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Ünnepélyesen felavatták az árokrendszert

Belvíz – kizárva
Az elmúlt évek legna-

gyobb beruházása, a felszíni 
vízelvezetési projekt került 
átadásra idén január 31-én. 
A beruházás közel 17 hek-
táros területet kármentesít. 
Nagyvenyimen évek óta fo-
kozatosan jelen van a csapa-
dékvíz, illetve a belvíz okoz-
ta probléma. A most átadott 
árokrendszerrel 54 ingatlan 
állagmegóvása történt meg, 
és ezáltal 162 lakónak javul 
az életminősége. Az Új Szé-
chenyi Terv Közép-dunán-
túli Operatív Program kere-
tén belül a „Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rend-
szerek rekonstrukciója” tár-
gyú támogatás során telepü-
lésünk 91 millió 519 ezer 71 
forint támogatásban része-
sült, amelyhez 10 százalékos 
önrészt önkormányzatunk 
biztosított. Településünk pá-
lyázott a 10 százalékos ön-
rész finanszírozására az EU 
Önerő Alapnál, és a  beadott 
kérelmünket a napokban be-
fogadták.

A belvízelvezető rendszer 
ünnepélyes átadásán részt vett 
dr. Galambos Dénes kormány-
megbízott, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetője, aki 
annak idején képviselőként, 
alpolgármesterként patronálta 
a belvízmentesítést. Újságírói 
kérdésre válaszolva elmondta a 
rendezvény végén, hogy a ki-
lencvenes években községünk 
Sárbogárd felőli szélén voltak 
komoly gondok. Akkor ren-
delte meg az önkormányzat a 

belvízelvezetési terveket, ame-
lyeket a most lezárt beruházás 
előtt át kellett dolgozni, mert 
szükség volt az aktualizálásra. 
Kifejtette, örül annak, hogy el-
kezdődött a település vízmen-
tesítése, és bízik abban, hogy 
folytatni is tudjuk majd, hiszen  
a község más részein is vannak 
még belvízgondok.

(Galambos Dénest kor-
mánymegbízotti feladatairól 
is kérdeztük az avatási ünnep-
ségen. Interjúnk a 2. oldalon.)

Március 15. 
Községi ünnepség

Az 1848-49-es forradalom 
 és szabadságharc hőseire, 

tetteikre emlékezünk 
2014. március 14-én 15.30 órakor 

a Kossuth Lajos Általános Iskolában. 
Jöjjenek el hozzánk, ünnepeljünk együtt.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata és 
a Kossuth Lajos Általános Iskola

Két fórum volt
Nagyvenyimen két lakos-

sági fórum volt az elmúlt idő-
szakban. 

A csatornázásról tartott tá-
jékoztatót nagy érdeklődés 
övezte,  mintegy 300-an vet-
tek részt a rendezvényen. 

A költségvetéssel kapcso-
latban közmeghallgatást tar-
tott a képviselőtestület, ame-
lyen Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester adott számot az 
eddigi eredményekről, és is-
mertette az idei terveket. (Be-
számolónk a 3. és a 6. oldalon 
olvasható.)

A télbúcsúztató mulatságok idejét éljük: farsangoltak a 
nagyvenyimi diákok is
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Átadták a 
belvízelvezető 

rendszert
Még 2011 őszén 

határozta el Nagyve-
nyim Nagyközség Kép-
viselőtestülete, hogy a 
Gárdonyi-Fűzfa-Boróka 
utcák térségében fenn-
álló belvíz problémákat 
Európai Uniós források-
ból kívánja megoldani.

A Regionális Opera-
tív Programon belül le-
hetőség volt arra, hogy 
90, illetve 10 százalékos 
részvétellel a projekt el-
indulhasson. 10 százalék 
önrészt az Önkormány-
zat, a többi 90-et pedig 
Uniós forrás biztosította.

A projekt bruttó össz-
költsége 101.687.856 fo-
rint volt. A pályázat ke-
retében elnyert összeg 
pedig 91.519.071. forint. 
Ez 90 %-os támogatott-
ságot jelent.

A műszaki átadásra 
2013. november 28-án, 
az ünnepélyesre pedig 
2014. január 31-én, pén-
teken került sor.

Az átadót Szabóné 
Lőrincz Ilona Nagyve-
nyim Nagyközség pol-
gármestere nyitotta meg

Ünnepi köszöntőt 
mondott Dr. Dorkota 
Lajos a Magyar Ener-
getikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal elnöke, 
valamint Törő Gábor a 
Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke. A kiépített rend-
szert ünnepélyesen át-
adta Dr. Galambos Dé-
nes Kormánymegbízott 
és Skobrák László az 
ÚTÉPPARK Kft. ügy-
vezetője.

Ennek a rendszernek 
a birtokba vételével vég-
leg megszűnnek az érin-
tett utcák, a Gárdonyi-
Boróka-Fűzfa, belvíz 
problémái. 

Teleki György

Közöttünk él:

Dr. Galambos Dénes
Dr. Galambos Dénes 1984 

óta él Nagyvenyimen. Két év-
tizedig választott önkormány-
zati képviselőnk volt, tíz évig 
társadalmi megbízatású alpol-
gármester. Ha valami történik 
nagyközségünkben, abban része 
van, ott vele biztosan találko-
zunk. Róla mint magánember-
ről: barátságos egyéniségéről, 
itteni hétköznapjairól, sőt még 
családjáról, feleségéről és fiáról 
is sokat tudunk. Munkanap-
jairól, az általa irányított Fe jér 
Megyei Kormányhivatalról ke-
vesebbet. Azokról a szakterü-
letekről kérdeztük, amelyek a 
helyi önkormányzatokat, a te-
lepülést, vagyis az itt élő embe-
reket közvetlenül is érinthetik.

– Kormánymegbízott úr, ho-
gyan épül fel a megyei kormány-
hivatal szervezete? Ha egy mon-
datban, csupán néhány konkrét 
ténnyel kellene bemutatnia az Ön 
által vezetett intézményt?

– Akkor igen nehéz, szin-
te lehetetlen feladatot kapnék 
a szerkesztőségtől, a riportertől. 
De megoldom… Tehát: a me-
gyei kormányhivatalunk törzs-
hivatalból, 9 járási hivatalból és 
16 szakigazgatási szervből áll, 
1329 munkavállaló dolgozik itt.

– A törzshivatal végzi pl. az 
önkormányzatok törvényességi 
felügyeletét...

– Segítő, együttműködő 
partnerei vagyunk az önkor-
mányzatoknak. Közigazgatási 
szolgáltatásokat végzünk. Egy 
példa. Szakmai körlevelekkel 
és képzésekkel segítjük a helyi 
önkormányzatok munkáját.  A 
képviselők és a polgármesterek 
a múlt évben öt alkalmas to-
vábbképzés során többek közt 
a helyi önkormányzás, a közne-
velés, a szociális és gyámhivatal 
tevékenysége, a településfejlesz-
tés, az új helyi építési szabály-
zatalkotás, az útkezelés és a 
rendőrségi térfigyelő kamerák 
kerültek szóba. Kiválóan fel-
készült szakemberek, zömében 
jogászok végzik a munkát, akik 
korábban önkormányzatoknál 
is dolgoztak, például jegyző-

ként. A törvényességi észrevé-
teleket az önkormányzatok ál-
talában megfogadják, jogkövető 
a magatartásuk, kevés esetben 
kell bírósághoz fordulnunk. 

Ami Nagyvenyim Nagy-
község Önkormányzat képvi-
selő-testületét illeti: illetékes 
főosztályunk kimutatásai sze-
rint, 2013-ban 30 jegyzőköny-
vet terjesztett fel törvényessé-
gi felügyeleti eljárásra, mely 16 
rendeletet tartalmazott és 178 
határozatot. Összességében 
megállapítható, hogy az önkor-
mányzat működése törvényes 
volt.

– Egy éve jöttek létre a járá-
sok, a megyénkben kilenc… 

– A kormányhivatalok já-
rási hivatalainak legfontosabb 
feladata a megyei szintnél ala-
csonyabb szinten intézendő ál-
lamigazgatási feladatok ellátása, 
minden magyarországi állam-
polgár számára elérhető közel-
ségben és magas minőségben. 
Beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket. A dunaújváro-
si járási hivatalunkhoz tartozik 
Nagyvenyim.  De itt helyben, 
Venyimen is intézhetik állam-
igazgatási ügyeiket az emberek: 
a kihelyezett ügysegéd minden 
csütörtökön, 8-tól 12 óráig vár-
ja az ügyfeleket. Dunaújváros-
ban, a kormányablakban pedig 
minden hétköznap, reggel 8-tól 
este 8 óráig. Április elején adjuk 
át, új helyszínen, az ország egyik 
legnagyobb, akadálymentesí-
tett, modern, tágas kormányab-

lakát Dunaújvárosban, ahol 241 
ügytípus intézhető…

– A kormányhivatalhoz tar-
tozik 16 szakigazgatási szerv is...

– Valamennyi fontos fel-
adatot lát el, s úgy értékelem, 
hogy jó színvonalon dolgoznak. 

– Ha csak egyet emelhetne ki 
közülük?

– Mind a 16 rendkívül 
fontos szakmai munkát végez: 
népegészségügy, fogyasztóvé-
delem, közlekedési felügyelő-
ség, rehabilitáció, szociális és 
gyámhivatal, földművelésügy, 
igazságügy, élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészség-
ügy, növény- és talajvédelem, 
egészségbiztosítási pénztár, 
nyugdíjbiztosítás, munkavé-
delem, munkaügy, építésügy… 
A vasműs leépítések érintik 
a venyimieket is, ezért most 
a munkaügyi központunk-
ról szólok. Kiemelt  feladata a 
dunaújvárosi munkaügyi ki-
rendeltségünknek, hogy az 
augusztusban bejelentett 
dunaferres leépítéseket a mi-
nisztérium háttér szervezeté-
vel együtt a szükséges üteme-
zésben kezelje. A munkaügyi 
szervezetek számos foglalkoz-
tatási projektet valósítottak 
meg. A 25 év alatti pályakez-
dő álláskeresők munkához jut-
tatása terén 150 pályakezdő el-
helyezkedését segítettük elő. A 
nyári diákmunka program ke-
retében 76 munkáltatóval kö-
tött szerződés alapján 813 főt 
tudtunk bevonni. A kis- és kö-
zépvállalkozások versenyké-
pességének javítására 22 pá-
lyázatot támogattak, a 470 fős 
összlétszámuk 147 fővel bő-
vült. A hátrányos helyzetű-
ek foglalkoztatásának javítását 
célzó projekt keretében a me-
gyében 4015 főt értünk el, kö-
zülük 539 roma nemzetiségű. 
A november elejétől április 30-
ig tartó időszakban 6597 főt 
foglalkoztatnak, közülük 3085 
fő képzésben vesz részt, amely 
keretében módjuk van például 
befejezni a 7. és 8. osztályt, de 
OKJ képzések is zajlanak.
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Lakossági fórumot tartottak a nagyvenyimi szennyvízcsatorna hálózat bővítésének második szakaszáról

Hol tart a beruházás?
A Mezőfalva és Térsége 

Szennyvízberuházó Önkor-
mányzati Társulás és a Venyim 
Csatorna II. Víziközmű Tár-
sulat lakossági fórumot tartott 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskola tornatermében január 
20-án, ahol közel 300 fő helyi 
lakos képviseltette magát.

A lakossági fórumon a 
kivitelező, üzemeltető, a 
Víziközmű Társulat, a pro-
jekt menedzsment, valamint 
az önkormányzati társulás 
helyi képviselői ismertették a 
csatorna beruházás jelenlegi 
állapotát:

Nagyvenyimen a "Mezőfal-
va, Baracs, Kisapostag, Nagy-
venyim szennyvízcsatorna há-
lózat kialakításának" II. üteme 
a terveknek megfelelően halad. 
A jelenlegi állás szerint Nagy-
venyimen 75-77%-os a beru-
házás készültségi foka. 

A mostanra elkészült csa-
tornázott utcák rész-műszaki 
átadására, majd üzembe he-
lyezésére várhatóan tavasszal 
kerül sor, így a tervek szerint 
március végére az érdekeltek 
már rendeltetésszerűen hasz-
nálhatják a II. ütem során 
elkészült szennyvízhálózatot. 
Ezt követően, ha a beruházás 
az ütemezések szerint alakul, 
május végére a kivitelezést vég-
ző vállalkozások elkészülnek a 
teljes II. ütemmel, valamint a 
helyreállítási munkálatokkal.

Községünkben 2014. január 
2-tól a Mezőföldvíz Kft. vég-
zi teljes körűen a víziközmű 
szolgáltatásokat. A szennyvíz 
ágazattal már korábban csat-
lakozott a település, de ettől 
az időponttól a társaság végzi 
az ivóvízellátást is. A korábbi 
szolgáltató, a DVCSH Kft. 
2013. december 31-ig szolgál-
tatott ezen ellátási területen. 
Az Önkormányzat - ellátási 
felelősségének teljesítése ér-
dekében - egy, az önkormány-
zatok tulajdonában álló regi-
onális szolgáltató társasághoz 
történő csatlakozásról döntött.

A 2014. január 1-ig terjedő 
időszakra a korábbi szolgáltató 
jogosult a szolgáltatott ivóvíz 
és/vagy szennyvíz számlázásá-
ra. Ezt követően, 2014. január 
2-tól a felhasznált vízmennyi-
ség alapján már a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft. 
számlázza a víz- és csatorna-
díjat. Ehhez 2014 januárjában 
az új és a régi szolgáltató mun-
katársai leolvassák és rögzítik 
a mérőállást.

