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Befejeződött a községháza és az óvoda modernizálása, fejlesztése

Energiatakarékosan

Teleki Gergő
koncertezik
Nagyvenyimen
júniusban.
(Meghívó a 16. oldalon.)

A műszaki átadás megtörtént, elkészült a kivitelező az óvoda és a polgármesteri hivatal
energetikai fejlesztésével, korszerűsítésével. Újra van bankjegykiadó automatánk is, a
községházánál! (Írásunk a 2. oldalon.)

Gyermeknap
A közelgő GYERMEKNAP
alkalmából szeretettel
köszöntöm Nagyvenyim
legifjabb lakóit! A szülőknek (édesapáknak, édesanyáknak, nagymamáknak,
nagypapáknak) is szól az
üdvözlet, akik szeretettel
nevelik gyermekeiket településünkön!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

(Gyermeknapi program
lapunk 16. oldalán.)

A testvértelepülések napja
„1957. április 28-án a franciaországi Aix-les Bois-ban
megalakult a Testvérvárosok
Világszövetsége (UTO).
Ennek alapján minden év
április utolsó vasárnapján ünnepeljük a Testvérvárosok Világnapját.”
Ezen alkalomból szeretné üdvözölni Nagyvenyim a partnertelepülések,
Altomünster és Egeres valamennyi lakóját.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Védőnőt
keresünk!

Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzati képviselőtestülete felhívást tesz közzé a
nagyvenyimi II. számú védőnői körzet körzeti védőnői álláshelyének, Gyed/Gyes idejére, előreláthatóan két évig
tartó, határozott idejű betöltésére, 3 hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye:
Nagyvenyim Egészségház.
Az ellátandó feladat:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21)
ESZCSM rendelet 3. §-ban
foglalt feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– Védőnői szakképzettség,
– Legalább egy év szakmai
gyakorlat,
– Magyar állampolgárságot
igazoló okirat, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Jelentkezés:
Fényképes szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okiratok másolatainak benyújtásával 2015. május 22. 12
óráig személyesen vagy postai
úton Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának címére.
A jelentkezéshez szükséges:
3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (vagy a
megkérésének igazolása), beleegyező nyilatkozat arról,
hogy anyagát a képviselő-testület és a bizottságok tagjai
megismerhetik, és a pályázó egészségügyi alkalmassági
vizsgálatnak az álláshely elnyerése esetén eleget tesz.
A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás kérhető: Vargáné Kaiser Katalin Polgármestertől, tel.: 30/4924099.
A munkakör legkorábban a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Az elbírálás határideje
2015. május 31.

Mi újság Nagyvenyimen?

Energiatakarékos intézmények

A
KEOP-5.5.0/B/12-
2013-0312 azonosítószámú
pályázat keretein belül Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata két épületének, az
óvodának és a községházának
a teljes körű energetikai felújítására nyert támogatást. A
beruházás keretében megvalósult a külső hőszigetelés, a
nyílászárók cseréje, a gépészeti korszerűsítés a fűtési rendszer cseréjével a korábbi gázfűtéses, radiátoros helyett fali
hűtő-fűtő készülékek kerültek
felszerelésre. A fűtési szezonban a rendszerhez hőszivat�tyúk biztosítják majd a hőt.
Beépítésre került levegőt-kezelő rendszer is, így a kellemes hőmérséklet és tiszta levegő biztosításához a nyári
melegben sem lesz szükség
ablaknyitásra, szellőztetésre.
Az épületek tetejére napelemes rendszert telepítettünk.
A tényleges munkálatok november 3-tól, a vis�szaköltözéssel együtt május
3-ig, fél évig tartottak. Az
első megpróbáltatás az óvoda átköltöztetése volt a Dunaújvárosi Aprók Háza Tagóvodába, ahol nagy szeretettel
fogadtak minket. Óvodánkat teljesen ki kellett üríteni,
a dunaújvárosi oviba el nem
vihető berendezések részére
tárolóhelyet kellett találni, az
átpakolást megoldani, és biztosítani a gyermekek reggeli gyülekezését, indítását, és a
visszaérkezők fogadását. Ennek megszervezésére és lebonyolítására mindössze három
napunk volt a beruházás kezdetén, és csak kicsivel több a
visszaköltözéskor.
Az óvoda felújítás végeztével fel kellett újítani az udvart, a visszahozott bútorokat,
eszközöket az új környezethez alkalmassá tenni, átalakítani, felszerelni, megjavítani.
Hogy ez sikerült, az nagyban
köszönhető annak az összefogásnak, jó szándéknak és
tettrekészségnek, amit megtapasztaltunk az óvónők, a
szülők és minden érintett ré-

széről. Köszönetünket kell
ehelyütt kifejezni mindenkinek – az óvoda dolgozói az
intézmény oldalán mondanak
köszönetet – a Rosalie Kft.nek, Pillmann Antalnak és
Pillmann Lászlónak a raktározási feladat hathatós megoldásáért. Szabó József asztalosnak, az utaztatást végző
Sprint Tours Kft.-nek és Tóth
Lajos úrnak, a Sárga Taxinak,
nem utolsó sorban a Nagyvenyim és Környéke Postagalamb Egyesületnek és vezetőjüknek Székely István úrnak.
A Kine Bau Kft.-nek és valamennyi alvállalkozójának és
bevont szakembereiknek elismerés és hála a precíz és gyors
munkavégzésért, a rugalmas
együttműködésért. Köszönet Benedekné Sajti Julianna
óvodavezető töretlen figyelméért, köszönet Sudár József
karbantartónak, nem utolsó
sorban Müller Imrének, aki
felelős műszaki vezetői tapasztalatával a segítségemre
volt mindvégig. A napi polgármesteri teendők mellett
folyamatosan
figyelemmel
kísértem a munkákat, péntekenként bejártam a munkaterületet, minden apróságot
megfigyelve. A kivitelezővel,
annak bevont szakembereivel
és a hivatalokkal, szolgáltatókkal rendszeresen egyeztettem: kreativitással és igényességgel hozzáállva a problémák
megoldásához sikerült ezt a
szép végeredményt elérnünk
közösen. Köszönöm.
A pályázatban nem elszámolható, ám indokolt munkálatokat is elvégeztünk, hogy
az óvoda kényelmes, kívül-belül megújult, barátságos környezetben várja vissza a csemetéket. A csoportszobákba
teljesen új, és nagyon szép beépített szekrények is kerültek,
a régiek több évtizedet is szolgáltak már. Megújultak a csoportszobák, a falak új festést
kaptak, de megőriztük Micimackót és barátait a falfestményeken. A vizesblokkok
és öltözőhelyiségek, folyosók

padozatai, a konyha (szintén önerőből) teljes felújításra került. A bútorok, a padlók
és a külső homlokzati elemek
színei melegséget árasztanak,
barátságos, otthonos környezetet teremtenek. Nagy sikerként egy új logopédiai szoba is
kialakításra került.
Az óvodások már visszaköltöztek a megújult intézménybe, a szülők gyermekeik oldalán elégedetten vették
birtokba ismét az ovit.
A hivatalnál ugyanazok a
beruházási elemek valósultak
meg, amelyeket már felsoroltam az óvodánál. Köszönet
Molnár Béla öntőmesternek,
aki megújította, felpolírozta és
védőbevonattal látta el a település címerét és a községháza
feliratának betűit, hogy azok
is méltók legyenek a megújult
épület homlokzatához. Kevesen tudják: ő készítette a címert annak idején. Komjátiné
Mádl Margit jegyzőnek és a
hivatal dolgozóinak is köszönet, hogy állták a sarat, és biztosították az ügyfélfogadást a
felújítás ideje alatt is.
A községházán is több,
előre nem tervezett feladattal
szembesültünk. Szükségessé vált például az irattár áthelyezése a padlás szigetelése
miatt, és az új fűtési rendszer
fekete, oda nem illő vezetékeit, a légbefúvókat el kellett
burkolni. De elkészültünk! A
tavasz megérkeztével egyre
több családi esemény, rendezvény lesz a hivatal megújult
épületében. Szép környezetben várjuk községünk lakóit,
vendégeit!
A beruházás műszaki átadása megtörtént. Azonban
a megvalósult műszaki megoldások sikerességéhez az
áramszolgáltatónak még további beruházásai szükségesek. Ezek tervezése folyik, a
kivitelezési munkálatokra az
előttünk álló időszakban kerül sor.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Útfelújítás, lakossági segítséggel!

