostagról, Rácalmásról, Dunaújvárosból és
Hantosról érkeztek szavalók,
hogy a vendéglátó nagyvenyimi barátaikkal megosszák
egy-egy kedvelt versüket. A
résztvevőket Juhász-Vedres
Zoltánné, az Aranydaru klubelnöke, valamint Szabóné Lő-

rincz Ilona polgármester köszöntötte kedves szavakkal.
Dr. Szemere Brigitta szavalata után két diák és 32 felnőtt
versmondót
hallgathattak
meg a versünnep résztvevői.

Interaktív kamion

Nagyvenyimre érkezett a
Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja április 14-én! Hogyan működik
az atomenergia? Mi lenne, ha
nem létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük
meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink
számára úgy, hogy ne kelljen
áramhiánnyal küszködnünk,
vagy a mainál jóval magasabb
villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ
kaphatott, aki meglátogatta a Paksi Atomerőmű inter-

aktív kiállítását. Az MVM
Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában
személyesen is kipróbálhatták, hogyan nőne a villamos
energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot
előállító atomerőmű teljesítményét.
Megtudhatták, milyen szigorú biztonsági intézkedések
mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhattak az olcsó
és tiszta atomenergia hosszú
távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről.

Program:
Dr. Máté Ágnes: 10 gondolat, hogyan kerüljük el a kórházat
Gál Attila: Kineziológia szerepe a stresszkezelésben
Zászlós Ildikó: DO-IN önmasszázs, gyakorlati bemutató
Beszélgetés az előadókkal
A művelődési ház előterében ingyenes vérnyomás-, vércukor-,
koleszterin, és testzsír mérés, tanácsadás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tel: 25/506-220
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Egészségfejlesztési Iroda
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.
Telefon: 06 25/550-164
www.pantaleon.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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