A Mezőföldvíz Kft. paksi 
székhelyű vállalat. A cégnek 
üzemmérnöksége van Duna-
földváron. 

Minden hónap 2. csütörtö-
kén 8 és 12 óra között ügy-
félszolgálatot tartanak Nagy-
venyimen a polgármesteri 
hivatalban, ahol készpénzes 
befizetésre is van lehetőség.

A lakossági számlázás gya-
koriságában változás nem lesz. 
Ezt követően is havi számlá-
zás történik, féléves leolvasás 
mellett. 

A közületi fogyasztók ese-
tében havi számlázás történik.

A jövőben is lehetősége van 
a fogyasztóknak a legkedvezőbb 
fizetési módot kiválasztani:

Egyéni banki átutalással 
történő fizetés esetén a szol-
gáltató váltás plusz feladattal 
nem jár.

A csoportos beszedési meg-
bízással történő teljesítés új 
partnereinkkel az új szolgálta-
tó részére csak akkor működik, 
ha bankjánál erre felhatalma-
zást ad. 

A kedvezményezett neve: 
MEZŐFÖLDVÍZ Kft. 

A kedvezményezett azono-
sítója: A11283144. 

A Szerződő fél azonosítója 
a kedvezményezettnél: part-
nerkód (mely az első számlán 
lesz megtalálható). 

Abban az esetben, ha a fo-
gyasztó a szennyvízelvezetés 
tekintetében már Felhaszná-
ló és élő csoportos beszedési 
megbízása van, célszerű az 
esetlegesen beállított összeg-
korlát emelése.

Készpénzes befizetés a 
Mezőföldvíz Kft. bármelyik 
ügyfélszolgálati irodájában a 
nyitva tartási időszakokban 
lehetséges.

Postai csekkes fizetésre is 
van mód.

Elhangzott még a fórumon, 
hogy szeretnék egységesíteni 
a díjfizetést, hogy mindenki 
azonos feltételekkel egyenlít-
hesse ki a számláját.

A II. ütem beruházása na-
gyon fegyelmezetten és jól 
halad előre.

Ez köszönhető a beru-
házást végző Collas Alterra 
munkatársainak, élükön Jakab 
Barnabás építésvezető úrnak, 
aki településünkön irányítja a 
munkálatokat.

Beke László úrnak, aki a 
műszaki feladatokat kézben 
tartva határozottan koordi-
nálja a kivitelezést.

Pauza Balázs projekt 
managernek, aki a projekt elő-
rehaladásában, ütemezésben a 
számlák lehívásában tevékeny-
kedik. 

Köszönjük Schneider Vil-
mos VKT elnök úrnak és Dr. 
Szűcs László úrnak a munká-
ját. 

És nem utolsó sorban 
Önöknek, akik a kivitelezési 
munkálatok során  és a tavasz-
szal elkezdődő út helyreállítási 
munkálatok során türelmük-
kel, hozzáállásukkal nagyon 
sokat tettek és tehetnek ezután  
is annak érdekében, hogy ez a 
beruházás sikeresen haladjon 
a befejezés felé.

A polgármesteri hivatalban 
február 1-jén közmeghallgatás 
lesz, melyen az érintettek fel-
tehetik kérdéseiket a beruhá-
zással kapcsolatban is.

Teleki György
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Elfogadott költ-
ségvetése van 

Nagyvenyimnek
Az államháztartási törvény 

24. § (2) bekezdése értelmé-
ben a jegyző a költségvetési 
rendelet-tervezetet a 29/A. § 
szerinti tervszámoknak meg-
felelően előkészítette, a (3) 
bekezdés értelmében a jegy-
ző által a (2) bekezdés sze-
rint előkészített költségvetési 
rendelet-tervezetet a polgár-
mester a központi költségve-
tésről szóló törvény hatályba-
lépését követő negyvenötödik 
napig, azaz 2014. február 5-ig 
benyújtotta a képviselőtestü-
letnek. A képviselőtestület a 
2014. január 28-i testületi ülé-
sen első fordulóban tárgyalta, 
majd a törvény értelmében 
a 2014. február 4-én tartott 
ülésén elfogadta Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányza-
tának 2014. évi költségvetését. 

A bevételek és a kiadások 
fő adatait a mellékelt táblá-
zatban olvashatják.

Szelektív hulla-
dékgyűjtés

Minden hónap 3. szerdáján!
Legközelebbi időpontok:
Március 19.
Április 16.
Május 21.

Lapunk 
következő 

megjelenése!
Lapunk következő szá-

ma húsvét előtti héten jelenik 
meg. Kérjük, hogy a megje-
lentetésre szánt híreiket, in-
formációikat, hirdetéseiket 
legkésőbb április elsejéig jut-
tassák el a polgármesteri hi-
vatalba személyesen, levélben 
vagy e-mail formájában.

Az önkormányzati hí-
rekről, települési informáci-
ókról, tudnivalókról bőveb-
ben: www.nagyvenyim.hu
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Hálaadó Istentisztelet Nagyvenyimen
A felújítás egy jelentős 

szakaszához érkezett a nagy-
venyimi református gyüleke-
zet háza. Ebből az alkalomból 
Hálaadó Istentisztelet volt 
2014. január 12-én 16 órai 
kezdettel. 

Az Istentiszteleten igeszol-
gálatot hirdetett Böttger An-
tal református lelkész. Beszé-
det mondott Agyagási István 
esperes, Dr. Galambos Dénes 
kormánymegbízott, L. Simon 
László kormánybiztos, vala-
mint Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester. 

Böttger Antal tiszteletes 
úr elmondta: nagyon nagy 
ajándék ez a ház a Jóistentől, 
hisz éveken keresztül a családi 
házban és a Művelődési Ház-
ban tartottak összejöveteleket 
a közösség tagjai. Radványi 
Gizella két évvel ezelőtti ha-
lála után a Református gyü-
lekezet örökölte a házat. Két 
pályázat során nyert kettő 
millió forintból, a tagok ado-
mányaiból, segítő munkájá-
val, valamint az önkormány-
zat támogatásával végezték el 
a felújításokat. Havonta két 
alkalommal tartanak isten-

tiszteletet mintegy 15-20 fő 
részvételével.

Agyagási István esperes úr 
hozzátette: örömünnepen vet-
tünk ma részt, hiszen ahol épü-
lés van, ahol lelki fejlődés van, 
az mindig is örömünnep volt 
az ember számára. Jó látni egy 
olyan világban, ahol az embe-
rek lelkében leginkább panasz 
és hiányérzet van, hogy van nö-
vekedés, vannak értékek. Érték 
a nagyvenyimi református kö-
zösség gyarapodása, érték a ré-
gi-új gyülekezeti otthon.

Dr. Galambos Dénes kor-
mánymegbízott kiemelte: na-
gyon fontos a gyülekezeti ház 
mai átadása Nagyvenyimen. 
Az összefogás, a közösség 
építés és az önzetlen munka, 
ami megnyilvánult ebben a 
felújításban, az példamutató. 
Ennek a háznak, valamint a 
szomszédos rendháznak, illet-
ve az arborétumnak a felújítá-
sa is jelentős összefogással va-
lósult meg. Egy településnek 
- legyen az kisközség, vagy 
mint Nagyvenyim, nagyköz-

ség - a nagy ereje és értéke 
a közösségben van. A közös-
ségi összefogást szeretném 
Én is kiemelni a mai Isten-
tisztelet kapcsán. Ez példa-
mutató és úgy vélem, hogy 
ez a mai nap legfontosabb 
üzenete.

Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester Nagyvenyim 
egyik legnagyobb értékének 
a közösségi összefogást tartja. 
Ennek a mai ünnepség is ékes 
bizonyítéka. 

L. Simon László kormány-
biztos szerint is a legnagyobb 
erő a közösség összefogásában 
van. A kormány az egyházi tá-
mogatások keretében a refor-
mátus gyülekezeti ház mellett 
jelentős összeget juttatott a 
szomszédos ciszterci rendház 
és az arborétum felújítására is. 
A kormány szándéka az, hogy 
a jövőben is minden segítséget 
megadjon a közösségeknek a 
gyarapodásra. A nagyvenyimi 
gyülekezeti otthon felújítása 
példamutató az egész nemzet 
számára, hiszen bebizonyítot-
ta, hogy összefogással bármit 
elérhet egy közösség.

Teleki György

Gyertyagyújtás egy ígéretes tehetség emlékére

Corbisier Kim emlékdélután
A tragikusan fiatalon el-

hunyt művész, Corbisier 
Kim előtt tisztelegve gyer-

tyagyújtással egybekötött 
emlék délutánt szervez-
tek január 22-én 17. órától 

a nagyvenyimi Művelődési 
Ház nagytermében.

Kim igazi polihisztor volt: 
festett, rendezett, színészke-
dett, modellkedett.

Nagyvenyimen végezte el 
az általános iskolát. A Széche-
nyi gimnáziumban érettségi-
zett. Innen egyenes út vezetett 
a Képzőművészeti egyetemre. 
Tehetségét számtalan területen 
kamatoztatta: a festészet mel-
lett rövidfilmekben szerepelt, 
maga is filmkészítő volt. Egzo-
tikus vonásai keresett modellé 
tették a törékeny lányt.

Sajnos az életét igen ko-
rán, mindössze 27 évesen fe-
jezte be.

Az Ő emlékét idézték fel 
egykori általános iskolai osz-
tálytársai, tanárai. Kissné  

Ságodi Gyöngyi általános is-
kolai tanára, középiskolai 
mestere, Rohonczi István fes-
tőművész .

A művész vetítéssel egy-
bekötött beszélgetés kereté-
ben osztotta meg gondolata-
it, élményeit a résztvevőkkel. 
Megemlékezett a fiatal tehet-
ségről Szabóné Lőrincz Ilona 
Nagyvenyim polgármestere 
is, aki elmondta, hogy ja nuár 
22-e ettől az évtől kezdve 
Nagyvenyimen nem csak a 
magyar kultúra napja, hanem 
Corbisier Kim emléknapja is 
egyben.

A jelenlévők egy-egy mé-
cses meggyújtásával rótták le 
kegyeletüket a páratlanul te-
hetséges művész emléke előtt.

Teleki György
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Közmeghallgatás volt a településen
Február 11-én 17 órai kez-

dettel közmeghallgatást tar-
tott Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzati Képviselő-
testülete az általános iskola 
aulájában.

A délután folyamán Sza-
bóné Lőrincz Ilona polgár-
mester beszámolt az előző 
év történéseiről, valamint a 
2014-es esztendő feladatairól.

2013-ban 10 soros, 11 so-
ron kívüli és 3 együttes kép-
viselőtestületi ülést tartottak 
meg.

A képviselő testületi dön-
tések előkészítését kettő bi-
zottság segíti: a Pénzügyi, 
Összeférhetetlenségi és Va-
gyonnyilatkozati, valamint az 
Egészségügyi, Szociális, Ok-
tatási és Környezetvédelmi 
Bizottság. A Pénzügyi Bizott-
ság 10 alkalommal, az Egész-
ségügyi Bizottság 17 alka-
lommal ülésezett.

A képviselő-testület mun-
kája során az elmúlt évben 16 
önkormányzati rendeletet al-
kotott és 178 határozatot ho-
zott. A legfontosabb feladatot 
mindig a költségvetés elkészí-
tése jelenti.

A 2013. évi teljesített be-
vétel az előzetes adatok alap-
ján 418.344.000Ft, míg a 
kiadás  419.214.000 Ft. A 
végleges adatok, a mérleg 
március végére készül el. A 
zárszámadás az előző évek-
hez hasonlóan ebben a lap-
ban jelenik meg.

Az intézmények fenntartá-
sa szintén a legfontosabb fel-
adata egy önkormányzatnak. 
Ebben a munkában jelentős 
változások történtek az elmúlt 
időszakban.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi 191. törvény 
alapján 2013. január 1-től 
az oktatási intézmények - az 
óvodai ellátás kivételével - ál-
lami fenntartásba kerültek, 
így a Kossuth Lajos Általános 
Iskola is. Az állami irányítás, 
fenntartás alapvetően szakmai 
irányítást jelent. A fenntartói 
feladatok koordinálását a köz-
ponti és területi szervekből 

álló Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ végzi. A 
törvény értelmében Nagyve-
nyim község, a lakosságszá-
mot figyelembe véve, az isko-
la működtetéséről saját maga 
gondoskodik. Ami annyit je-
lent, hogy az iskola technikai 
dolgozói az önkormányzat-
hoz kerültek, a munkáltatói 
jogokat a polgármester gya-
korolja. Továbbá az általános 
iskolai étkeztetés is az önkor-
mányzat feladata, valamint az 
önkormányzatot terhelik en-
nek költségei is.

Változás történt a teme-
tő fenntartásában és üzemel-
tetésében is. Az üzemeltetést 
2013 júliusától a dunaújvárosi 
Kegyelet Bt. végzi. Az önkor-
mányzat az üzemeltetést és 
a fenntartást bízta a Kegye-
let Bt-re! A település lakói ez 
után is szabadon megválaszt-
hatják. hogy melyik vállalko-
zóra bízzák a kegyeleti szol-
gáltatás elvégzését!