Két utcában muszáj volt kijavítani
a burkolatot
A képviselő-testület úgy
döntött, hogy az idei költségvetés terhére kijavíttatja a
Csaba utca, illetőleg a településközpontból az iparterület, a
KVJ Művek, és a buszforduló felé vezető út, mintegy 30
méteres szakaszát, mert ezek
a helyreállítások sürgősek és
halaszthatatlanok voltak. Az
iparterület felé vezető út javítandó részén két szakaszban
végezte el a kivitelező a munkát a jellemzően folyamatos
kétirányú teherforgalom és
a rendszeres buszközlekedés
miatt. Az előzetes egyeztetéseknek és a sikeres együttműködésnek köszönhetően a
legnagyobb kamionforgalmat
bonyolító KVJ Művek szinte
valamennyi szállítását átszervezte a munkavégzést követő napra, a szomszédos területen telephellyel rendelkező
Agro-Concord Kft. pedig a
kapuit megnyitva a saját útján engedte át a személyautós forgalmat, ezzel is jelentős
mértékben segítve a kivitelező
munkáját. Köszönet mindkét
cég vezetőjének a konstruktív
együttműködésért!
Ez az útjavítás (miként a
Gazdasági Program társadalmi vitára bocsátása is) a buszközlekedésben részt vevő lakosság mellett gesztusértékkel
is bír a település iparterületén
dolgozó vállalkozások számára. Ezért szeretnénk, ha a maguk módján e vállalkozások
is hozzájárulnának a telepü-

lés életéhez, időben és pontosan megfizetve az őket terhelő
iparűzési és súlyadó terheket,
valamint rendezett környezetet kialakítva és fenntartva telephelyükön segítenék a község egyetlen iparterületének,
a puszta funkcionalitáson
túlmutató, igényesebb termelői-szolgáltatói környezetté
történő formálását. Hisz ez
nem csupán a település egész
lakosságának és a szomszédos vállalkozásoknak az érdeke és jogos -az adóterhek
tekintetében közhatalom útján kikényszeríthető- igénye
is egyben, de saját versenyképességük javítását is szolgálja, mely csekély befektetéssel
is elérhető.
A szűkös anyagi lehetőségeink ellenére közlekedésre alkalmassá kellett tennünk
a Csaba utca járófelületét.
A biztonságos közlekedésre már alkalmatlan útfelület melegaszfaltos felújítása
majdnem 20 millió forintba
került volna, amit nem tudtunk a költségvetésből kiszorítani. Ezért szakemberek véleményét kikérve, a javítást
martaszfaltos kátyúzást követő, finisheres aszfaltterítéssel,
emulziós és kőzúzalékos felületi zárással rendeltük meg. Az
útjavítást helyi vállalkozó végzi – várhatóan elkészül az újság
megjelenésének hetében –, aki
500 ezer forint kedvezményt
adott a vállalkozói árából.
Vargáné Kaiser Katalin

Nagyvenyim Nagyközség Képviselő-testülete múlt év
végén hozott döntése értelmében elkészíttette a belterületi utak műszaki állapotának felmérését, valamint piackutatást végzett 5 különféle, az adott utcaszakasz műszaki állapotának megfelelő javítási módszer alkalmazásáról.
A feladattervet több mint 10, az útépítésben referenciával rendelkező vállalkozásnak küldtük ki, köztük helyi cégeknek is. Néhány kivétellel minden megkeresett vállalkozás adott árajánlatot az útjavításra. A beérkezett ajánlatok
alapján az útjavítások, az árkok kialakításával, helyreállításával, kitisztításával, szükség esetén tervezéssel együtt 500
millió forintba kerülnének!
Nagyvenyim költségvetése, illetve pénzügyi tartalékai
évente maximum 10 millió forint erejéig biztosítanak fedezetet útépítési, útjavítási munkálatokra.
Ezen adatok alapján – támogatások hiányában – útjaink felújítása mintegy 50 évet venne igénybe, miközben
azok folyamatos elhasználódása 5-10 évenként igényli az
utólagos karbantartást.
Fentiek alapján látható, hogy csak közösségi összefogással, az önkormányzati önerőn felül lakossági hozzájárulással lesz lehetőség úthelyreállításra.
A képviselő-testület döntése értelmében megkezdjük
a lakossági támogatottság felmérését. Előzetes számításaink szerint a szükséges forrásigény portánként nagyjából
azonos a csatornázás forrásigényével. Ezért a képviselőtestület olyan finanszírozási konstrukció kialakításán dolgozik, melynek lakossági terhei esetleg állami támogatással is csökkenthetők, hogy a háztartások által fizetendő
érdekeltségi hozzájárulás mértéke ne haladja meg a csatornázásnál egy összegben befizetett, illetőleg havonta
fizetendő 2500 Ft-os értéket. A tervezett közösségi forrásbevonással elérhetővé válik a település utcáinak egységesen jó minőségben történő helyreállítása 2-3 nyári időszak
alatt. A részletekről, újabb fejleményekről ingatlanonként
és a közösségi média útján is értesítjük a lakosságot.
Addig is kérem, fontolják meg a lehetőséget!
Vargáné Kaiser Katalin

Közel 32 milliót nyertünk

„Nagyvenyim egyes közintézményein napelemes rendszer
kiépítése” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0459 azonosító
számú pályázattal az iskola és az Egészségház tetején telepítendő napelemes rendszer beruházására 31.805.721 forintot nyertünk – melyről már korábbi lapszámunkban beszámoltunk –, ez
100 százalékos támogatást jelent.
A támogatásból összesen 26.987.500 Ft számolható el a kivitelezés költségeire. A kivitelezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A
képviselő-testület szándéka szerint a közbeszerzési eljárás ajánlattevői közé a településen, illetőleg a térségben napelemes beruházásokat végző, referenciákkal rendelkező vállalkozások kerülnek meghívásra. A beruházást a nyári, iskolaszüneti időszak
alatt tervezzük megvalósítani.
Vargáné Kaiser Katalin

4

Mi újság Nagyvenyimen?

Az önkormányzat várja a felajánlásokat

Építsünk könyvtárat,
közösségi házat! Közösen!

