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Rendezvénynaptár
Az intézményekkel és a
civil szervezetekkel közösen összeállították az önkormányzat vezetői Nagyvenyim
2013-as rendezvénytervét. A
programajánlót lapunk 7. oldalán találják, ezzel invitáljuk
Önöket szeretettel településünk rendezvényeire!

Közmeghallgatás
Nagyvenyim képviselőtestülete
közmeghallgatást tart
2013. február 12-én 17 órától
a Kossuth Lajos Általános Iskola
aulájában.

A fórumon Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
asszony tájékoztatja a megjelenteket Nagyvenyim
múlt évi fejlesztéseiről, eseményeiről, utána pedig ismerteti a település 2013-as költségvetési lehetőségeit, pályázati és fejlesztési terveit. (Előzetes tájékoztatásul közöljük Önökkel az önkormányzat 2013. évi
költségvetés-tervezetét, valamint annak szöveges magyarázatát.)

A közmeghallgatás végén az önkormányzat vezetői válaszolnak a résztevők kérdéseire, észrevételeire,
javaslataira.
A képviselőtestület tagjai tisztelettel várnak minden nagyvenyimi lakót a rendezvényre!

Költségvetési lehetőségek, tervek
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel
együtt a finanszírozási rendszer
is alapjaiban változik meg. Az
önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része
az államhoz kerül. Az új helyzethez igazodónak az úgynevezett átengedett források, valamint a támogatások is.
A változásokkal párhuzamosan – a megmaradó feladatok tekintetében – a forrásszabályozás átalakítása sem
maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra,
amely elszakad az eddigi, jel-

lemzően normatív támogatási
rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának,
a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.
Jellegükből
fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így
a költségvetési törvényjavaslat
az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve
az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.
(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Ünnepeljünk
együtt
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hőseire, tetteikre emlékezünk
2013. március 14-én 15.30
órakor a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Várjuk Önöket, ünnepeljünk együtt.
Nagyvenyim Község
Önkormányzata
és a Kossuth Lajos
Általános Iskola

Állami fenntartásban
ményfenntartó Központ végzi. A

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától
az oktatási intézmények - az óvoda kivételével -, állami fenntartásba
kerültek, így a Kossuth Lajos Általános Iskola is.
„Az állami irányítás, fenntartás
alapvetően szakmai irányítást jelent,
melybe beleértendő a pedagógusok
és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak
központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás
és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása.
A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi
szervekből álló Klebelsberg Intéz-

területi szervezeti egységek a járási tankerületek (198) és megyeközponti tankerületek (19) lesznek,
melyeket az október 31-én kinevezett tankerületei igazgatók irányítanak.
A tankerületi igazgatók főbb
feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása,
kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és
a köznevelés egyéb szereplőivel;
rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; és bizonyos
esetekben az intézmények működési és működési feladatainak ellátása.” (forrás: kormany.hu)
(Folytatás a 3. oldalon)
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Újabb lépés Mezőfalva, Baracs,
Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatorna
hálózatának kialakításában
A csatorna beruházás egyik
legfontosabb
mozzanatára
került sor 2013. január 14-én
Nagyvenyim Község Önkormányzatának tanácskozó termében, ahol is az érintett települések képviselői, együttes
testületi ülés keretében ismerhették meg a kivitelezői közbeszerzés eredményét, valamint szavaztak a támogatásra
javasolt kivitelezők elfogadá-

sáról. Hamarosan a lakosság is
megismerheti a csatorna beruházás kivitelezőinek nevét,
de erre még a közbeszerzési törvényben szereplő egyéb
előírások miatt várni kell. A
kivitelezőkkel történő szerződéskötésre várhatóan február
első hetében kerül sor. Fontos megemlíteni, hogy a kivitelezők a közbeszerzésre településenként tudtak ajánlatot

benyújtani, éppen ezért, településenként eltérőek lehetnek
a kivitelezést végző szervezetek. Minden esetben a legjobb
árajánlatot benyújtó szervezet
került kiválasztásra a kivitelezési munkálatok ellátására.
A szerződéskötést követően
jó esély van arra, hogy tavas�szal elinduljanak a kivitelezési munkálatok. Jó esetben év
végére elkészülhet a csatorna
beruházás kivitelezése.
Fontos tájékoztatni a lakosságot arra vonatkozóan is,
hogy sikeres közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra
került a vagyonértékelést végző szervezet. A közbeszerzés

nyertese a Budapesti székhelyű BDL Környezetvédelmi
Kft. lett. Az ö munkájuk lesz
az alapja a támogatási intenzitás növelésének. Továbbá kötelezően az üzemeltetéshez
is szükséges a vagyonértékelés az új Vizi Közmű Törvény
alapján. A BDL Környezetvédelmi Kft.-vel való szerződéskötésre 2012. december 21-én
került sor, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
tanácstermében.
Bízunk abban, hogy a következő tájékoztatás alkalmával már a munkálatok megkezdéséről tudjuk az érintett
települések lakóit tájékoztatni.