2013-ban lakossági ösz-
szefogással és önkormányzati 
támogatással részben sikerült 
rendbe hozni a Csaba, a Hu-
nyadi, valamint az Ady utcát, 
illetve a benzinkúttól a Me-
zőfalvi útig terjedő szakaszt. 
A Deák utca végétől a temető 
parkolójáig elkészült egy sala-
kos út. 

A Közterek, parkok rend-
betétele megoldott és rend-
szeres. Ezt a feladatot egy fő 
hivatali alkalmazott végezte, a 
közmunka program keretében 
igénybe vehető személyekkel. 

Az előző év fejlesztési ter-
veit zömmel sikerült megva-
lósítani.Az alábbi fejlesztések 
valósultak meg 2013-ban:

A Belügyminisztérium ál-
tal kiírt pályázaton, mely a 
Közbiztonság növelését szol-
gáló fejlesztések címen került 
kiírásra, 3millió 200 ezer Ft 
támogatáshoz jutott Nagyve-
nyim. 

2013. márciusa óta üze-
mel a településen 10 térfigye-
lő kamera. A beruházás össz-
költsége 4.100.135 Ft. Ehhez 
az önkormányzat 800.000 

Ft önrészt adott és vállalta a  
fenntartás költségeit. 

A Kossuth Lajos Általános 
Iskola kollektívájának ötlete 
alapján a szülők, vállalkozók 
és az önkormányzat összefo-
gásával valósulhatott meg az 
iskola udvarán a település má-
sodik játszótere.

Megvalósult és az idei év 
január 31-én átadásra került 
az elmúlt évek egyik legna-
gyobb beruházása, a felszíni 
vízelvezetési projekt. 

A beruházás közel 17 ha-os 
területet kármentesít. 

Az átadásra került beru-
házás során 54 ingatlan állag-
megóvása történt meg, ezáltal 
162 lakónak javul az életmi-
nősége. Az Új Széchenyi Terv 
Közép-dunántúli Operatív 
Program keretén belül „Helyi 
és térségi jelentőségű vízvédel-
mi rendszerek rekonstrukciója” 
tárgyú támogatás során a tele-
pülés 91.519.071 Ft támoga-
tásban részesült, melyhez 10 
%-os önrészt az önkormányzat 
biztosított. A 10 %-os önrész 
finanszírozására az EU Ön-
erő Alapjához beadott kérel-
met a napokban befogadták és 
remélhetőleg támogatásra lesz 
jogosult. 

Nagyvenyim és Altomünster 
elöljárói 1994-ben írták alá azt 
a testvér települési megállapo-
dást, amely az idei évben ün-
nepli 20. évfordulóját. E jeles 
születésnapot május 1-től 4-ig 
Altomüsterben, július 31-től 
augusztus 3-ig pedig Nagyve-
nyimen zajló rendezvényekkel 
fogja a két település megünne-
pelni. 

Az önkormányzat pályáza-
tot adott be a „Jubileumi test-
vérvárosi évfordulók ünneplése 
a család és a munka összehan-
golásának Európai éve szelle-
mében” című kiírásra, melyet 
13.000 euróval támogattak. Így 
az ünnepségsorozat az önkor-
mányzat számára plusz költsé-
get nem jelent.

Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzata évek óta pá-
lyázik a Virágos Magyaror-
szágért környezetszépítő ver-

senyen. Az elmúlt évben a 
település külön díjazásban ré-
szesült. Elismerő  oklevéllel és a 
Talajerőgazdálkodási Kft. által 
felajánlott 1 raklap virágfölddel 
ismerték el, hogy Nagyvenyim 
rendezett.

A Református Egyház is-
mét 1 millió Ft vissza nem té-
rítendő támogatást kapott az 
imaház felújítására. A támoga-
tással és jelentős összefogással a 
Zrínyi utcai ingatlan látványo-
san szépül. Az önkormányzat a 
közfoglalkoztatottak munká-
jával tud hozzájárulni ahhoz, 
hogy méltó helye legyen köz-
ségünkben a Református Gyü-
lekezetnek. 

Első és legfontosabb beru-
házás Nagyvenyim életében 
az, hogy a község egész terüle-
tén megépüljön és átadásra ke-
rüljön a csatorna II. üteme. A 
tavalyi közmeghallgatáson ar-
ról számoltak be, hogy kivá-
lasztásra került a kivitelező cég. 
Ma pedig elmondható, hogy a 
munkálatok közel 80 %-ban 
elkészültek és e hónap végén 
részműszaki átadás után meg-
kezdődhetnek a lakossági rá-
kötések és az érdekeltek 80 %-a 
használatba veheti a csatornát.

A beruházás teljes átadásá-
nak tervezett időpontja 2014. 
júniusa.

Januárban több mint 300 ér-
dekelt részvételével a szakem-
berek részletes tájékoztatást ad-
tak az elkövetkezendő időszak 
feladatairól. Hamarosan min-
den érintett megkapja a VKT 
lakossági tájékoztató levelét és 
a Mezőföldvíz Kft, mint szol-
gáltató adatbekérő lapját. Ter-
mészetesen minden lehetséges 
módon tájékoztatják azokat is, 
akik akkor nem tudtak részt 
venni a lakossági fórumon.

A beruházást végző Collas 
Alterra rendkívül jó és gyors 
munkát végzett a lakosság tel-
jes megelégedésére. Természe-
tesen érkeztek lakossági beje-
lentések, panaszok, de azokat 
is a lehető legrövidebb időn be-
lül próbálta a beruházó hely-
ben dolgozó építésvezetője or-
vosolni. 
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2013. májusától a települé-
sen a szennyvízcsatorna szol-
gáltatást a paksi székhelyű 
Mezőföldvíz Kft végzi. Az át-
adás – átvétel zavartalanul 
megtörtént. A törvény erejé-
nél fogva a Viziközmű vagyon 
visszakerült önkormányzati tu-
lajdonba és ezzel együtt az el-
látásért felelős a települési ön-
kormányzat lett. A Viziközmű 
szolgáltatást is az önkormány-
zati tulajdonú Mezőföldvíz 
Kft végzi 2014. január 1. óta. A 
Mezőföldvíz Kft a fogyasztói-
nak jobb szolgáltatást ígér, a tu-
lajdonosainak pedig felelősebb 
gazdálkodást. 

A cég paksi székhelyű, Du-
naföldvári üzemmérnökséggel. 
Bármilyen meghibásodás ese-
tén rövid időn belül intézked-
ni tudnak. Azon kívül mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a szolgáltatást a lakos-
ság teljes megelégedésével vé-
gezzék. Ezért minden hónap 
második csütörtökén 8 órától 
12 óráig a polgármesteri hiva-
talban ügyfélfogadást tartanak. 
Az ingyenesen hívható zöld-
számon is minden segítséget 
megkapnak az ügyfelek.

Az intézmények energia 
költségei a működési kiadások 
mintegy 10-15 %-át teszik ki. 
Ezért elengedhetetlen, hogy 
ezen a területen előbbre lép-
jen a település. Ezért olyan be-
ruházás megvalósítására adtak 
be pályázatot, amely sikeres el-
bírálás után mindhárom intéz-
mény esetében jelentős fejlesz-
tést eredményez és lehetőséget 
ad a rezsi költségek nagymér-
tékű megtakarítására. 

KEOP-2012-5.5.0/B – „ 
Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasz-
nosítással kombinálva” pályá-
zaton indult Nagyvenyim. 

A tervezett beruházás tel-
jes költsége közel 340 M Ft. 
Ennek a 85 %-ára pályáztak. 
A pályázat elbírálásáról a mai 
napig nem született döntés, így 
még van ok a bizakodásra 

Újabb pályázat került be-
adásra a Belügyminisztérium 
által az egyéb önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolodó fej-
lesztési támogatás keretén be-
lül óvodafejlesztésre. A képvi-

selőtestület a pályázat beadását 
és az önrész biztosítását meg-
szavazta. Közel 30 millió Ft-ra 
pályáznak, ami a sikeres elbírá-
lás után lehetővé teszi, hogy az 
óvoda összes nyílászárója ki-
cserélésére kerüljön. Ezenkívül 
az épület utólagos hőszigetelé-
se és az elavult kazán cseréje is 
megvalósulhat. 

A szigorodó jogszabályok 
és a pénzügyi feltételek nem 
biztos, hogy lehetővé teszik 
2014-ben, hogy az évek óta 
megszokott és oly sok család-
nak apró örömet szerző kará-
csonyi csomagot ajándékozza-
nak a rászorulóknak. 

A tavalyi évben ezt meg 
tudták tenni, így az időseknek 
615, a nagycsaládosoknak pe-
dig 66 csomag került átadásra, 
több mint 1 millió Ft értékben.

A Bursa Hungarica ösz-
töndíj program keretében 6 
tanulónak támogatják a kö-
zépiskolai és felsőoktatási ta-
nulmányait összesen 170.000 
Ft-tal. 

A Civilszervezetek támo-
gatására 400 ezer Ft jutott. 
Szociális segélyezésre 4 millió 
Ft-ot fordítottak.

Méltóképpen megünnepel-
ték az Egeres- és Nagyvenyim 
között létrejött partnerségi 
megállapodás 10. évfordulóját. 

Az elmúlt évben csatlakoz-
tak a HÍD Dunaújváros és 
környéke Egyesület önkéntes 

programjához, melynek kere-
tein belül lehetőséget tudnak 
adni a Nagyvenyimen élő kö-
zépiskolásoknak, hogy a köte-
lező önkéntes óraszámot a te-
lepülésen hasznos munkával 
tudják eltölteni. 

A Szent Bernát Arborétum 
Alapítványa „Az arborétum 
támogatásáért” emlékplakettel 
köszönte meg az önkormány-
zat tevékenységét. 

Kulturális közfoglalkoz-
tatásra pályáztak az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
hoz. A pályázat célja a kulturá-
lis és közösségi értékteremtés. 
Nagyvenyimen 2 fő vesz rész a 
programban: Greksáné Albert 
Annamária és Teleki György. 
Ők a Művelődési Házban vé-
geznek igen hasznos értékte-
remtő munkát. 

Az Aranydaru Nyugdíjas-
klub az Életet az éveknek Fej-
ér megyei szövetsége és az Or-
szágos 

Szövetség elnökének a dísz-
oklevelét vehette át a Pünkösdi 
Dalostalálkozó és a Versünnep 
10 éven át történt megrende-
zéséért. 

Minden évben a Fej-
ér megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigaz-
gatási szervének kezdemé-
nyezésére minden 45-65 év 
közötti nagyvenyimi asszony 
ingyenes mammográfiai szű-
résen vehet részt. A mostani 

szűrést két ütemben teljesí-
tik. Az első szűrés ősszel meg-
történt és szomorú számadat, 
hogy a szűrésre behívott nők 
csupán 32 % -a jelent meg. A 
következő szűrés február 26-
án és 27 –én 9 órától 15 óra 
30-ig lesz. Kérjük azokat, akik 
az előző szűrésen nem vettek 
részt, most tegyék azt meg!

Létrejöttek a járási hivata-
lok. 

Nagyvenyim a Dunaújvá-
rosi Járási Hivatalhoz került, 
mely 2013. január 1-én meg-
kezdte működését.

A község lakosságszámát 
figyelembe véve a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal akkori 
döntése értelmében lehetőség 
volt a Járási Kirendeltség lét-
rehozására. 

A Járási Hivatal, látva az 
egy év alatti ügyszámot, meg-
állapította, hogy heti egy alka-
lommal is elegendő egy ügyse-
géd jelenléte Nagyvenyimen. 
Minden héten csütörtökön 8 
órától 12 óráig kereshetik fel a 
nagyvenyimiek Csányi Erzsé-
bet ügysegédet. 

A képviselőtestület dönté-
se szerint Nagyvenyim 2013. 
májusa 1. óta a nagyközségi 
cím viselésére jogosult. 

A Pálhalmai Büntetés vég-
rehajtási Intézettel a partneri 
és munkakapcsolat töretlen. 
E kapcsolat eredményekép-
pen rendszeresen gondozzák 
a mélykúti temetőt. Több al-
kalommal segítettek a község 
szépítésénél és a Szent Bernát 
Arborétumban. A rendkívü-
li időjárás során a mélykúti és 
bernátkúti út takarításában is 
sok segítséget adtak.

A jövőben is mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy egyre több pályázati for-
ráshoz jusson Nagyvenyim, 
hiszen a tervek megvalósítá-
sához alapvető a finanszíro-
zási oldal megteremtése. Nem 
elég pályázni és adott esetben 
az önrészt biztosítani. Na-
gyon fontos a fenntartható-
ság biztosítása. A pályázati 
úton megvalósuló fejleszté-
sek hosszú távú működtetésé-
ről az önkormányzatnak kell 
gondoskodni. 

Teleki György

A jelenlegi képviselőtestület utolsó alkalommal adott 
számot a megválasztása óta eltelt időszakról. Az eltelt több 
mint 40 hónap fejlesztései, pályázati támogatásai az alábbi-
ak szerint: 
Orvosi Rendelő – Központi Ügyelet kialakítása 65 M Ft
Községi Játszótér 1.4 M Ft
Kamasztanya 4.8 M Ft
Járda építés 1 M Ft
Orvosi Rendelőhöz parkoló kialakítása 7 M Ft
Térfigyelő kamara telepítése 10 db 3.5 M Ft
Polgárőr egyenruha 840 e Ft
Belvíz elvezetés 100 M Ft
Csatorna II. ütem 417 M Ft
Testvértelepülési programhoz támogatás 13 e Euró
Iskolai játszótér 1.2 M Ft
Sebességmérő 2 db 1.5 M Ft
Garázs felújítás orvosi rendelőnél 1.2 M Ft
Urnafülke építés 550 e Ft
Szolgálati lakás felújítás 680 e Ft 

Ez a számok tükrében több mint 600 M Ft fejlesztést je-
lent Nagyvenyimen.
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Ismét lezártunk egy félévet 
2014. január 17-én véget ért 

az első félév. Egy rövid áttekintést 
nyújtunk az elmúlt hónapok mun-
kájáról. 