A képviselő-testület vállát az iskolai gyermeklétszám
növekedésének édes terhe
nyomja. A tanteremszükséglet immár olyan növekedést
mutat, aminek megoldása belátható időn belül szükséges.
A tanteremszám növelése az
iskola épületének bővítésével
csak hosszadalmas tervezési
(és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, mint
fenntartóval folytatandó bonyolult egyeztetési) folyamatot követően lenne megoldható. Az így megvalósítandó
beruházással létrejövő ingatlanvagyon azonban nagy tömegű pénzeszköz lekötését
jelenti, mely forrástömeg a
gyermeklétszám esetleges későbbi csökkenése esetén sem
lenne mobilizálható.
Másrészt viszont az iskola épületében működő művelődési ház és könyvtár egyre
több programmal örvendezteti meg a nagyvenyimi lakókat. A klubokban tevékenykedők és programokat és a
könyvtárat látogatók növekvő
száma, a megemelkedett létszámú gyermeksereggel mára
jelentősen túlfeszítik az épület adta lehetőségeket, az intézmények további együttélése, az érdekek és komfortérzet
szempontjából mára nehezen
kezelhetővé vált. A település
pénzügyi lehetőségeinek korlátozottsága olyan utat jelöl

ki számunkra, melynek első
mérföldköve a könyvtár iskolából történő kiköltöztetése,
amivel – az iskolában történő kis átalakítással – két tanterem kialakítása válik lehetségessé.
Ez irányú lehetőségként
elsőként az Alba Takarékszövetkezet helyi épületének
pályázati úton történő megvásárlása kínálkozott számunkra, azonban e pályázat
első fordulója a túl alacsonynak ítélt árajánlat nyomán
eredménytelenül zárult.
A takarék épületének kialakítása önmagában is csak
részmegoldást kínált volna a
könyvtár áthelyezéséhez, és
az azonnal szükséges felújítási, átalakítási munkákon túl,
a későbbiekben további nagy
volumenű bővítés lett volna
szükséges a közösségi funkciók kulturált biztosításához.
A testület egy, a könyvtári
tömb kialakításával kezdődő,
több ütemben felépítendő, új
közösségi ház építéséről döntött. A könyvtárat, művelődési funkciókat és további jóléti,
közösségi funkciókat magába
foglaló új közösségi ház építése új távlatokat nyit Nagyvenyim fejlődésében. A benne rejlő funkciók a jelenkor
igényeinek megfelelő, színvonalas kielégítésén túl új,
magasabb szintű társadalmi
összefogásként lehetőséget

kínál a lakóközösség számára
az új közös cél megvalósításában való részvételre, az alkotó munkához történő hozzájárulásra. Ezért az épülettömb
terveit, azok elkészültekor, az
azokkal kapcsolatos elképzeléseink részleteire kiterjedően nyilvánosságra hozzuk, bevonva a lakosságot e nemes
feladat megvalósításába.
Új közösségi házunk elnevezésének is ezt a közösségi értékrendet kell visszatükröznie, ezért egy névpályázat
megindítására teszek javaslatot a képviselő-testület felé.
A közösségi ház létrehozásának nemes célja méltán
tarthat igényt az arra lehetőséggel rendelkezők támogatására!
Ezért Nagyvenyim Nagyközség – valamely közalapítványa bevonásával történő
lebonyolítással – tisztelettel
és köszönettel fogadja az új
Nagyvenyimi Közösségi Ház
felépítésére szánt adományokat. Az adományok fogadásának feltételrendszerére vonatkozó javaslat a testület
következő ülésén kerül előterjesztésre. Az adományokhoz kapcsolódó technikai információkról tájékoztatjuk a
lakosságot, tisztelettel és köszönettel várva támogatásukat!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Gazdasági
program
Elkészült
Nagyvenyim
Gazdasági Programja, amely a
következő főbb fejezeteket tartalmazza: helyzetelemzések és
értékelések, infrastrukturális és
szolgáltatási ellátottság, gazdasági potenciál, az oktatás-nevelés, egészségügy, sport helyzete, társadalmi kapcsolatok, az
önkormányzat gazdasági helyzete és a működés tendenciái,
az előző ciklusprogram végrehajtottságának értékelése, folyamatban lévő beruházások,
fejlesztések, SWOT-analízis,
Nagyvenyim jövőképe, a fejlesztési területcsoportok, gazdaság- és településfejlesztés,
idegenforgalom, turisztika, társadalmi kapcsolatok, munkahelyteremtés, a településfejlesztési politika célkitűzései által
meghatározható programpontok és a feladatok forrásbiztosítása.
A gazdasági programban
szó esik továbbá a közfoglalkoztatás tervezéséről és a településüzemeltetés kérdéseiről is.
E területek fontosságára éppen a márciusi időszak világított
rá, hiszen a nemzeti ünnepünk
idején betegeskedő karbantartók mellett ekkor nem volt
egyetlen közmunkásunk sem,
így a több munkáskezet és gépkocsit is igénylő felzászlózást,
minden igyekezetünk ellenére sem tudtuk megvalósítani.
Annyit tehettünk csupán, hogy
az iskolában tartott színvonalas
községi ünnepélyen felvonultattuk a település nagy zászlóit,
az ünnep méltóságának megteremtésére.
(Nagyvenyim
Gazdasági
Programját teljes terjedelmében a
www.nagyvenyim.hu
honlapon olvashatják.)
Lapunk következő
száma a Falunapok előtt,
júliusban jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetésre
szánt híreiket, információikat, hirdetéseiket juttassák el a polgármesteri
hivatalba személyesen, levélben vagy e-mail formájában.

Mi újság Nagyvenyimen?

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének főösszegei

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi zárszámadása
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Évértékelő taggyűlés a polgárőrségnél

Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönjem a 2014-ben
elvégzett munkát minden polgárőrnek és azoknak akik közvetve segítették munkánkat.
Szeretném kiemelni a lakosság segítőkészségét, mely nélkül
a beszámolóban szereplő munkát nem tudtuk volna elvégezni.
Tapasztaljuk a lakosság folyamatos támogatását és munkánk
elismerését. Ez úton is köszönjük az Önök felől érkező megbecsülést. Véleményünk szerint a lakosság és a polgárőrség ös�szefogása nélkül nem tudtunk volna hatékonyak és eredményesek lenni.
Köszönetet szeretnénk mondani Halász Péter rendőr zls.
körzeti megbízott áldozatos munkájáért, mi is tudjuk: együttműködés nélkül nem lennének ezek az eredmények. Meg kell
említsük a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének és
az egyes alosztályok vezetőinek kapcsolatépítő és munkánkat
eredményessé tevő intézkedéseit. Sok esetben kérték a segítségünket. Általuk kért segítséget minden esetben a kért létszámmal megadtuk. A tőlünk érkező kéréseket pedig a lehetőségekhez képest mindig teljesítették.
Még egyszer szeretném tisztelettel megköszönni megbecsülésüket és segítségüket az eredményes munkánkhoz. KÖSZÖNJÜK

2014 évi tevékenységi beszámoló
Egész évben 1580 óra szolgálatot adtunk.
Kint voltunk 372 alkalommal.
Rendezvénybiztosításunk 532 óra volt.
Vezényléssel, szervezéssel kapcsolatban 380 órát töltöttünk el,
elnöki és vezetőségi feladatok ellátásával ( pályázatok előkészítése, rendezvény biztosításának megszervezése, partner szervezetek meghívásának eleget téve (Önkormányzat, rendőrség,
OPSz/) 495 óra.
Rendőrrel közösen ellátott szolgálat 375 óra.
Az egyesület a szolgálatok ellátásához 6 110 km tett meg
2013 évben.
Az egyesület a szolgálatok ellátásához 8 765 km tett meg
2014 évben.
2014 évben 27 vagyon elleni bűncselekmény volt a településen, ezek lakásbetörés, gépkocsi feltörés, gépkocsi lopás, egyéb
lopás lakóépületből, vagy bekerített helyekről. A 27 bűncselekményből 10 darab az első három hónapban történt, ez után jött
Halász Péter rendőr zls. dolgozni a faluba. Ezekből előfordult,
hogy meglett az elkövető is, bár az nem sokszor.
Az összes bűncselekmény 2013-ban 79 volt.
Az összes bűncselekmény 2014-ben 54 volt.

Főbb tevékenységek szolgálat alatt:
– rendőri feladatok ellátásának segítése, közös szolgálat
– önkormányzati felkérések
– iskolakezdés biztosítása
– falunap
– szüreti felvonulás
– adventi hétvégék
– temetővel kapcsolatos szolgálatok
– lakossági felkérések teljesítése (lakodalmak és esküvők)
– dán film forgatása

Pénzügyeink
Bevételek 2014-ben:
2013 maradvány:
Tagdíj:
Lakossági támogatás:
NAV 1%:
OPSZ támogatás:
Önkormányzat:
Filmforgatás:
Lámpa:
Összesen:

167 277 Ft
49 000 Ft
501 779 Ft
98 797 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft
63 000 Ft
14 000 Ft
1 343 853 Ft

Kiadások 2014-ben:
Működéshez szükséges ksg.
(irodaszer, posta ksg., tagdíj
Fej.Megy.Polg. Szövt.,
Mezőföld Híd 2014 évi díj,
számla vez. ksg. stb.)
Híradás technikai ksg.
(telefon, internet, frekvencia díj)
Technikai eszközök ksg.
(Lada bizt., lámpák stb,)
Jótékonyság támogatása Baracs
Üzemanyag költség:
Összesen:

256 344 Ft
111 910 Ft
244 758 Ft
10 000 Ft
453 745 Ft
1 076 757 Ft

2014-ben munkánk elvégzéséhez ilyen költségek merültek
fel, de meg kell jegyezni 2015. év indításához megfontolt gazdálkodással 265 096 forinttal tudtuk kezdeni. Továbbra is számítunk az Önök támogatására.

MINDENKIT HAZAVÁRNAK!
Tisztelt Gépjárművezetők!
Az elmúlt hetekben – nem csak Nagyvenyimen
– sajnálatos módon megemelkedett a közlekedési
balesetek száma. A jó idő beköszöntével egyre többen, egyre bátrabban feszegetjük saját és gépjárműveink korlátait.
Jellemzően a gyorshajtás és a nem körültekintő előzés a balesetek forrása. Településünk bevezető
szakaszain – úgy Dunaújváros, mint Mezőfalva irányából – rendszeresen tapasztalható, hogy a gép-

járművezetők nagy sebességgel, a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyásával közelítik meg a
lakott területet.
Kérem, hogy minden közlekedő legyen nagyobb
figyelemmel az utakon!
Kis önfegyelemmel, a szabályok következetes
betartásával elkerülhetők a balesetek!
Halász Péter r. zászlós
körzeti megbízott

Mi újság Nagyvenyimen?
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Örvendetesen sokan vettek
részt az Egészségnapon

Mintegy 90-100 fő látogatott el április 11-én a Művelődési Házba a tavaszi
egészségnapra. Ezek a rendezvények már hagyománynak tekinthetők Nagyvenyim
életében, hiszen évről évre két
alkalommal ismeretterjesztő előadásokkal és helyben,
ingyenesen igénybe vehető
szűrésekkel igyekszünk ráirányítani a településen élők figyelmét az egészségmegőrzés
fontosságára.
Előadásaink témáit most
is igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy mindenki találjon a maga számára érdekes
információt. Kegyes Lászlóné, a SYNLAB Laboratórium vezető asszisztense a
laborvizsgálatok előtti teendőket foglalta össze, Mészárosné Pintér Katalin a Szent
Pantaleon Kórház szemészetének főnővére a kontaktlencse viselésének szabályairól, és az óvatlanság okozta
következményekről beszélt.
Kleinné Németh Judit, az
Egészségmegőrzési Központ
vezetője a betegségek hátterében meghúzódó lelki okokat elemezte előadásában.
Kevesek által ismert újdonságról, a védőnők által végezhető méhnyakrákszűrésről tájékoztatták az érdeklődőket
Horváth Istvánné és Török
Zsuzsanna védőnők. Gulyás
Erzsébet a gerinc és az ízületek
karbantartására, kímélő tornára buzdított minden résztvevőt, és néhány egyszerűen
kivitelezhető gyakorlatsort be
is mutatott a helyszínen. Végül a közelmúltban indult kímélő tornát végző csoportba
invitálta azokat, akik úgy érzik volna mit javítani a tartásukon, mozgásukon.
Ebben az évben a már
megszokott mérések mellett új szűrési lehetőséget kívántunk helybe hozni a település lakóinak. A tervezett

Minden az anyai
szeretetről szólt

melanóma szűrés és csontsűrűség mérés közül az utóbbira sikerült megállapodást kötnünk.
Nem kis meglepetést okozott nekünk – ugyanakkor
nagy örömet is –, hogy felhívásunkra a meghirdetés napján már annyian jelentkeztek,
hogy arra kellett kérnünk a
Thermagárd Kft. munkatársait, hosszabbítsák meg a csontsűrűség mérés tervezett idejét.
Kérésünket – a lehetőségeket
figyelembe véve – teljesítették, és 60 fő szűrését végezték
el aznap délután. Mivel akadtak, akik így nem kerültek sorra, őket előjegyzésbe vettük, és
úgy döntöttünk, hogy ősszel
újra betervezzük a csontsűrűség mérést az egészségnap
programjai közé.
A vizsgálat végeztével sokan megnyugodva hallhatták, hogy csontjaik erősek,
egészségesek, és a következő
százhúsz évben még biztosan
kiszolgálják gazdájukat. Többen akadtak azonban, akiknél

a csontritkulás jeleit mutatta a
vizsgálat eredménye. Őket a
további teendőkre vonatkozó
javaslatokkal látta el a Főorvos
úr és dr. Zseli József háziorvos.
Azoknak, akik eljöttek erre
a délutánra lehetőségük volt
a vérnyomás, vércukor, koleszterin mérésen túl testsúlyuk, testzsír százalékuk,
vázizomszázalékuk és BMI
értékük mérésére is.
Az egészségnap szervezésében és lebonyolításában
nyújtott segítségükért köszönetet mondunk dr. Zseli József háziorvosnak, Horváth
Istvánné védőnőnek, valamint minden előadónknak, és
a szűréseket végző egészségügyi dolgozóknak. Köszönjük a „Nagyvenyimért” Közalapítvány hatvanezer forint
összegű támogatását, mellyel
rendezvényünket és a szűréseket támogatták.
Településünk minden lakóját várjuk az őszi egészségnapon!
Mogyorós Mária

Az évnek van egy kedves
napja, amelyről sohasem feledkezhetünk meg – köszöntötte ünnepi beszédében a
megjelent anyukákat, nagymamákat és dédnagymamákat Kegyes Lászlóné képviselő asszony. Vasárnap délután a
nagyvenyimi általános iskola
tornatermében szívhez szóló műsorokkal ünnepelték az
édesanyákat.
Május első vasárnapján
az édesanyákat ünnepeljük.
Anya, mama - ezek azok a
csodálatos szavak, melyet először mondunk ki életünkben. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya
különleges helyet tölt be. Ő
az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei
leszünk a legfontosabbak –
hangzott el Kegyes Lászlóné
ünnepi nyitóbeszédében. Az
anyai szeretet méltatása után
az ünnepi műsorban először
a Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda néptáncosai mutatták be produkciójukat. A kicsik táncát a 3.b osztály képviselőinek zenés összeállítása
követte. Gitáron kísért Tükör
Balázs pedagógus. Szintén az
édesanyáknak szólt a Nagyvenyimi Női Kar előadása, valamint Jámbor Lili, Jámbor
Benedek, a Nagyvenyimi Mazsorett és Hip-hop csoportok
bemutatója. Bár a műsorokat
különböző
korosztályoktól
láthattuk, egy dolog biztosan
közös érzést keltett a résztvevőkben: anya és gyermekének
kapcsolata olyan erős kapocs,
mely életük végéig elkíséri
őket.
Horváth László

8

Mi újság Nagyvenyimen?