Tanulmányi eredményeink 
274 tanulónk indult neki a tan-

évnek, évközben négyen távoztak, 
és hárman érkeztek, így 273-an 
zártuk a félévet. 12 tanulócsopor-
tunkból két első osztályunk egész 
napos oktatásban, harmadikosaink 
iskolaotthonos formában tanul-
nak. Mellette 2 napközis csopor-
tunk működik azoknak, akik dél-
utánjaikat itt töltik az iskolában. 
Látogatottságuk magas, 70 fő ve-
szi igénybe ezt a szolgáltatást. Tan-
testületünk létszáma 19 fő, mun-
kánkat egy pedagógus asszisztens 
és egy iskolatitkár segíti. Az iskola 
tanulmányi átlaga 3,73. A legjobb 
eredményt magyar irodalomból, a 
leggyengébbet kémia tantárgyból 
érték el diákjaink. A tantárgyi di-
cséretek száma 445 darab. Legtöbb 
dicséretet testnevelésből, ének-
ből, technikából és rajzból kapták 
a gyerekek, de minden tantárgy 
bővelkedik dicséretekkel. Osztály-
szinten alsósaink jó átlagokat értek 
el, felsőben az ötödik, hatodik, he-
tedik osztályaink nagyon jó ered-
ményt értek el. Az elmúlt hóna-
pokban 45-en kitűnően és 50-en 
kiemelkedően teljesítettek. Tizen-
két tanulónak nem sikerült ered-
ményesen befejezni a félévet. 

Művészeti nevelésünk 
Az elmúlt években nagyot len-

dült a művészeti élet iskolánk-
ban. Drámaszakköröseink tavaly 
bronzminősítést szereztek Batha 
Józsefné vezetésével, idén pedig 
az ő műsoraik színesítették az is-
kolai ünnepségeket. Énekkarosa-
ink száma ismét 60 fölé emelke-
dett, ami igen nagy munkát kíván 
az őket irányító Tóthné Kolmankó 
Dianától és Tükör Balázstól. Bár 
többségük alsós kisdiák, hangjuk-
kal elbűvölték a venyimi közön-

séget, műsoraikkal pedig a köz-
ségi és iskolai megemlékezéseken 
állnak helyt. Az énekórák kereté-
ben, harmadik osztálytól felmenő 
rendszerben minden tanulónknak 
oktatunk furulyát. Az osztályok az 
iskolai gálaműsoron adnak ízelítőt 
tudásukról. Kézműveseink létszá-
ma is felduzzadt, így újra sok szép 
alkotás születik, amelyeket kiállítá-
son mutatunk be az érdeklődők-
nek. 

Szabadidős foglalkozásaink 
Szakköreink látogatottságával 

elégedettek vagyunk. Sportszak-
köreink a legvonzóbbak, sokan 
járnak kötélugrásra, szivacskézi-
labdázni, focizni, pingpongozni, 
kedvelik az atlétikát. Az iskolai di-
ákönkormányzat ismét kirándu-
lást szervezett a Kutatók éjszaká-
jára, Budapestre és Dunaújvárosba 
is. Az iskolai túrák is népszerűek 
voltak a gyerekek és a szülők kö-
zött. Tovább ápoltuk hagyománya-
inkat. Ismét volt Sulihét, Kossuth-
nap, Tökbuli. Újítást jelentett, hogy 
sulihetünket, amit szeptemberre 
tettünk, kiegészítettük családi dél-
utánnal, mert úgy gondoltuk, ezek 
a rendezvények gyorsítják a közös-
ségformálást. Mikulás ünnepsé-
günkre meghívtuk a nagycsoportos 
óvodásokat, akikkel együtt örül-
tünk a színvonalas műsoroknak, a 
finom sütiknek és a jó hangulatnak. 
Újra járt nálunk az igazi Mikulás, 
aki minden jó gyermeknek ajándé-
kot adott. Újra eljutottunk korizni, 
ahol 120 nagyvenyimi gyermek és 
felnőtt vette birtokba a koripályát. 
Az iskola adventi hétvégéjén zsú-
folásig megtelt a tornaterem. 

Nyelvtanulás 
Évek óta lehetőséget adtunk az 

osztályszintű nyelvválasztásra, je-
lenleg osztályaink nagy része angol 
nyelvet tanul. Szerencsésen alakult 
a negyedik évfolyam nyelvválasz-
tása, ahol egy angol és egy német 
nyelvi csoport is tanul. Harmadik 

éve már, hogy első osztálytól lehe-
tőséget adunk a választott nyelvre 
való ráhangolódásra. Mivel nem 
osztályozzuk a gyerekeket, nincs 
szorongás, de nagyon sok angol ki-
fejezést „felszednek” magukra a ki-
csik. 

Információáramlás 
Sokat javítottunk információ-

áramlásunkon. A nagyvenyimi 
honlapon belül folyamatosan fris-
sítjük az iskolai híreket, ezen kívül 
minden tanulónk havi program-
ajánlót visz haza. Ennek a tanév-
nek késő tavaszán ismét megkér-
dezzük partnereinket arról, hogyan 
vélekednek iskolánkról. Őszinte és 
konstruktív véleményük újabb cél-
kitűzésekre sarkallja majd az iskola 
dolgozóit. 

Kiemelkedő versenyeredményeink 
Tankerületi átszervezésünk 

óta, lényegesen kevesebb verse-
nyen vettek részt a diákok. Körze-
ti mesemondóversenyünket az ön-
kormányzat segítségével rendeztük 
meg, ahol a felsősök mezőnyében 
Futó Laura a hatodikosok mező-
nyében aranyérmet, Juhász Gá-
bor a nyolcadikosok mezőnyében 
bronzérmet szerzett. Felkészítő ta-
náraik: Tóthné Kolmankó Diána 
és Budai Árpádné. 

Körzeti mesemondóverse-
nyünkön Szabó Bence ezüstérmes 
lett a negyedikesek között, míg 
Kvassay Fanni szavalatát külön-
díjjal jutalmazta a zsűri. Felkészítő 
tanáraik: Budai Árpádné és Tükör 
Balázs.  

A körzeti történelem verse-
nyen iskolánk csapata a harma-
dik helyezést szerezte meg. A csa-
pat tagjai:Molnár Fanni, Wágner 
Anna, Fazekas Csenge, Sípos Dá-
vid. Felkészítő tanáraik: Budai Ár-
pádné és Tóthné Kolmankó Diána. 

A Kereskedelmi és Ven dég-
látóipari Szakközépiskola által ren-
dezett műveltségi vetélkedőn isko-
lánk csapata a harmadik helyezést 

szerezte meg. A csapat tagjai: Ju-
hász Gábor, Fazekas Csenge, Kiss 
András, Hudi Boglárka. Felkészítő 
tanáruk: Kundra Lászlóné. 

Tehetségpont
Iskolánk tanulóinak tehetsé-

ge, a szülők odafigyelése, a sok 
szakkör, az egyéni odafigyelés, 
a kiemelkedő órai differenciálás 
fogalmazta meg iskolánk tantes-
tületében azt az elhatározást, hogy 
felvételünket kérjük a kijelölt Te-
hetségpontok közé. Első lépésben 
a hosszú évek óta sikeresen mű-
ködő területekkel pályáztunk, 
amit a későbbiekben tovább bőví-
tünk. A több mint 20 évre vissza-
tekintő polgárvédelmi csoportunk 
többször továbbjutott az országos 
döntőbe, de a megyei versenyek 
rendszeres résztvevői voltak. Kiss 
Péter tanítványai továbbviszik ezt 
a régi hagyományt. Szintén az or-
szágos döntő rendszeres résztve-
vői a Batha Józsefné által vezé-
nyelt Pitypang bábcsoport tagjai. 
Jelenleg több csoport is dolgozik 
Márti néni kezei alatt, hogy az 
utánpótlás biztosított legyen. A 
zene területén több lábon állunk. 
Énekkarunkból egyre több kivá-
ló szólóénekes emelkedik ki, aki-
ket többen hallhatnak az iskolai 
műsorokon. Mindenkire kiterje-
dő furulyaoktatásból kiemeltünk 
egy továbbképző csoportot, akik 
hamarosan megmutatják tudásu-
kat. Az idén indult gitárszakkör-
ből hamarosan hallhatjuk a leg-
jobbakat. A zenei élet mesterei: 
Tóthné Kolmankó Diána és Tü-
kör Balázs.

Szilveszteri bál 
Szülői munkaközösségünk is-

mét nagyon jól szervezett, jó han-
gulatú bállal zárta a 2013-as évet. 
Köszönjük Szabóné Kiss Évának 
és az őt támogató lelkes szülői csa-
pat munkáját. A jótékonysági bál 
bevételét iskolai programokra és az 
udvar szépítésére fordítjuk. 
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Leendő elsőseink tanítói
Cziczingerné Nagy Éva

Több mint 26 éve élek két 
gyermekemmel és férjemmel 
Nagyvenyimen. Azóta taní-
tok itt az iskolában.

 Munkám során mindig 
törekedtem jó kapcsolat ki-
alakítására gyerekekkel és 
szülőkkel egyaránt, hiszen az 
érzelmi kapcsolat, a jó kom-
munikáció, a mindennapok-
ban elengedhetetlen. 

 Elsős tanító néninek len-
ni gyönyörű feladat, nagy ki-
hívás. Az óvodából érkező 
tudásra szomjas gyermekek 
bevezetése az iskolai életbe 
mindig izgalmas. Az iskolá-
ra hangolódás, az írás, olvasás, 
matematika tudományának 
elsajátíttatása a gyermekkel 
sok türelmet kíván szülő és 
pedagógus részéről egyaránt. 

Az emberformálásban sok 
tényező harmonikus együtt-
hatására van szükség: család, 
iskola, példamutatás, szeretet, 
türelem.

Gyorsan formálódó vi-
lágunkban korszerűsödnek, 
változnak a pedagógia mód-
szerei, eszközei.

Az óvodai játékos, gond-
talan időszakot felváltja a ta-
nulás, az ismeretek állandó 
bővítése. Új, kötelességszerű 
tevékenység veszi kezdetét.

Legfontosabbnak tartom, 
hogy a változás sikeres legyen, 
mert az első időszak sikere 
végig kíséri a gyermek isko-
lás éveit. A jól motivált, sike-
res gyerek boldog, szívesen jár 
iskolába.

Ezért előnyben részesítem 
a játékos feladatokat, a pozitív 
megerősítést. A dicséret szár-
nyakat ad. 

A tananyag elsajátítása so-
rán inkább a lassabb tempót, 
és alaposabb, biztosabb tudást 
tartom fontosnak.

Hitvallásom, elfogadni a 
gyereket olyannak, amilyen, 
és meglátni a benne rejlő ér-
tékeket. Ez erősíti önbizalmát.

Nem a teljesítményelv a 
döntő, hanem az, hogy a gye-
rek érzelmi biztonságban, 
szorongásmentes nyugalom-
ban tanuljon, mert ő nem kis 
felnőtt, hanem GYEREK!

„Igen…, én azt hiszem, an-
nál nincs nagyobb öröm, mint 
valakit megtanítani valamire, 
amit nem tud, és nagyobb jó-
tétemény sem.” (Móricz Zsig-
mond: Légy jó mindhalálig)

Rédei Zita
Üdvözlöm a leendő első osz-

tályosokat és szüleiket! 
Rédei Zitának hívnak, 2012-

ben végeztem a Kecskeméti Fő-
iskolán magyar és német művelt-
ségterületen. A főiskola után a 
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban helyezkedtem el. 

Nagyon szeretem a munká-
mat, a főiskolán tanult sok-sok 
módszerrel igyekszem a mun-
kámat színesíteni. Első évben, 
az akkori elsősök napközis taní-
tó nénijeként végeztem a mun-
kámat, idén pedig az egész na-
pos iskola keretében az elsősök 
tanításában veszek részt. Idegen 
nyelvként pedig németet is ta-
nítok.

 Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy jövőre újra elsősök 
között taníthatok. Hiszen az első 
osztályosok tanítása a legszebb, és 
egyben a legnagyobb kihívás is. 
Egy gyermek életében meghatá-
rozó élmény az első tanító néni. 
Én a mai napig örömmel emlék-
szek vissza az én Judit nénimre.

 Célom, hogy kellemes lég-
körben minél több, alaposabb tu-
dást adjak át a gyerekeknek, hogy 
nyitott szívű és gondolkodású, ér-
deklődő emberek kerüljenek ki a 
kezeim közül. Igyekszem min-
dent megtenni annak érdekében, 
hogy zökkenőmentes legyen az 
óvoda és iskola közötti átmenet, 
hogy a gyerekek szívesen jöjje-
nek, minél jobban érezzék ma-
gukat az iskolában és sokat fej-
lődjenek, okosodjanak.