Óvoda, óvoda, óvoda
Intézményünk felújítása miatt 2014. november elejétől 2015.
április végéig egy dunaújvárosi
óvodában éltünk. Ez az időszak
sok türelmet és kitartást igényelt
a szülők, a gyerekek és az óvodai
dolgozók részéről egyaránt. Dolgunkat a téli időszakra eső buszoztatás némileg nehezítette a
gyerekek réteges télies ruházata
miatt.
Április utolsó két hetében már
a költözködés, visszarendezés lázában égtünk. Dolgozóinkat meg
kellett osztani a városi és a helyi
óvoda között. Míg Nagyvenyimen a bútorokat, berendezéseket

Megújult az ovi

Köszönet a segítséget nyújtó szülőknek!
Ezúton szeretnénk megköszönni a sok segítséget minden kedves szülőnek, aki időt és
fáradságot nem kímélve az óvoda teljes berendezésének ki- és beköltöztetésénél a segítségünkre volt.
Csoport
Kiköltözés
Visszaköltözés
Nyuszi csoport
Kriski Tamás
Hudi József
Kajtár János
Dobai István
Dobai István
Kiss Róbert és családja
		
Berki Annamária
		
Németh József
		
Keresztes György
Maci csoport
Tompai Sándor
Almásiné Zsebeházi Szilvia
Tompai Viktória
Vassné Farkas Krisztina
Vassné Farkas Krisztina
Vass Levente
Almásiné Zsebeházi Szilvia
Greksa Gábor
Greksa Gábor
Greksáné Albert Annamária
Retek Zoltán
Ritter József
Erdélyi-Ősi Kornélia
Szabados Márta
Fésüs Zoltán
Retek Zoltán
Horváth Zoltán
Erdélyi-Ősi Kornélia
Vizi Ignác
Fésüs Zoltán
Tibai István
Horváth Zoltán
Császár Mihály
Vizi Ignác
Pintér Zsolt
Tibai István
		
Császár Mihály
		
Pintér Zsolt
Katica csoport
Kállai Gábor
Kállai Gábor
Tóth Attila
Kovács Szilvia
Boldis Beáta
Reiner Ilona
Hanol József
Borbély Anett
Reiner Ilona
Tulipán csoport Bernáth Szabolcs
Szalay István Árpád
Cserna Csaba
Pintér János

pakolták vissza a raktárból néhány szülő segítségével, a városban zajlott az élet az óvodában.
A hónap utolsó három napja nevelés nélküli munkanap volt,
melyen a gyermekek felügyeletéről szüleik gondoskodtak. En�nyi idő alatt kellett a városi óvodából visszaköltöznünk, a játékok
és bútorok nagy részét a felújított
óvodába átköltöztetni.
Az 1962-ben épült és azóta
szakaszosan bővített épület teljes egészében felújításra került.
Intézményünk új nyílászárókat kapott; kívülről hőszigetel
ték, színezték; szellőztető berendezés felszerelése valósult meg;
a helyiségek új világítótesteket,
új burkolatot, festés által új színt
kaptak; a tetőre napelem-paneleket szereltek; gépészetileg teljesen felújították óvodánkat. A
régi beépített, ágytároló szekrények helyett új szekrényeket kapott minden csoport. A régi típusú radiátorok helyett új fűtő
berendezéseink lettek, melyeket
a hozzájuk futó csövekkel együtt
komplett polcrendszerekkel burkoltak le a gyerekek védelmében.
Az elmúlt fél évben olyan
nagyszabású felújításra került
sor, melyet már nagyon vártunk,
és amelynek előnyeit reményeink
szerint sokáig élvezni fogjuk.
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Programkavalkád a suliban
Pénz7

TIE fejlesztési program
Iskolánk sikeresen szerepelt a TÁMOP-6.1.2.A
-14/1-2014-0001 pályázaton, így részt vehetünk a Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési programban. Ennek
részeként kilenc alkalommal
iskolánk tanulói ún. próbákon vehetnek részt, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a mozgás különböző
formáival.
A harmadik próba Kinizsiés Maraton-próba néven került megrendezésre az Agárdi
Parkerdőben április 11-én. Iskolánk tíz második osztályos
gyermek
közreműködésével vett részt a programon. A
verseny a Maraton-próbával
kezdődött. Itt a feladat a kö-

vetkező volt: a gyerekeknek a
parkerdő futópályáját kellett
körbefutni, ezzel be is járták
a területet. Ezek után két iskolát osztottak egy állomáshoz és megkezdődhetett a 9
állomásból álló Kinizsi-próba. Az állomáshelyszíneken
kipróbálhatták a gólyalábon
járást, célba dobást, petáng
golyót, ördöglakatot, kötélhúzást, mocsárjárást stb. Ez
idő alatt megismerkedhettek a programban részt vevő
másik iskola diákjaival is. Az
eseménydús délelőtt után egy
Kempo bemutatót is megnézhettek a gyerekek majd egy
ajándékcsomagot vehettek át
és rengeteg élménnyel gazdagodva térhettünk haza.

Dunán-innen Dunán-túl
2015. március 7-én iskolánk tanulói és nevelői részt vettek
az V. Dunán-innen Dunán-túl elnevezésű teljesítménytúrán,
amit a Pentele Természetjáró Egyesület szervezett. Czimmer
Éva tanárnő vezetésével nekivágtunk a sokak számára ismeretlen terepnek.
Remek napsütéses időben volt részünk, nem állíthatott meg
minket még a térdig érő sár sem! Bejártuk a rácalmási szigetet,
rengeteg hóvirágot látva, igazi csoda volt. A végállomás a Gárdonyi iskola aulája volt. A túra teljesítéséért minden résztvevő
oklevelet és kitűzőt kapott.

Pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bankföderáció (EBF) kezdeményezésére átfogó páneurópai
programot szerveztek European Money Week néven. A
program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Elődleges
célja az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt.
2015 márciusában Pénz7 néven Magyarország is részt
vesz a Money Week rendezvénysorozatban. Erre a projektre jelentkezett iskolánk
7. és 8. osztálya. Márciusban

osztályfőnöki órákon valósítottuk meg a kiírt programot.
Gyerekeink érdekes feladatokon keresztül ismerkedtek
a helyes háztartási költségvetéssel.

Földünk vízkészletének megóvása a cél
Az ENSZ március 22-ét a
Víz Világnapjává nyilvánította, hogy az emberek figyelmét
legalább évente egyszer ráirányítsa a víznek az életben betöltött rendkívül fontos szerepére.
A víz: maga az élet.
E természeti kincs megőrzésére hívta fel a figyelmet az
iskola 4.a. és 4.b. osztálya is.
Az ünnepséget Vargáné Kaiser Katalin polgármesteras�szony nyitotta meg. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a mi
felelősségünk megóvni és védeni e kincset.
A gyerekek műsorából
megtudhattuk, hogy a víz akár
esőcseppek formájában, akár
patakként vagy zúgó vízesésként alakítja a természetet, elengedhetetlen feltétele a létezésnek. Versekben, énekekben
mesélték el nekünk a víz gyönyörűségét.
VIGYÁZZ A VÍZRE!
E felhívással figyelmeztettek bennünket a víz fontossá-

gára. Ha nem figyelünk a vízkészletünkre, a vízszennyezés
és vízpazarlás komoly gondokat fog okozni a jövőben.
Tánccal és énekkel illusztrálták a veszély közeledtét.
A Víz Világnapja alkalmából a Magyar Hidrológiai
Társaság idén is, mint minden évben rajzpályázatot hirdetett, sok-sok könyvjutalmat
felajánlva. Az iskola tanulói
színes, ötletes, tanulságos rajzokat készítettek.
Megulesz Gabriella, a Magyar Hidrológiai Társaság
Dunaújvárosi Területi Szervezetének titkára hirdette ki
a verseny első helyezettjeit.
A legjobbak voltak: VranyákHalász Csenge, Pinczés Kamill és Horváth Tamás, Horváth Sándor, Horváth Eszter,
Pók Viktória, Hekele Dóra és
Zsiger Nikolett.
A második, harmadik helyezettek, valamint a különdíjasok jutalmait Szalavics Eszter tanító néni adta át.
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A frankhitelekből
forinthitel lett.
De nem mindegy, hogy milyen
kamatot ajánl hozzá bankja.

Hozza be hitelének forintosításáról szóló tájékoztatóját egy MKB bankfiókba,
hogy lényegesen jobb kamatajánlatot kaphasson a teljes futamidőre.
Csupán 5 munkanap1, és kezében tarthatja visszavonhatatlan ajánlatunkat.
THM:
MKB Hitelfrissítő Plusz Lakás- és Magánhitel: 4,36% - 6,06%
MKB Hitelfrissítő Lakás- és Magánhitel: 5,00% - 9,45%
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása a 2015. március 27-én érvényes 3 havi BUBOR, valamint az aktuális kondíciókés feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű, 3 hónapos referenciakamat futamidejű közvetlen
lakáscélú hitel visszafizetési (MKB Hitelfrissítő és Hitelfrissítő Plusz Lakáshitel), illetve közvetlen lakáscélú hitel kiváltására nyújtott hitel visszafizetési célú (MKB Hitelfrissítő és Hitelfrissítő
Plusz Magánhitel) hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat futamidőn belül (3 hónap) fix. A Bank
által alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató: H0F, azaz az alkalmazott kamatfelár a hitel futamideje alatt fix. A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános
ajánlattételnek. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.
A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM-mutató nem tartalmazza. 1Hiánytalanul benyújtott hiteligénylés
esetén, amennyiben megfelel a standard igénylési feltételeknek, és biztosítja a gyorsított értékbecslés elvégzésének lehetőségét a Bank által megbízott ingatlanszakértőnek.
Ezen feltételek nem teljesítése esetén a Hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzatban leírt határidő szerint vállaljuk az ajánlat megtételét. Az MKB Bank Zrt. aláírta
a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. A Magatartási Kódex az MKB Bank és az MNB honlapján is elérhető.

át hívható
24 órán
MKB TeleBANKár: 06 40 333 666

MKB_Print_Hitelfrissito_210x297.indd 1
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Mozgás!

Új klubok kezdték meg működésüket
a művelődési házban!

Gerinctorna

Gulyás Erzsébet gyógytestnevelő tanár vezetésével
keddenként

18-19-ig

Gym stick
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Rendhagyó történelemóra
Május 18-án az 5. résszel zárul
„Rendhagyó történelemóra
Becze Gáborral” sorozatunk,

melyben az 1848-49-es szabadságharc eseményeinek kevésbé ismert részleteiről hallhattunk
előadásokat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Móriczné Csapó Nóra vezetésével		
hétfőnként 19.30-20.30-ig
csütörtökönként 18-19-ig

Jóga
Kiss Tamás Benedek vezetésével			
hétfőnként

17.30-19-ig

További részletekről és a csatlakozás feltételeiről informálódhatnak hétfőtől péntekig 13-18 óra között személyesen vagy a 25-506-220 telefonszámon a Könyvtárban.

Új klub alakult
A Főnix Foltvarró Csoport áprilisban alakult meg.
Taglétszámuk jelenleg hat fő rendes tag és két pártoló tag, vezetőjük Csécs-Somorácz Zsófia. Összejöveteleiket hétfőnként 16-19 óráig tartják a Művelődési
Házban.
Szeretettel várják soraikba a foltvarrás iránt érdeklődő kezdőket és haladókat. A csoportba jelentkezni személyesen lehet az összejövetelek ideje alatt.

Nagyvenyimen találkoztak
a kötögetők

Tavaly volt az első nyílt
napunk, melyet a Művelődési Ház és a Fonalparadicsom
- Kössünk lányok országos
Webáruház vezetőjével: Erdei
Gyöngyvérrel közösen tartottunk meg. Olyan sikeres volt,
hogy elhatároztuk, megismételjük. Április 18-án, szombaton sikerült is megszerveznünk a másodikat.
Gyöngyvér megjelent a
gyönyörű áruival: fonalakkal,
gombokkal, csatokkal, tűkkel
és a szakirodalommal. Mi sütöttünk, kávét, üdítőt készí-

tettünk és vártuk az érdeklődőket. Vendégeink érkeztek
Kápolnásnyékről, Budapestről, Dunaújvárosból, Sárbogárdról,
Dunaegyházáról,
Kisapostagról.
Megkezdődött az ismerkedés, kötögetés, a fonalak és
a kiegészítők válogatása. Nagyon jó hangulatban, repült
az idő! Gyöngyvértől jó tanácsokat kaptunk egy-két technikával kapcsolatban, de a mi
tagjaink is bemutatták a maguk készítette kötéseiket, horgolásaikat. Igazi összeková-

csoló, csapatépítő nap volt. Itt
mindenki nagyon nagy szeretettel beszélt a községünkről:
a szép iskolánkról, a megújult
központról.
Úgy belemerültünk a kötögetésbe, nasizásba, hogy
már négy óra is elmúlt mire
segítettünk
Gyöngyvérnek
bepakolni a kocsiba és rendet tettünk a teremben. Friss
szerzeményeinkkel és jóleső
érzéssel indultunk haza. A
több ezret számláló "Kössünk
lányok" közösség tagjai már
várták a képeket a facebookon,
hogy hogyan is telik a közös
kötés nálunk. Örültünk, hogy
a helyszínre érkezett vendégeinken kívül mások is megtudhatták, van egy jó hely: Nagyvenyim, és van itt egy jó kis
csapat, akik szeretnek együtt
lenni, kötögetni, és új ismerősöket szerezni.
Köszönet a szép napért!
A nagyvenyimi kötögetők

Arborétum
takarítás
A nagyvenyimi arborétumban minden hónapban megjelennek az önkéntesek, hol kisebb, hol nagyobb csoportban,
mikor hogyan adódik. A megjelenő létszámtól függetlenül
egy dologban teljes az akarat:
óvni, ápolni akarják természeti értékeinket. Törekvésükről
bátran állíthatjuk, példa értékű!
Horváth László
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Sok gazdag programban
és élményben volt része az elmúlt időszakban klubtagságunknak. Március elején nőnapi ünnepségeken vettünk
részt itthon és baráti klubok
rendezvényein.
Március 7-én a klub dalköre
Székesfehérváron a 22. Nyugdíjas Ki, mit tud? versenyen oklevél kitüntetést érdemelt ki.
A fellépésre elkísérte a dalkört
Kegyes Lászlóné önkormányzati képviselő és férje, akik nagy
tisztelettel köszöntötték a szereplőket és kísérőiket.
A dalkör meghívásnak tett
eleget, amikor a Solti Tavaszi Napok rendezvénysorozatában dalkörök fesztiválján
szerepelt. A dalkört elkísérte
Vargáné Kaiser Katalin polgármester.
Szintén sikeresen szerepelt
a dalkörünk Sárosdon a dalkörök találkozóján.
Dalkörünk tavaly ünnepelte 20 éves jubileumát. Sok sikert ért el azóta. Szeretnénk a
dalkör létszámát tovább növelni, ezért arra kérjük a dalkedvelő falubelijeinket, hogy
jöjjenek hozzánk énekelni.
Szeretnénk férfi tagokat is a
dalkörbe. Jó lenne zenei kísérettel is gazdagítani, díszíteni
a dalkör dalcsokrait. Hívunk
és várunk citerán játszani tudó
embereket is.
Április 11., a Költészet
Napja alkalmából Nagyvenyimen 12. éve szervezünk