Óráimon elengedhetetlennek 
tartom a játékot, és a színes, érde-
kes feladatok váltakozását. Fon-
tos számomra, hogy a gyermekek 
félelmek nélkül lépjenek be reg-
gelenként az osztályba s a tanulás 
során sok játékkal, vidámsággal, 
érdekes dolgokkal találkozzanak. 
Lényeges, hogy az iskolában is 
érjék őket olyan hatások, mint  a  
szeretet,  a törődés, a tolerancia, a 
másikra való odafigyelés,  a kö-
zösséghez való tartozás. Az elért 
sikerek  egyéb területeken is nö-
velik önbizalmukat, és így kitel-
jesedett, boldog életet élhetnek.

Szeretettel, hatalmas lelkese-
déssel várom szeptembertől a kis 
elsősöket, akikkel együtt fedez-
zük majd fel a betűk és számok 
világát!

Szeretettel várom a leendő el-
sősöket!

„A gyermeki lélek az a tabula 
rasa, amelyre a jövendőt írják fel a 
tanítók.”

( Juhász Gyula)

Gyermekszemmel
Éva néni: 
„Hogyha valaki valamit el-

ront, nem szid le minket, ha-
nem azt mondja: „Nem baj!”. 
Azért szeretem, mert min-
denkinek segít.” Borbás Luca

„Az Éva néni a legkedve-
sebb tanár néni az egész vilá-
gon.” Radó László

„Éva néniről mondhatnék 
minden jót. Bárcsak ő len-
ne minden évben az osztály-
főnököm. Hiányozni fog.” 
Rakonczai Tímea

„Nagyon kedves. Ha nincs 
kész a házi feladat, nem ad fe-
ketét, hanem bepótoltatja.”

„Éva néni nem írja be a 
rossz jegyeket. Nem ad sok 
házi feladatot. Kedves tanár 
néni, mert mindig ad lehe-
tőséget arra, hogy kijavítsuk 
a dolgozatot.” Kovács Diána 
Eszter

„Ha valaki jó volt egész 
nap, akkor valamivel mindig 
megjutalmaz minket.” Bart-
ha Klaudia

Zita néni:
„Jószívű és megértő. Na-

gyon segítőkész." Rácz Fanni
„Nagyon jól szokott ránk 

vigyázni. Nagyon szépen ír, 
rajzol.” Bartha Klaudia

„Gyönyörű, kedves, szép 
hangja van. Zita néni nagyon 
barátságos.” Horváth Eszter

„A tanárok közül ő a leg-
fiatalabb és a legszebb.” Vékei 
Ádám

„Zita néni nem kiabál, 
nem szokott mérges lenni és 
nagyon szerető!” Greksa Lilla

„Kedves és igazságos. Tü-
relmes, jó napközis tanár néni  
volt.”  Jakab Szandra
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Advent Nagyvenyimen
Nagyvenyimen 2010. óta 

minden évben nagy szeretet-
tel zajlik az adventi készülő-
dés. Az ebben az évben ala-
kult képviselőtestület döntése 
nyomán indult el e szép ha-
gyomány településünkön.

A barátságok, a partnerte-
lepülési kapcsolatok ápolása 
Karácsony közeledtével talán 
még jobban előtérbe kerül.

Nagyvenyim és a bajor 
Altomünster között lassan 20 
éves a barátság. December fo-
lyamán a nagyvenyimi és az 
altomünsteri Mikulás elláto-
gatott a partnertelepülésre és 
átadta ajándékait a helyi gye-
rekeknek.

A nagyvenyimi önkor-
mányzat minden esztendő-
ben ajándékot visz az erdélyi 
testvértelepülések gyermekei-
nek. Nem volt ez másként az 
előző évben sem. Inaktelke, 
Mákófalva és Bogártelke 
kis lakóit ajándékozta meg a 
nagyvenyimi Mikulás.

Advent (Úrjövet), a keresz-
ténység karácsonyi ünnepség-
sorozatának a kezdete.

Advent a külső-belső ké-
szülődés és az örömteli vára-
kozás jegyében telik. A kará-
csonyt megelőző időszakban 
feldíszítjük otthonunkat, be-
szerezzük, vagy saját kezűleg 
elkészítjük az ajándékokat és 

felhívjuk a rég nem látott sze-
retteinket. Az Advent azon-
ban nem csak a külsőségekben 
nyilvánul meg, ez a reményteli 
várakozás és a lelki készülődés 
ideje is.

Szabóné Lőrincz Ilona 
Polgármester Asszony meg-
gyújtotta az első adventi gyer-
tyát településünk koszorúján 
december 1-jén a Barátság-
kőnél.

A Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola aulájában megren-
dezésre került hagyományos 
adventi vásárok ismét sokakat 
vonzottak.

Advent első vasárnap-
ján a vendéglátó a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda volt.

Volt itt minden, mi szem-
szájnak ingere: bejgli, süte-
mény, pogácsa, forralt bor, tea.

Az óvoda Maci csoportja 
megható kis műsorral kedves-
kedett a megjelent vendégek-
nek Szölősiné Eisler Mariann 
és Jámbor Viktória óvónénik 
vezetésével. 

Nem maradtak ki a fel-
nőttek sem: Benedekné Saj-
ti Julianna, Kanyar Ágnes és 
Szöllősiné Eisler Mariann 
szóló fellépése után az óvóda 
teljes pedagógus gárdája lé-
pett színpadra és örvendez-
tette meg a nagyérdeműt sze-
replésével.

A vásáron árulta portéká-
ját a Nagyvenyimi Foltvarró 
Klub, az Aranykezű Öltöge-
tők Klubja, valamint ékszert, 
gyöngyöt is vehetett, kinek mi 
nyerte el tetszését.

December 7-én felállítot-
tuk a község Betlehemét.

8-án, a második vasárna-
pon a gyertyát Krisztofóri 
Valter atya gyújtotta meg.

Az ezt követő rendez-
vényen köszöntőt mondott 
Juhász-Vedres Zoltánné, az 
Aranydaru Nyugdíjas Klub 
vezetője.

Fellépett az Aranydaru 
Klub Dalköre egy dalcsokor-
ral, Klép Tamás énekes, vala-
mint a Nagyvenyimi és Bara-
csi Néptánccsoport.

Ez alkalommal a Civil 
szervezetek voltak a vendég-
látók. 

15-én, a harmadik vasár-
napi rendezvényen kedves kis 
műsort adtak elő az általános 
iskola 1. osztályos nebulói. A 
3. osztályosok Pásztorjátékkal, 
a 6. osztályosok furulya hang-
versennyel készültek Advent 
harmadik vasárnapjára. Az is-
kola pedagógusi kara közös 
énekkel, Tóthné Kolmankó 
Diána és Tükör Balázs pedig 

duettel kedveskedett a megje-
lenteknek.

Az iskola süteménnyel, te-
ával, forralt borral látta ven-
dégül az érdeklődőket. A 
műsor után 17 órakor Kund-
ra Lászlóné az iskola igazga-
tója meggyújtotta a harmadik 
adventi gyertyát a Barátság-
kőnél.

A negyedik gyertyát Sza-
bóné Lőrincz Ilona polgár-
mester asszony gyújtotta meg, 
Böttger Antal református lel-
kész pedig megáldotta.

Fellépett a Nagyvenyimi 
Női Kar Péter Kata vezeté-
sével, a Szent Cecília Ének és 
Zenekar, valamint Mászáros 
János Elek a Csillag születik 
negyedik szériájának győzte-
se is.

Az Aranydaru Nyugdíjas 
Klub forralt borral, pogácsá-
val, zsíros kenyérrel, a Folt-
varró Klub süteménnyel várta 
a kedves vendégeket.

Advent mind a négy vasár-
napja meghitt, szeretetteljes 
légkörben zajlott. Ezek a dél-
utánok kellően megalapozták 
karácsonyi hangulatunkat, így 
az ünnep talán még bensősé-
gesebben telt el…

Teleki György
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A 90 éves 
Jónás Feri bácsit 

köszöntötték
Szabóné Lőrincz Ilo-

na polgármester asszony és 
Komjátiné Mádl Margit cím-
zetes főjegyző köszöntötte a 
90. születésnapját ünneplő Jó-
nás Ferencet a nagyvenyimi 
Szent Ferenc Szegénygondo-
zó Nővérek Szeretetotthoná-
ban. 

Feri bácsi 1924. január 
1-jén született Dunaföld-
váron. Szegényparaszti csa-
ládban nőtt fel, már a hat 
elemi elvégzése után dol-
goznia kellett. Édesanyját 
korán elvesztette. Édesap-
ja második felesége nevelte 
fel nagy szeretetben. Ketten 
voltak édestestvérek és volt 
még kettő féltestvére. Mára 
Feri bácsi maradt közöttünk 
egyedül a négy testvér kö-
zül.

1950-ben vette feleségül 
szíve választottját, Fekete Ilo-
nát. Egy gyermekük született: 
Géza, aki három unokával 
ajándékozta meg.

Az évek során Feri bácsi 
kitanulta a vasszerkezeti la-
katos szakmát. A papírgyári 
úton dolgozott egészen nyug-
díjba vonulásáig.

Szeretett feleségét öt évvel 
ezelőtt vesztette el.

A Szeretetotthonnak há-
rom éve lakója. Korát megha-
zudtolóan aktív. Segít a ker-
ti munkában, falevelet söpör, 
még havat is lapátol, ha kell. 
Ha az idő engedi, szívesen sé-
tál a községben. 

A Jó Isten tartsa meg Feri 
bácsit erőben, egészségben 
még nagyon sokáig.

Teleki György

Batyus bál volt Nagyvenyimen
Hagyományos szilveszteri 

Batyus bál volt a Kossuth Lajos 
Általános Iskola tornatermében.

A rendezvény december 
31-én 20 órakor kezdődött.

A jó hangulatról a Delta 
zenekar gondoskodott.

A résztvevők fergeteges 
mulattsággal búcsúztatták az 
óévet, bízva abban, hogy az új 
is sikeres és boldog lesz.

Remélhetőleg az idén sem 
marad el a rendezvény!

Teleki György

Idősek Karácsonya Nagyvenyimen

Az idősekkel ünnepeltek
Évek óta hagyomány 

Nagyvenyimen az Idősek Ka-
rácsonya. Így volt ez tavaly is. 

A nagyvenyimi Művelő-
dési Ház és Könyvtár szer-
vezésében december 19-én 
15 órától zenés, táncos mű-
sorral várták az időseket. Kö-
szöntőt mondott Szabóné 
Lőrincz Ilona a község pol-
gármestere. Fellépett a nagy-

venyimi Mazsorett Csoport, 
a Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tulipán csoportja, a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola Énekkara, az Előszállá-
si Gyermek Néptánccsoport, 
valamint Solti János népsze-
rű énekes.

Az időseket a Művelődési 
Ház látta vendégül.

Teleki György

Nyugdíjasok 
búcsúztatták az óévet

2014. január 5-én 15 
órai kezdettel az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub szervezésé-
ben immár hagyományos pót-
szilveszter volt a Nagyvenyimi 
Művelődési Házban.

A rendezvényen megjelent 
Szabóné Lőrincz Ilona pol-
gármester és Kegyes Lász-
lóné alpolgármester. A zenét 

Kéri György szolgáltatta. A 
késő estébe nyúló mulatságon 
a nyugdíjas klub tagjai és a 
meghívott vendégek fergete-
ges hangulatban búcsúztatták 
el a 2013-as esztendőt.

Reméljük, jövőre ugyan-
ilyen vidáman fog eltelni az 
utószilveszter!

Teleki György
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Nem ezt érdemli a környezetünk!

Miért kell ezt csinálni?
Vannak, akik nem veszik a 

fáradtságot, hogy szemetüket 
az arra kijelölt helyre tegyék. 
Például kukába, konténerbe, 
vagy hulladéktelepre.

Ehelyett Nagyvenyim kel-
lős közepére, a mesterségek 
fájához került.

Itt van egy helyen az álta-
lános iskola, az önkormányza-
ti hivatal. A gyógyszertár és a 
rendelő is a környéken talál-
ható. Az átmenő forgalom ép-
pen a szeméttel párhuzamo-
san halad át a községen.

Hogy a mai világban, a XXI. 
században ennyire, hogy is 
mondjam "igényes" legyen va-
laki, az döbbenetes és egyben 
elszomorító is. Nem veszi a fá-
radtságot, hogy a saját hulladé-
kát eltakarítsa, inkább közszem-
lére teszi és hagyja, hogy más 
végezze el a munkát helyette.

Ennyire ügyel a saját por-
tájának tisztaságára is?

Nem lehet eléggé hang-
súlyozni a környezet meg-
óvásának, tisztántartásának 
fontosságát. Az önkormány-
zat a község lakóival karöltve 
mindent megtesz azért, hogy 
Nagyvenyim tiszta és rende-
zett legyen. 

Nem csak a saját, hanem 
gyermekeink, unokáink ér-
deke is azt kívánja, hogy 
megóvjuk lakókörnyezetünk 
épségét, tisztaságát. Min-
denkinek joga van a rendhez, 
tisztasághoz! 

Még a szemetelőnek is, bár 
lehet, hogy nem tudta, mit is 
csinál tulajdonképpen…

„A Földet nem nagyapáink-
tól örököltük, hanem unokáink-
tól kaptuk kölcsön!”

Teleki György

Nagyvenyimen 
a lomtalanítás 
tervezett időpontja 

2014. július 18.

Ruhagyűjtő konténer
2014 márciusától Nagyve-

nyim központjában elhelye-
zésre fog kerülni egy ruha-
gyűjtő konténer. 