Sikere volt a dalkörünknek a Solti Tavaszi Napokon
versünnepet a művelődési ház támogatásával. Ebben az évben április 10-én
nagyvenyimi, rácalmási, kulcsi, baracsi, seregélyesi, mezőfalvi, előszállási, soponyai,
kissolti és dunaújvárosi versmondók – összesen 35 fő
- szereplésével került sor a
versünnepre.
Köszöntötte
a versünnepen résztvevőket
Vargáné Kaiser Katalin polgármester asszony, Kegyes
Lászlóné
önkormányzati
képviselő asszony, Semmelweis Ferenc úr a Nyugdíjasok
Országos Szociális Fórumának elnöke, Balogh lstvánné,
az Életet az Éveknek Fejér
Megyei Nyugdíjas Szövetség alelnöke. A rendezvényen közel 100 főt láttunk
vendégül. A versmondóknak

a művelődési ház emléklapot, a nyugdíjasklubunk virág
ajándékot adott át. A klubtagok által sütött finom süteményekkel láttuk vendégül a
résztvevőket.
A költészet napi ünnepségekre baráti klubjainktól
- Kulcsból, Rácalmásról és
Baracsról - meghívást kaptunk. Versmondóink: Orbán Sándorné, Lantos László, Komjáti János, Csizmadia
György velem együtt vettek
részt ezeken a programokon.
Itt is megköszönöm azoknak,
akik saját autóikkal klubtámogatásként ajánlották fel a
versmondók és a dalkörösök
utaztatását más települések
rendezvényeire.
Március 24-én 49 fő részvételével kirándulást szervez-

tünk Paksra, ahol a gyógyfürdőben töltöttük a délelőttöt.
Délután Dunakömlődre látogattunk. A csoport jól érezte magát, kellemesen telt el az
együtt töltött nap.
2015. május 16-án 9
órai kezdettel 12. alkalommal szervezzük meg
Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzatának védnökségével, a művelődési házzal együtt a PÜNKÖSDI
DALOSTALÁLKOZÓT. A
rendezvény helyszíne a Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme. A találkozón
nyugdíjasklubok és egyesületek népdalkörei szerepelnek
csoportonként 10 perces műsorral. A szerepléseket zsűri
értékeli. A díjak átadására a
kora délutáni órákban kerül
sor. Várhatóan 200 vendég
fog érkezni hozzánk.
A rendezvény megtartásához TÁMOGATÓKAT keresünk.
Kérjük a nagyvenyimi vállalkozókat, Nagyvenyim lakóit lehetőségükhöz mérten
szíveskedjenek támogatni a
Dalostalálkozó megszervezését!
A rendezvény nyitott, belépődíj nincs. Várunk mindenkit a találkozóra és kérjük,
szurkoljanak nekünk, a Nagyvenyimi Aranydaru Dalkörnek. Köszönjük.
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök

Versünnep Nagyvenyimen

12. alkalommal gyűltek össze a vers szerelmesei
Nagyvenyimen április 10-én.
A magyar költészet napjáról a
már hagyománnyá vált Versünnepen emlékeztünk meg,
amit az Aranydaru Nyugdíjas Klub szervez Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzata és a Művelődési Ház és
Könyvtár támogatásával.
Harmincnégy felnőtt és
kettő gyermek versmondó

által életre keltett versekben
gyönyörködhetett a mintegy
kilencvenfőnyi közönség.
A házigazda nagyvenyi
mieken kívül érkeztek előadók Rácalmásról, Kulcsról, Baracsról, Seregélyesről,
Mezőfalváról, Előszállásról, Soponyáról, Kissoltról és
Dunaújvárosból. József Attila költeményei mellett hallhattuk más magyar költők
verseit is.
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Mindennapok csodái
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– a Nagyvenyimi Aranydaru Dalkör a Nyugdíjas Ki mit tud?-on

Az ember társas lény, emberi kapcsolatokra, közösségre vágyik. Szerencsések azok,
akik képesek időskoruk ellenére nyugdíjas napjaikat is tartalommal megtölteni és egy
aktív közösség tagjaként teljesítményükkel másokat elkápráztatni. E szerencsés és minden tiszteletet megérdemlő,
köztünk élő emberek a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas
Klub Dalkörének tagjai, akik
napi teendőjük mellett időt
szakítanak a közösségi élet keretein belül a próbákra, hogy
együtt dalolva őrizzék meg jókedvüket, lelki fiatalságukat.
Hogy tudásukat összemérhessék kortársaikkal, Tolna megyei dalcsokorral neveztek be
a XXII. Fejér Megyei KorTárs Nyugdíjas Ki, mit tud?-ra,
melynek harmadik bemutató
napját március 7-én Székesfehérváron rendezték meg.

Felemelő érzés volt látni,
a szebbnél szebb népviseletbe öltözött csoportok és szólisták produkcióját. Bevallom,
kísérőként hasonlóan izgultam, mint anno szülőként.
Igazi büszkeséggel töltött el,
mikor a színpadra szólították
a nagyvenyimieket! Produkciójuk energikus, jól felépített,
hibátlan, öltözékük igényes,
korukhoz, személyiségükhöz
illő volt. Csengett a szólisták hangja, harsogtak a dalok,

adott volt minden a sikerhez.
Az egymásba fonódott kezek
erősítették az összetartozást,
kiteljesítették a produkciót.
Az elismerés sem maradt el,
hiszen a 113 produkció közül a háromtagú zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta a dalkört.
Mai rohanó, teljesítményorientált világunkban hajlamosak vagyunk természetesnek venni gyermekeink,
családtagjaink, környezetünk

sikereit. Pedig szükségünk van
arra, hogy észrevegyük, hogy
mindennap
megélhessünk
valami csodásat, különlegeset,
felejthetetlent., lélekemelőt.
Ez a szombat délután minden
résztvevő számára lelki gazdagodást hozott, elfeledtette az
évek múlását, hiszen az idősödők újra fiatalos lendületet
kaptak, a fiatalok pedig büszkén és talán nem túlzás, ha
azt mondom irigykedve nézték a nyugdíjas korú szeretteiket, ismerőseiket. Köszönöm, hogy együtt tölthettünk
néhány felemelő órát, hogy
jelenlétünkkel örömet okozhattunk.
Gratulálok a szereplőknek
és Németh Irmának a dalkör vezetőjének! Kívánok jó
egészséget, kitartást, sok sikeres szereplést!
Kegyes Lászlóné
önkormányzati képviselő

AZ ALAPÍTVÁNY A NAGYVENYIMI ÓVODÁÉRT
kuratóriuma kéri a kedves Szülőket, Támogatókat, hogy segítsék, támogassák óvodánkat.

ADÓSZÁMUNK: 18490956-1-07
VÁRHATÓ PROGRAMOK:
– 05. 22. 1 GYERMEK 1 PALÁNTA, Virágosítás az óvodában
– 05. 29. Gyermeknap az óvodában. Délután nyilvános program.
– 06. 05. Nagycsoportosok búcsúzása
– 06. 11. Vendégül látjuk az első osztályosokat az óvodában
– 06. 15. Kezdődik a nyári élet.
Az óvodai "NYÁRI ÉLET" június-július hónapokban is, érdekes és változatos tevékenységeket tartogat a gyerekek számára. Kifejezetten izgalmas az élet az oviban nyáron is, hiszen reggel mindjárt az udvaron lehet kezdeni a játékot, a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban töltik a gyerekek.
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek, és kedvüknek megfelelően választhassanak.
Kedvelik a gyerekek az udvari mozgásfejlesztő játékokat: kerékpározást, rollerezést, óvodánk udvarán. A fák árnyas lombjai alatt, kerti asztalainkon ilyenkor is lehetőséget kínálunk a rajzolásra, festésre, gyurmázásra, varrásra, kézműves foglalkozásokra.
Az árnyékos udvar, a napkrém használata, a gyakori vízivás, a vizes játékok szervezése, a napközbeni zuhanyzás (pancsolás) segíti a forróság elviselését. Amikor az időjárás lehetővé teszi, a reggelit, uzsonnát, és a délelőtti gyümölcsöt is az udvaron fogyasztják a gyerekek.
Akinek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra van igénye, az a fűre tett plédeken könyvet nézeget, épít,
vagy kedvére kirakózhat.
Természetesen minden nap részesülnek a mesehallgatás élményében is.
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Eltűnt egy színfolt

Köszönetnyilvánítás
Ez úton szeretném megköszönni
minden kedves barátomnak és a sok segítő kéznek, hogy hozzájárultak gyó
gyulásomhoz, elősegítették azt, és bármilyen módon támogattak. Első sorban
Édesanyámnak, végtelen türelméért, kitartásáért, szeretetéért, törődéséért.
Szívem minden melegével köszöntöm Őt az anyák napján!
Török György

Közös varráson Dunaújvárosban
és Kecskeméten
A Nagyvenyimi Foltvarró Klub tagjai február 28án Dunaújvárosba látogattak
a Duna Folt Műhely meghívására Országos Foltvarró Találkozóra. Idén ünneplik megalakulásuknak 20.
évfordulóját. Minden évben
itt kezdődik az évad, mindenki nagyon várja, hogy milyen
szép, új dolgokat láthat, mert
ez nemcsak közös varrás, hanem kiállítás is.
Csoportunkból 7 fő vett
részt ezen a jeles napon, ahol
egy „illatzsákot” varrtunk.
Nagy sikere volt a táska bemutatónak, melyre nagyon
sokan beneveztek. Szebbnél
szebb táskákat láthattunk.
Lelkes csoportunk április 25-én Kecskemétre látogatott, hogy részt vegyünk a
közös varráson és ötleteket
gyűjtsünk a kiállításon.
A nagyon rossz közlekedés
miatt reggel Soltig el is jutottunk, de nem volt csatlakozásunk csak úgy, hogy majdnem

délre értünk volna oda, akkor
viszont kevés időnk lett volna
körülnézni. Nem maradt más
választásunk, mint a stoppolás, de volt esélyünk, mert egy
kedves klubtársunk kocsival
indult, és – szerencsénkre –
vele már 9 órára ott is voltunk.
Nagy kár lett volna lemaradni erről a szép napról,
mert a lányok nagyon kitettek magukért: lehetett vásárolni, enni, inni. A kiállítás is
nagyon színvonalas, igazi profi tűzéseket láttunk, szép mintákkal. Jó volt találkozni ismerősökkel. A belépő csomagban
kapott anyagból ötletes kitűzőt lehetett készíteni.
Reméljük, a mi csoportunk
2015. október 3-án megrendezésre kerülő közös varrása is ilyen jó hangulatban telik majd el. Mi már izgatottan
készülünk.
Selmecziné Irén
a Nagyvenyimi Foltvarrók
vezetője

Az Aranykezű Öltögetők
klubja feloszlott.
Sokaknak, és nem csupán
helyieknek okozott csalódást,
hogy a Nagyvenyimre március 14-re meghirdetett foltvarrós találkozó, a közös varrás
végül elmaradt.
A tavaszi rendezvényt már
évek óta az Aranykezű Öltögetők szervezték. Idén januárban is megkezdték az előkészületeket, de tavaly nyár
óta több tag is távozott a csoportból, és az ott maradt négy
fő között sem volt teljes az
egyetértés, emiatt a csoport

vezetője nem látta garantáltnak, hogy a kis létszámú tagság képes lesz az eddigiekben megszokott színvonalon
lebonyolítani a találkozót. A
fennálló
bizonytalanságok
miatt a meghirdetett rendezvény lemondása mellett döntött.
A csoport tagjai közt kialakult feszültségek végül oda
vezettek, hogy 2015 márciusában az Aranykezű öltögetők klubja feloszlott.
Mogyorós Mária
Művelődési Ház és
Könyvtár mb. vezetője

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

FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel,
elszállítással, mulcsozó
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron,
extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800

Mi újság Nagyvenyimen?

Diákbarát, hatékony
angol-magyar
korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára

Kihagyhatatlan 30%-os állami
támogatás,
akár meglévő lakáshitele
kifizetésére is, vagy

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

15

+30%
állami
támogatás

ingatlan, ház,
lakás,

Akár
kedvező lakáshitel

Betéti kamat

 vásárlásra,

 korszerűsítésre,
 bővítésre,

 felújításra.
Például: napelem, ház szigetelése, nyílászárók cseréje,
kazáncsere, stb.

Hívjon, és én személyesen tájékoztatom a részletekről!
Domokos Tibor

pénzügyi tanácsadó

30/944-5301

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: Rolling Nyomda.
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Mi újság Nagyvenyimen?

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a
Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub,
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata és művelődési háza
szervezésében 12. alkalommal megrendezésre kerülő

PÜNKÖSDI DALOSTALÁLKOZÓRA
Helyszín és időpont:
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme
2015. május 16. szombat 9 óra

A nyugdíjasklubok, egyesületek dalkörei mellett fellépnek:
Magyar Róbert operaénekes,
a Móricz Zsigmond Általános Iskola
4.a osztályának tanulói,
a Nagyvenyimi Táncegyüttes,
a BV Intézet Pálhalmai Kodály Kórusa

GYEREKNAP ÉS MAJÁLIS
A FOCIPÁLYÁN
2015. május 30-án, szombaton 13-18 óráig
izgalmas programokkal, sportlehetőségekkel és
bemutatókkal várjuk
a játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket.
Jelentkezőket várunk, akik részt vennének egy
apa-fiú futball mérkőzésen.
(Elegendő vállalkozó kedvű játékos esetén)
Jelentkezni a könyvárban lehet személyesen, vagy
telefonon
a 06-25/506-220-as számon.
A helyszíni büfé üzemeltetője
a Vital-Fitt Sportcentrum.
Részletes programot később, a Művelődési Ház
és Könyvtár facebook oldalán(www.facebook.com/
muvhaznagyvenyim) és hivatalos oldalán (http://
muvhaz.nagyvenyim.hu/) találhatnak.

TELEKI
GERGŐ
KONCERTJE
Szeretettel várjuk Önöket
Teleki Gergő zongoraművész
koncertjére

2015. június 5-én, pénteken 18 órakor

a nagyvenyimi polgármesteri hivatal dísztermébe.
A saját szerzemények mellett neves zeneszerzők
műveinek részleteit hallgathatjuk.
Belépőjegyeket elővételben a könyvtárban vásárolhatnak, 1000 forintos áron.