A konténer azt a célt sze-
retné szolgálni településün-
kön, hogy azokat a ruhá-
kat, melyeket a Nagyvenyimi 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat nem tud kiosz-
tani bizonyos tényezők miatt 
(nagyon elhasználódott ru-
hák, amik adományként nem 
felelnek meg) ebbe a konté-
nerbe lehessen elhelyezni. 

Ezen kívül azt a célt is sze-
retné szolgálni, hogy települé-
sünkön továbbfejlődjön a sze-
lektív hulladékgyűjtés.

A TEXTRADE Kft. által 
Magyarországon 1997 óta fo-
lyik a használtruha gyűjtése, 
jelenleg több mint 1.300 da-
rab ruhagyűjtő konténer van 
kihelyezve települések közte-
rületein, valamint bevásárló 
láncok bejárata közelében.

Ezekbe a konténerek-
be bárki elhelyezheti a már 
megunt, vagy feleslegessé vált 
ruhaneműit, párosított cipő-

it, (mérettől, szezontól füg-
getlenül) amelytől ez által 
nem csak megszabadul, ha-
nem a településen csökken a 
hulladék mennyisége is. Ma-
napság ez kiemelt jelentősé-
gű környezetvédelmi szem-
pontból.

A begyűjtött ruhák egy kor-
szerű üzemben leválogatás-
ra kerülnek. A TEXTRADE 
Kft. által  feldolgozott termé-
kek 55-60 %-a újrafelhasz-
nálásra kerül, további 40-45 
%-át pedig újrahasznosítják 
géptisztító rongyként, ipa-
ri alapanyagként. A tényleges 
hulladék mértéke mindösz-
sze 1 %, ami nyugat-európai 
viszonylatban is kiemelkedő 
eredmény!

Cégük rendszeresen támo-
gatja a rászorulókat, 2012-
ben több mint 16 tonna ru-
hát adományozott jótékony 
célokra. 

További információkért 
keressék a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat csa-
ládgondozóit, a következő te-
lefonszámon: 25/506-212
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 Aranydaru 
Nyugdíjas Klub hírei

Lassan véget ér a tél. Mi, 
idős emberek már nagyon vár-
juk a tavaszt, hogy kertünk-
ben tudjunk tevékenykedni. 
A tavaszi napsütés és jó le-
vegő tudjuk, nagyon fontos. 
Klubtársaink közül sokan be-
tegeskedtek a közelmúltban, 
többen most is betegek. Ne-
kik ezúton is mielőbbi gyógy-
ulást kívánunk.

 Klubunk taglétszáma éves 
szinten 70-80 fő között van. 
Minden hónap első hétfőjén 
tartjuk klubdélutánjainkat a 
Művelődési Házban. Éves 
programunk elkészítésekor fi-
gyelembe vesszük tagságunk 
igényeit, településünk prog-
ramjait és a hagyományok 
ápolását. A közösség tagjai 
részt vesznek a település ren-
dezvényeinek szervezésében 
és lebonyolításában is. Kirán-
dulásokat és színházlátoga-
tást is szervezünk. Az elmúlt 
évben tizedik alkalommal 
szerveztük meg Nagyvenyi-
men a Művelődési Házzal és 
Önkormányzattal közösen 
a versünnepet és a Pünkösdi 
Dalostalálkozót. Ebben az év-
ben április 11-én 14 órai kez-
dettel kerül sor a versünnep-
re, melyre szeretettel várjuk a 
Nagyvenyimi verskedvelőket 
is szavalni, vagy szép verse-
ket hallgatni.  Május 31-én 9 

órai kezdettel  - 11. alkalom-
mal - szervezzük meg a Pün-
kösdi Dalostalálkozót, melyre  
szeretettel várjuk a dalkedve-
lőket, akik szívesen hallgatják 
a szebbnél szebb népdalokat.

Dalkörünk és hangszeres 
szólistánk február 23-án Szé-
kesfehérváron  a megyei Kor-
Társ Ki-Mit-Tud-on, március 
9-én a Solti Tavaszi Napokon, 
április 23-án pedig Székesfe-
hérváron az Országos Nyug-
díjas Ki-Mit-Tud-on  fog 
szerepelni Sikeres dalkörün-
ket szeretnénk   új tagokkal 
bővíteni, ezért kérjük azokat, 
akik szeretnek énekelni, csat-
lakozzanak a klub dalköréhez. 
A dalkör minden hétfőn és 
csütörtökön 15 órakor tartja 
egy órás  gyakorlását. Jöjjenek, 
énekeljenek velünk! Szeret-
nénk hangszeres előadókkal is 
kibővíteni dalkörünket. Kér-
jük jelentkezzenek.

Kérjük azokat is, akik 
klub-közösségünkhöz szíve-
sen tartoznának, jöjjenek el 
klub-délutánjainkra, ismer-
jék meg közelebbről a közös-
ség életét és csatlakozzanak 
hozzánk. Szeretettel várunk 
mindenkit.

Mindenkinek szép tavaszt 
és jó egészséget kívánunk. 

Juhász-Vedres Zoltánné
klubvezető

ARANYDARU 
TAGTOBORZÓ

A Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub 
várja azon nyugdíjasok jelentkezését, akik szeret-
nének egy tevékeny és vidám csapathoz csatlakoz-
ni. A jelentkezéseket várják mind az Aranydaru 
Dalkörhöz és az Aranydaru Nyugdíjas klubhoz is. 

Jelentkezni telefonon, a 06-25/506-220-as tele-
fonszámon, vagy személyesen a Művelődési Ház-
ban lehet.            Juhász-Vedres Zoltánné

klubvezető

Túrázzanak velünk!
„Én a turistaságot a hon-

ismeret tudományának tekintem. 
Azt a földet, melyen élünk, akkor 
szeretjük igazán, ha szemtől szem-
be ismerjük is azt.” - írja 1937-
ben székfoglaló beszédében az 
Erdélyi Kárpát Egyesület akkor 
megválasztott elnöke, dr. Tavaszy 
Sándor református püspök, te-
ológia- és filozófiatanár Erdély 
hegyeinek és más tájainak nagy 
ismerője és leírója.

Amikor pár hete ezt a két 
mondatot elolvastam az egyik 
Hazajáró-résznek a kezdőképe-
ként, azonnal magaménak érez-
tem és teljesen azonosultam vele. 
Megtaláltam azt a jelmonda-
tot, ami tömören ötvözi mind-
azt, amit 2005-ben az Erdőjárók 
Klubja megalakításakor elképzel-
tem. 

Az éves túraprogramot min-
dig úgy tervezem – természe-
tesen a tagság közreműködésé-
vel és kérésének megfelelően –, 
hogy a lehető legsokoldalúbban 
ismerjük meg Magyarország ter-
mészeti és emberi (néprajzi, épí-
tett, kulturális és művészi) arcát. 
A túrák során kialakult egy ha-
gyományos menetrend:  tavasz-
szal és ősszel két-három hetente 
szombaton vagy vasárnap  szer-
vezünk egynapos nagybuszos tú-
rákat, melyeken általában két túra 
van egy időben: egy rövidebb és 
egy hosszabb. Ezek a fő túráink, 
melyek közé beszorítunk egy-
egy fakultatív túrát: kerékpárral, 
barlangtúrát, ökotúrát és teljesít-
ménytúrákat. Tavasszal és ősszel 
megszervezünk egy-egy hosszú-
hétvégés kirándulást, illetve má-
jusban egy párnapos vízitúrát. 

Egyesületünk teljesen nyitott: 
várunk mindenkit, aki ilyen el-
foglaltságra vágyik: ha szeretne 
a természetben lenni úgy, hogy 
nem gondol a napi problémák-
ra. Minden korosztályt várunk, 
mert minél többen járnak rend-
szeresen, annál változatosabb 
és sokrétűbb programokat tu-
dunk együtt létrehozni. Fontos, 
hogy az iskolás gyerekes csalá-
dok is bekapcsolódjanak a túrá-
zásba a későbbi utánpótlás miatt 
és már gyerekkorban megszeres-
sék a természetet, illetve fontos a 

családtagok együttléte, ami túra 
közben könnyen megvalósítható. 

Az egyesületre jellemező, 
hogy  a túrázás mellett a külön-
böző közösségi munkákban is 
részt vesznek többen: év elején 
megszervezzük a községi farsan-
got (idén is nagyon jól sikerült). 
Szent Miklós ünnepén a „Me-
zőföldi Mikulás Teljesítménytú-
rák” lebonyolítása, illetve a venyi-
mi templompark vagy más néven 
Szent Bernát Arborétum gondo-
zásában való részvétel (van aki 
egyszer-kétszer tud csak eljönni 
egy évben, van aki többször) is 
ilyen feladat. 

Rövid ízelítő az idei program-
ból (az őszi túrákat majd későbbi 
számban közöljük):

2014. március 8.: Szent Ber-
nát Arborétum tisztítása

2014. március 15.: Bakony - 
Országos Kék Túra 

2014. március 30.: Dél-
Mezőföld 

2014. április 5.: Közgyűlés és 
Szent Bernát Arborétum 

2014. április 12.: Mecsek 
2014. április 26.: Dégi 

Medvehagyma-Fesztvál - kerék-
párral

2014. május 1-4.: Szlovákia – 
Kassa és környéke

2014. május 15-18.: Vízitúra 
az Ipolyon 

2014. május 25.: Börzsöny - 
Országos Kék Túra 

2014. június 7.: Geresdi-
Dombság -Dél-dunántúli Kék-
túra 

2014. június 14-21.: Fekete-
Körös (Erdély) vízitúra

2014. július 13-18: vándortúra  
a  Kemenesháton Sümegtől Kő-
szegig  az országos kék túra út-
vonalán

2014. augusztus 5-11.: Keleti-
Kárpátok- Aktív kirándulás Er-
délyben

A túrák részletesen klu-
bunk honlapján a www.
erdojarokklubja.hu oldalon, il-
letve a Nagyvenyimi Művelődési 
Ház és Könyvtár folyosóján lévő 
faliújságunkon találhatók meg.

Németh László
Az Erdőjárók Klubja 

Természetbarát Egyesület 
elnöke
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,,Nagyvenyimért" Közalapítvány

Beszámoló a közalapítvány 
2013. évi tevékenységéről

Közérdekű célra létreho-
zott, és 1996. óta folyama-
tosan működő közalapítvá-
nyunk 1998-tól rendelkezik 
közhasznú jogállással. Te-
vékenységünket a 2011. évi 
CLXXV. törvény és az Alapí-
tó Okirat előírásai szerint vé-
geztük.

A közalapítványunk ku-
ratóriuma az elmúlt évben 
három alkalommal ülése-
zett, nyolc határozatot ho-
zott, hat pályázati kérelmet 
bírált el. 

Közalapítványunk bevéte-
le az elmúlt évben az adózók 
által felajánlott adók 1%-ából, 
valamint helyi vállalkozók és 
magánszemélyek céltámoga-
tásából származtak.

(A Tilla Trans Kft. céltá-
mogatását a kedvezményezett 
Nagycsaládos Klub a 2014. évi 
programjaihoz igényelte.)

Működésünk kezdete óta 
a pályázatot benyújtó szerve-
zetek és magánszemélyek, va-
lamint a céltámogatások ked-
vezményezettjei az elmúlt évi 
327.000 Ft összeggel együtt 
összesen 16.070.500 Ft tá-
mogatásban részesültek.

Eddig 24 civilszervezet 
vagy csoport és 9 magánsze-
mély kapott támogatást.

Köszönetünket fejezzük 
ki azoknak az egyre szűkülő 
körű támogatóknak, akik adó-
juk 1%-át közalapítványunk 
részére ajánlották fel.

Aki továbbra is érdemes-
nek tartja támogatni közala-
pítványunkat, kérjük, hogy 
adóbevalláskor az ún. ,,Ren-

delkező Nyilatkozat"-ra a 
,,Nagyvenyimért" Közalapít-
vány alábbi adószámát írja:

18485309-1-07

A közalapítvány támogatható céljai közül az alábbi ci-
vilszervezetek részesültek támogatásban:
– kulturális célú támogatást kapott:
 Nyugdíjas Klub 105 000 Ft
 Művelődési Ház 50 000 Ft
 Néptánccsoport 50 000 Ft

– sportcélú támogatást kapott:
 Sport Klub 40 000 Ft

– szociális célú támogatást kapott:
 Karitász csoport 42 000 Ft

– közbiztonsági célú támogatást kapott:
 Polgárőrség     40 000 Ft

Iskolánk programjai: 

Mindenkit szeretettel várunk!
Túra
Március elsején a tavasz 

első túráján, a Hóvirág telje-
sítmény-túrán vesz részt isko-
la túracsapatunk, ahová min-
denkit szeretettel várunk. A 
túra költsége: 800Ft és a vá-
rosba utazás buszköltsége. A 
túrát vezeti: Varga János és 
Czimmer Éva.

Március 15.
Iskolánk tanulói ismét 

színvonalas műsorral készül-
nek a nemzeti ünnepünk-
re való méltó megemlékezés-
re. Jöjjön el hozzánk, az iskola 
tornatermébe, legyen részese 
március 14-én fél négykor a 
községi rendezvénynek.

Suligála - Molnár J. Frigyes 
emlékére

Április 25-én Molnár J. 
Frigyes születésnapjára emlé-
kezünk. Iskolásaink a Padlás 
című musical előadásával vár-
ják a szülőket, rokonokat, ba-
rátokat, régi tanítványokat az 
iskolai tanév legnagyobb ren-
dezvényére. Iskolánk mind a 
270 diákja színpadra lép, éne-

kel és táncol, az iskolai ének-
kar az énekkar vezetők és az 
osztályfőnökök segítségével. 

Véndiák-találkozó
Az iskola dolgozói és jelen-

legi tanulói találkozóra várják 
mindazokat a véndiákokat, 
akik 1954,1964, 1974, 1984, 
1994, 2004-ben végeztek a 
nagyvenyimi iskolában. Az 
iskolások műsora után közö-
sen megkoszorúzzuk Molnár 
J. Frigyes emléktábláját, majd 
egy vendéglátás után, végig-
járjuk az iskolát, majd ven-
déglátás után egy közös be-
szélgetésre várjuk az egykori 
diákokat.

Ballagás
Szeretettel várjuk iskolánk 

végzős diákjainak családját, 
rokonait, barátait, ismerőseit 
2014. június 13-án 16.00 óra-
kor ballagási ünnepségünkre.

Tanévzáró ünnepély 
A 2013/14-es tanév lezá-

rását követő bizonyítványosz-
tásra 2014. június 17-én 17.00 
órakor kerül sor az iskola tor-
natermében.

FELHÍVÁS!
A Művelődési Házban induló új csoportokhoz vár-

juk a jelentkezőket:
Balett oktatás gyerekeknek: heti egy alkalommal. 

Harkai Édua Eszter táncművésszel, aki a Táncművé-
szeti Főiskola modern tánc tanszakán szerzett tánc-
művész diplomát.

Musical csoport: gyermek korosztálynak és felnőtt 
korosztálynak egyaránt heti egy alkalommal Teleki 
Károly vezetésével.  Betanulnak részleteket a Dzsun-
gel könyve, a Légy jó mindhalálig, a Valahol Európá-
ban és a Rómeó és Júlia című musicalekből.

Hangszeres zeneoktatás gyerekeknek: zongora és 
szintetizátor. Oktató: Teleki Gergő, aki  négy évig ösz-
töndíjjal Svédországban tanult, 2011-ben elnyerte Ze-
neakadémia Anda Géza ösztöndíját, majd 2012-ben 
a patinás intézetben kitűnő minősítéssel zongoramű-
vész diplomát szerzett. A Magyarország egyik legígé-
retesebb fiatal tehetségének tartott művész számtalan 
helyen koncertezett már, többek között Budapesten 
(Művészetek Palotája), Pécsett, Stockholmban, Hel-
sinkiben, Hannoverben, Brüsszelben és Göttingenben.

Jelentkezni lehet a 25/506-220 telefonszámon vagy 
személyesen a Művelődési Házban.
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Településfejlesztés és a közösségi összefogás erősítése Nagyvenyimen

Hírek az NTFE háza tájáról
A Nagyvenyim és Térsé-

ge Fejlesztéséért Egyesület az 
immár nagyközségi címet vi-
selő Nagyvenyim egyik "fia-
tal" egyesülete. Fő tevékeny-
ségünk a településfejlesztés, 
működési területünk hatá-
ra a Nagyvenyim térségét al-
kotó településeket öleli kör-
be, Kisapostagtól Baracson, 
Nagykarácsonyon, Daru-
szentmiklóson, Előszálláson, 
Mezőfalván és Hantoson át 
egészen Perkátáig. Tagsá-
gunk színes, van közöttünk 
jobb- és baloldali gondol-
kodású egyaránt. Van aszta-
los és lakberendező, pedagó-
gus, gyógyszerész, mérnök és 
közgazdász, fiatal, kisgyer-
mekes szülő és bölcs nyugdí-
jas is. Ez a sokszínűség élettel 
és értékkel tölti meg közössé-
günket. Megalakulásunkkor 
megfogalmazott szándékunk 
az volt, hogy ismereteinket és 
munkánkat otthonunk Nagy-
venyim, és a környék fejlesz-
tésének szolgálatába állítsuk, 
s az élet az itt élők számára 
jobbá és szebbé váljék. Hogy 
településünk és a térség ne 
csak helyet, de élhető és bol-
dog életteret biztosítson az itt 
lakók életéhez, ne csupán al-
vóhelyül szolgáljon a távolabb 
dolgozó, s estére hazatérők-
nek. Szerény eszközeinkkel 
ezt kívánjuk segíteni. Célja-
ink eléréséhez a közösséget 

összehozó tér és a település-
hez való kötődés elmélyíté-
séhez élményt nyújtó esemé-
nyek kellenek. Ezt szolgálja a 
Sportcentrumban, minden év 
szeptemberében megrende-
zésre kerülő Kulináris Kaval-
kádunk is, mely évről évre egy-
re sikeresebb, s mind jobban 
megismerteti egyesületünket 
a helyi, térségi lakossággal és 
szervezetekkel. A gasztronó-
mia, az ételek és italok kifino-
mult élvezete, a helyi-térségi 
alkotók munkáit bemutató, 
kulturális értékekben gazdag 
program jó mulatság, tartal-
mas időtöltés az idelátoga-
tóknak. Immár hagyománnyá 
érett rendezvényünk fő szere-
pe azonban ennél jóval több-
nek értékelhető. Teret, alkal-
mas közeget teremt a helyi, 
térségi aktoroknak, magán-
személyeknek és szervezetek-
nek egymás megismeréséhez 
és kapcsolatba kerülésükhöz 
is. Kulináris Kavalkádunk így 
a térségfejlesztésben való ko-
ordinációs és operatív rész-
vétel egy sajátos megjelenési 
formája. Egyesületünk pedig 
"konnektor" és "katalizátor" 
is a helyi, térségi aktorok 
közti szinapszisok terében. 
Az egyesület élete a kavalká-
don innen és túl persze dol-
gos hétköznapokat, a telepü-
lésfejlesztést szolgáló konkrét 
feladatokat és ezekkel járó, 

pénzben is mérhető kötele-
zettségeket is jelent. Műkö-
désünk költségeit, benne a 
Kulináris Kavalkáddal, egye-
sületünk tagjai finanszírozzák 
(mintegy 10 nagyvenyimi csa-
lád), akik munkájukat is díja-
zás nélkül végzik. Az NTFE-
nek egyelőre nincs általános 
bevételszerző tevékenységre 
lehetősége, és nem indulhat 
pályázóként az önkormányzat 
rendelete alapján civil szerve-
zetek részére nyújtandó támo-
gatást célzó pályázaton sem a 
Közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. Tv. 6.§ 
e) pontja értelmében, mivel az 
egyesület elnöke önkormány-
zati képviselő. Ezért minden 
támogatás nagy segítség szá-
munkra. Az egyesület tagjai-
nak nevében ezúton szeretnék 
köszönetet mondani mind-
azoknak, akik pénzadomány-
nyal is segítették a Kulináris 
Kavalkád létrejöttét, és azok-
nak a polgároknak, akik tava-
lyi személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával segí-
tették, segítik munkánkat és 
működésünket. Kérjük, ha te-
hetik, tegyék ezt minél többen 
az idei adóbevalláskor is. Eh-
hez az adóbevallás erre a célra 
szolgáló lapjában kell megje-
lölniük az egyesületünk adó-
számát: 

18148525-1-27
Mert valljuk, hogy össze-

fogással erőssé, sikeressé tud-
juk tenni Nagyvenyimet. Eh-
hez szívesen látunk, és várunk 
Mindenkit magunk közé!

Vargáné Kaiser Katalin

Tehetségpont 
az óvodában!

Közel tíz éve kezdődött 
óvodánkban néptánc oktatás, 
mely péntek délutánonként 
folyik minden héten egyszer. 
Népes gyermeksereg jelentke-
zett erre a foglalkozásra, ami-
nek nagyon örülünk, hiszen 
amellett, hogy hagyományőr-
ző tevékenységet folytatnak, a 
néptánc pozitív hatással van 
a gyermek készség-képesség-
fejlődésére. Rengeteg pozitív 
hatása van tehát a gyermek 
fejlődésére, amiből még csak 
annyit észlelnek, hogy szalad-
nak, ugrálnak, tapsolnak, éne-
kelnek, játszanak egy jó na-
gyot.

Az óvodai lét alatt egyre 
inkább a társas lét határoz-
za meg a játékokat. A közös 
énekléssel, mondókázással 
járó játékok által kialakul a 
szabálytudat, megtanulnak al-
kalmazkodni egymáshoz, ver-
senyeznek az ügyességi játé-
kokban, ezáltal megjelennek 
azok a személyiségjegyek, me-
lyek majd a későbbiekben, a 
csoportokban a habitusuknak 
megfelelő helyek elfoglalásá-
ban segítik a gyerekeket.

A néptánc foglalkozások 
célja, hogy a gyermekek együtt 
játszhassanak, énekelhessenek 
és táncoljanak a kortársaikkal. 
Az óvodáskorú gyermekek-
nek már jó a ritmusérzékük, 
képesek arra, hogy megmu-
tassák egyéni kreativitásukat, 
és alkalmasak arra, hogy moz-
gásukat összehangolják a töb-
bi gyermekével, és csoporto-
san mozogjanak.

2013 decemberében a 
Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács illetékes szakmai bizott-
sága Tehetségpont működési 
kérelmünket elfogadta, óvo-
dánk „Regisztrált Tehetség-
pont” lett. A tehetségígére-
tek azonosítása az a folyamat, 
amelynek során felderítjük a 
gyerekekben azokat az adott-
ságokat, képességeket, ami 
alapján tehetségígéreteket lá-
tunk bennük.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Újra Zöld óvoda vagyunk! 

Óvodánkban kiemelt felada-
tunknak tartjuk a környezet-és 
a természetvédelmet. Sétákon, 
kirándulásokon keresztül ismer-
tetjük meg a gyerekekkel a kü-
lönböző állat- és növényfajokat, 
a természet szeretetét, védelmét. 
Ezen alkalmakkor gyakoroljuk a 
helyes viselkedést a természet-
ben. Például, nem szemetelünk, 
vigyázunk a fákra, bokrokra, az 
állatokat nem bántjuk, hagyjuk 
a természetes környezetében, az 
erdőben csendesek vagyunk.

Óvodánk 2007 óta jogosult a 
Zöld óvoda cím viselésére. Leg-
utóbb, 2013. december 18-án új-
ból, immár harmadszor kaptuk 
meg a zöld óvoda cím viselésé-
nek jogát, eddigi munkánk, ered-
ményeink alapján. Ehhez sokféle 
kritériumnak kellett megfelel-
nünk.

A csoportokban a már meglé-
vő élősarkokat bővítettük akvári-
ummal, hagymás növények haj-
tatásával, gyerekek természetben 
gyűjtött kincseivel. A veteményes 
kertünkben gyógynövényeket ül-

tettünk, amivel megismertettük 
a gyerekeket. Tavasszal közösen 
ültettünk virág- és zöldségpalán-
tákat. Megismertetjük velük az 
óvoda udvarán lévő fákat, bokro-
kat, azok levelét, termését. 

Próbálkozunk a hulladékok 
megfelelő gyűjtésével, szelektálá-
sával. Ez nálunk azt jelenti, hogy a 
PET palackokat, sörösdobozokat 
és az újságokat külön tárolva 
gyűjtjük. Egy bizonyos mennyi-
ség után elszállítják, és ebből egy 
kis bevétel származik. 

Az udvarunkon már évek óta 
működik a komposztáló, ami 
már kicsinek bizonyult, ezért fo-
lyamatban van szülői segítséggel, 
egy sokkal nagyobb komposztáló 
készítése. 

Az elemeket is gyűjtjük a 
megfelelő tárolóban. Igyekszünk 
egyre tudatosabban szelektálni. 
A csoportban is kétfelé csoporto-
sítjuk az ott keletkező hulladéko-
kat. Az egyikbe papírt, a másikba 
a komposztot rakjuk. 

A szülői értekezleteken már 
beszéltünk a szelektálásról, és azt 

szeretnénk, ha a szülők is partne-
rek lennének a tudatos környe-
zetvédelemre nevelésben. 

A februári nyílt napunkon a 
Maci csoportban a szelektálás és 
az újrahasznosítás volt a témánk. 
A gyerekekkel már hetekkel előt-
te beszélgettünk róla. Dunaújvá-
rosban megfigyeltük a hulladék-
szigetet, beledobtuk a megfelelő 
hulladékot. Tudatosítottuk a gye-
rekekben, hogy melyik tároló-
ba való. A helyi élelmiszerbolt-
ban olyan termékeket kerestünk, 
amelyek csomagolásán megtalál-
ható az újrahasznosítás és a kör-
nyezetbarát jelzés. Az óvodában 
felnőtt segítségével kipróbál-
hatták a gyerekek a PET palack 
zsugorítását. Így megtapasztal-
hatták, hogy mennyivel kisebb 
helyen tárolható ugyanaz a pa-
lack mennyiség.

A nyílt napunkon a hulladé-
kokból újrahasznosítva barká-
csoltunk. Sajtos dobozból bohó-
cot, joghurtos dobozból pedig 
ritmuseszközt készítettünk. A 
beszélgetés során nagyon jól 

kijött, hogy milyen tapasztala-
taik vannak a gyerekeknek, és 
mennyire érzik át ennek a fon-
tosságát. A "Mimo és Csipek az 
erdőben" című mese is a sze-
lektálásról szólt. Végül a hulla-
dékokat felhasználva horgászos 
játékot játszottunk, és válogat-
tuk melyik milyen színű tároló-
ba való. A gyerekek játéklehe-
tőségét is bővítettük a magunk 
készítette társasjátékkal, kártyá-
val és a népszerűvé vált „kupak-
focival”. Zoknigombócokkal 
célba dobtunk, és a zsinóron 
felfűzött papírpoharakat fújás-
sal kellett mozgásba hozniuk. 
Igyekszünk játékos módon, ész-
revétlenül tanítani a gyerekeket 
a tudatos környezetvédelemre, 
szelektálásra és az újrahaszno-
sításra.

A gyerekeken keresztül a szü-
lőket is szeretnénk rádöbbenteni 
arra, hogy mindenkinek magá-
nak kell tennie valamit a környe-
zet megóvásáért. 

Szöllősiné Eisler Mariann 
óvónő

Előadás a szabados 
nevelésről szülőknek

2014. január 27-én rendeztük 
meg a "Szülők óvodája" néven 
ismert szülői értekezletet. Ezt a 
programot minden évben meg-
szervezi az óvoda, ahová főleg 
a nagycsoportos gyerekek szü-
leit várjuk. Az idei évben Libor 
Ágnes pszichológust hívtuk, aki 
a „szabados nevelés buktatóiról” 
tartott előadást. 

Mivel a pszichológus tisztá-
ban volt vele, hogy főleg nagy-
csoportos szülők jelennek meg, 
így elsőként arról beszélt, hogy 
mi minden fontos ahhoz, hogy 
egy gyerek elkezdhesse az isko-
lát. A legfontosabb a szociális 
érettség. Ha egy gyermek lelki-
leg rendben van, vidám, kiegyen-
súlyozott és nem sírja el magát, 

ha nem sikerül valami, akkor az 
iskolában is könnyebben fogja 
kezelni a kudarcélményt. Termé-
szetesen ehhez a pozitív szülői 
hozzáállás is fontos. Adhatunk a 
gyerekeknek kisebb feladatokat, 
és ha elvégzi, a dicséret ne ma-
radjon el. 

Az előadás fő témája nagyon 
aktuális. Sajnos manapság egyre 
több szülő adja át a döntés jo-
gát gyermekének. Pedig ilyen 
fiatal korban szabályokra, hatá-
rokra van szüksége, hogy a ké-
sőbbiekben magabiztos, önál-
ló felnőttként tudjon helytállni. 
A gyerekeknek szükségük van a 
biztos pontra. Ha szülein azt lát-
ja, hogy bizonytalanok, nem ha-
tározottak és ráhagyják gyerme-

kükre, hogy döntse el mi jó neki, 
ő is bizonytalan lesz. Egy idő 
után pedig megszokja, hogy a 
szülei azt teszik, amit ő szeretne.

A hiszti kezelésére is kap-
tunk kiváló tanácsokat. A hisz-
ti összetett folyamat. Az elején 
tényleges hiszti, a végén viszont 
átalakul bűntudattá, mert a gyer-
mek tisztában van azzal, hogy 
rosszat tett. Amikor gyerme-
künk hisztizik, hagyni kell, amíg 
abbahagyja. Mikor befejezte, ne 
utaljunk vissza a kiváltó okra, sőt 
magára a hisztire sem. Vonjuk el 
a figyelmét, alakítsunk közös 
programot. A gyermeknek így 
is bűntudata van, szüksége van 
arra, hogy érezze azt, hogy sze-
retik. Ha betartjuk és így kezel-
jük, egy idő után csökkenni fog, 
sőt később el is marad az érze-
lemkitörés.

Az előadást minden szülő 
nagy érdeklődéssel hallgatta. Li-
bor Ágnes végül az anyukák kér-
déseire is válaszolt, gyakorlati ta-
nácsokat adott nekik. 

Az értekezlet második fe-
lében az iskola igazgatónő-
je, Kundra Lászlóné mutatta 
be a jövőbeli elsős tanító néni-
ket, Cziczingerné Nagy Évát és 
Rédei Zitát. A tanító nénik pár 
mondatban bemutatkoztak a 
szülőknek, hogy ezzel is köze-
lebb kerüljenek hozzájuk és el-
nyerjék bizalmukat. Végül min-
den nagycsoportos kisgyereket 
meghívtak az iskolai farsangi 
mulatságukra. 

Köszönjük a szülőknek a rész-
vételt. Reméljük a jövőben is sok 
érdeklődő lesz erre a programra! 

Jámbor Viktória
óvónő
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Rendezvénynaptár 2014
Március

1.  Teljesítménytúra Iskola
7. 18.00 óra  Nőnapi Zenés Est  Iskola
14. 15.30 óra Iskolai és községi megemlékezés
  március 15-ről Iskola
21.  Víz Világnapja Iskola
22. 10.00 óra Régiós Foltvarró Találkozó Művelődési
  Ház az Aranykezű Öltögetők szervezésében 

Április

11.  Költészet Napja Iskola
11. 14.00 óra Versünnep Aranydaru Nyugdíjas
  Klub szervezésében Művelődési Ház
12.  Húsvéti Játszóház az óvónők
  közreműködésével Művelődési Ház
19.  Tavaszi egészségnap Művelődési Ház
25.  Véndiák találkozó Iskola
25.  Suligála Molnár J. Frigyes emlékére Iskola
27.  Tavasznyitó koncert
  - Anyák Napja egyeztetés alatt
Egyeztetés Meseelőadás a Művelődési Ház
alatt szervezésében

Május

1.  Retró Majális és Focikupa  Varga Fogadó
   és sportpálya
9. 15.00 Jótékonysági Nap a gyerekekért  Óvoda
  Gyereknap Iskola
28.  15.00 óra Gyereknap  Óvoda
31.  09.00 óra  Pünkösdi Dalostalálkozó Aranydaru
  Nyugdíjas Klub szervezésében Iskola

Június

1.   Gyereknap  Művelődési Ház
13.  16.00 óra  Ballagás  Iskola
17.  17.00 óra  Tanévzáró  Iskola

Július

7.  15.00 óra  Aranydaru Nyugdíjas Klub ünnepi
  délután  Étterem
31.   Falunapi kiállítás megnyitó  Művelődési Ház

Augusztus

1.   Nagyvenyimi Néptánccsoport
  előadása  Park- színpad
2.   Falunap több helyszín
20.   Új Kenyér Ünnep  Szent Bernát
   Arborétum

29.   Nyárbúcsúztató koncert  Szent Bernát
   Arborétum
31.  17.00 óra  Tanévnyitó  Iskola

Szeptember

13.   Kulináris Kavalkád
  az NTFE szervezésében  Vital-Fitt
   Sportcentrum
17-19.  Sulihét  Iskola
19.   Szüreti Mulatság Búgó Csiga
  és 5 éves évforduló  Családi Napközi
26.   Szüreti Mulatság  Óvoda
27.   Szüreti Felvonulás  több helyszín

Október

1.   Zenei Világnap  Iskola
6.   Aradi Vértanúk  Napja Iskola
13.  15.00 óra  Idősek világnapja az Aranydaru
  Nyugdíjas Klub szervezésében étterem 
22.  15.30 óra  Községi megemlékezés
  október 23-ról  Iskola
  Őszi Játszóház  Művelődési Ház
  Házaspárok Bálja  Iskola
28.   Tök buli  Iskola

November

8.   Magyarnóta est  Császár Étterem
21.   Őszi Koncert  Templom
22.   Őszi Egészségnap  Művelődési Ház
30.   Advent I. vasárnapja a Nefelejcs
  Napköziotthonos óvoda szervezésében
Egyeztetés Meseelőadás a Művelődési Ház 
alatt szervezésében 

December

4.   Mikulás délután Iskola 
6.   Mezőföldi Mikulás Túra 
7.   Advent II. vasárnapja
  a Civil Szervezetek szervezésében
13.   Adventi Játszóház a Búgó Csiga
  Családi Napközivel  Művelődési Ház 
14.   Advent III. vasárnapja a Kossuth Lajos
  Általános Iskola szervezésében
18.  15.00 óra  Idősek karácsonya  Iskola
19.   Iskolai Karácsonyi Ünnepség          Iskola
21.  Advent IV. vasárnapja a Művelődési
  Ház szervezésében
21.  Karácsonyi Koncert Iskola
31.   Szilveszteri Bál
  az SZMK szervezésében Iskola

 Április

 Május

 Március

 Június

 Július

 Augusztus

 Szeptember

 Október

 November

 December
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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

Kérjük, vegyenek részt 
a vizsgálaton!

A mammográfiás szűrő-
vizsgálat az Ön életét védi, 
egészségét szolgálja!

Ha Ön: NŐ, Nagyvenyi-
men lakik és a 45. évét már 
betöltötte, de még nem múlt 
el 65 éves, és az elmúlt  két év-
ben nem vett részt olyan vizs-
gálaton vagy beavatkozáson, 
mely  melldaganat szűrésével, 
kezelésével kapcsolatos, akkor 
a MammAlba kft.által mű-
ködtetett szűrőkamionra  kap 
meghívólevelet .

Saját egészsége érdekében 
kérem, vegyen részt a mell-
rákszűrésen!

A melldaganat, ha időben 
felfedezik, gyógyítható! 

A műtét is kisebb, a kezelé-
sek is egyszerűbbek. 

Ha a daganatnak időt ad a 
halogatással, sokkal több lesz 
a baj vele.

Ha az Ön Édesanyja, 
Nagymamája kapott meg-
hívót, mondja el Neki, hogy 
még sokáig szüksége van rá, 
hogy félti az egészségét és 
megnyugtatná, ha elvégeztet-
né a mellrákszűrést!

Ha Önnek van olyan ro-
kona, ismerőse, aki kapott 
meghívót, de még nem vett 
részt a szűrésen, emlékeztes-
se rá! 

A szűrővizsgálat ingyenes. 
Információ munkaidőben: 

06-20/456-4256
FM Kormányhivatal Nép-

egészségügyi Szakig. Szerv. 
Egészségfejlesztési Osztály

Az időben felismert melldaganat 
gyógyítható!

A Nagyvenyimen lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 
2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, 

névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:
2014. február 26-27.

Rendelési idő: 9-15:30 óráig 
A vizsgálat helye:

Iskola udvara
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!

A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon 

a szűrőállomáshoz bizalommal. 
Információ és időpont módosítás:

06-20/456-4256
Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Kihelyezett ügyfélfogadás 
NAGYVENYIMEN 

 a polgármesteri hivatalban
minden hónap 

2. csütörtökön 8 - 12 óra között. 
Ingyenesen hívható ZÖLDSZÁM: +36-40-462-000

http://www.mezofoldviz.hu/

Major 
Földmunkák Kft.

vállalja kerítésen belüli 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését

telefon: 06/30/947-50-10
MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 14001:2005

MSZ 28001:2008
Minőségbiztosítással rendelkezünk!

V-Bau '56 Kft.
vállalja kerítésen 

belül szennyvízcsatorna 
hálózatra kötését.
Érd.: Varga István, 

30/9392-956
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Varga Fogadó és Étterem 
épületében 

Nagyvenyim, Fő u. 8/1.

Barátságos környezetben, széles választékkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: 
HÉTFŐ-SZOMBAT: 6:00-18:00

VASÁRNAP: 7:00-15:00

– sorsjegyek bővülő választékkal
– helyben készült eszpresszó- és hosszú kávé
– instant kávék, őrölt kávék
– üdítő- és energia italok
– sörök, borok, rövid italok

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
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

Hallottad? Kötögetők Klubja 
Nagyvenyimen! 

Ha összekötnéd a kellemest a hasznossal, jó társaságban, 
nagyokat nevetve szeretnél kötni/horgolni, itt a helyed!  
 Kedves nagyvenyimi lányok, asszonyok, mamák! 

A művelődési házban Kötögetők klubja indult ja-
nuár 8-án. A foglalkozások szerdánként 16-tól 18 
óráig tartanak. Egy alkalom 100 Ft.
Aki tud kötni azért, aki nem tud kötni, azért jöjjön! 
Adjátok tovább a hírt és várlak benneteket kötni, 
beszélgetni! 

Szabadiné Fülöp Iluska

Szent Bernát Arborétum Alapítványa
Kérjük, támogassák alapítványun-

kat az adóbevallásuk során is úgy, hogy 
a civil szervezeteknek nyújtandó támo-
gatásként a megfizetett adójuk 1%-át 
kedvezményezettként a Szent Bernát 
Arborétum Alapítványa-nak juttatják. 
Adószám: 18485770-1-07.

Parktakarítás: márciusban 8-án, áprilisban 5-én 
várjuk a segíteni szándékozó polgárokat. 
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. 

Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

Régiós Foltvarró Találkozó
Az Aranykezű Öltögetők sok szeretet-
tel várnak minden kedves érdeklődőt

2014. március 22-én, 
szombaton 10 órakor

kezdődő közös varrásra és kiállításra 
a Nagyvenyimi 

Kossuth Lajos Általános Iskola 
tornatermébe.

NŐNAPI ZENÉS EST 
KOVÁCS KATIVAL

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 
és a Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár 

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait

2014. március 7-én pénteken 18 órakor kezdődő 

NŐNAPI MŰSORRA
Ünnepi köszöntőt mond: dr. Galambos Dénes, kormánymegbízott

Közreműködik: Zsigec Musical Csoport, Dunaföldvár

Kovács Kati, énekes
Minden kedves hölgy vendégünket egy pohár pezsgővel köszöntjük!

A belépő ára: 500 Ft.

Jegyek kaphatók a Művelődési Ház és Könyvtárban 13-18 óra között. 
Érdeklődni lehet a 25/506-220-as számon.
A rendezvény helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterem, 
Nagyvenyim, Fő út 16.