Advent négy vasárnapján...
Az első vasárnap a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
tartotta a műsort, a rossz idő
miatt a tornateremben volt a
gyertyagyújtás is.
A második vasárnapon feldíszítettük a falu karácsonyfáját, megcsodáltuk a felavatott
betlehemet, a jó hangulatról
és a vendéglátásról pedig ezúttal a civil szervezetek gondoskodtak. A harmadik hétvégét az iskola pedagógusai és
diákjai tették felejthetetlenné. Advent utolsó vasárnapján a művelődési ház karácso-

nyi koncerttel is kedveskedett
a lakóknak.
A rendezvények sikeresek
voltak: rengetegen jöttek el,
kapósnak bizonyult az óvoda bejglije, és a süti is, amit
az iskolások árultak, a forralt
bor pedig mindig sláger volt.
Színvonalas kézműves vásárok és kiállítások emelték
a program fényét: bemutatták munkáikat a foltvarrók, az
Aranykezű Öltögetők, a Búgócsiga Családi Napközi pedig aranyos mesefigurákat készített és árult.
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Állami
fenntartásban
(Folyatatás az 1. odalról)
A miniszter a Dunaújvárosi
Tankerület Igazgatójának Gulyás
Erzsébet Asszonyt nevezte ki.
A Kossuth Lajos Általános Iskola a KIK 065/013 számú tagintézménye lett.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapja:
www.klikk.gov.hu címen érhető el.
A köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési
intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon
amely az intézmény fenntartói
feladatainak ellátását szolgálja a
KIK ingyenes használatába kerültek
Nagyvenyim Község Önkormányzata és a KIK képviseletében eljáró Dunaújvárosi Tankerület igazgatója 2012. december
14-én átadás-átvételi megállapodást kötött, melyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülő ingó és ingatlan
vagyonelemek körét.
Az ingó és ingatlan vagyon
használatára vonatkozó „Használati szerződés” létrehozása az Önkormányzat és KIK között folyamatban van, a képviselő-testület
2013. januári ülésen hozza meg
az ezzel kapcsolatos döntését.
Az Nkt 74.§ (4) bekezdése
értelmében Nagyvenyim község
3000 fő létszámot meghaladó település, így alaphelyzetben a köznevelési intézmény működtetéséről gondoskodnia kell.
Az önkormányzat ettől eltérő
döntést nem hozott.
Mindezek alapján az iskola pedagógusai és a pedagógiai
munkát segítő alkalmazott (iskolatitkár) átkerült a KIK alkalmazásába, felettük a munkáltatói
jogokat a Tankerület igazgatója
látja el.
Az iskola takarítói, a karbantartói és portási feladatokat ellátó közalkalmazottai Nagyvenyim
Község Önkormányzatához kerültek, felettük a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
2013. január 1. napjától.
Az általános iskolai étkeztetésről az Önkormányzatnak kell
gondoskodnia a jövőben.
Az általános iskola állami
fenntartásba kerülésével kapcsolatos feladatok ez idáig zökkenőmentesen kerültek végrehajtásra,
a Tankerület igazgatója, Gulyás
Erzsébet asszony és munkatársai,
az Önkormányzat és az Iskola
tisztségviselői közötti jó együttműködésnek köszönhetően.

Az épületenergetikai
fejlesztésre pályázunk
A képviselőtestület a 2013.
január 14-én megtartott ülésén döntött arról, hogy indulunk a KEOP-2012-5.5.
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton, valamint
arról is határozott, hogy minden intézményre (iskola-tornaterem, óvoda és polgármesteri hivatal) igényli a
támogatást. A pályázat előkészítésével, az előzetes tervezéssel és a teljes pályázati
anyag elkészítésével a budapesti EnerGO CEE Kft.-t
bízta meg a testület.
A pályázat készítőjének
előzetes tájékoztatása szerint
az alábbi összegekre nyújtjuk
be a pályázatot:

– Az iskola és a tornaterem
beruházási költség 180 millió forint, amelyhez az önerő
27 millió forint. Az elérhető
megtakarítás: 6,5 millió forint
évenként.
– Az óvoda és hivatal esetében a beruházási költség
160 millió forint, az önerő pedig 24 millió forint. A megtakarítás körülbelül 5,5 millió
forint/év.
Tehát a négy épület energetikai korszerűsítésével az
önkormányzat évi 12 millió
forintot takaríthat meg.
A képviselőtestület még
nem döntött az összegekről,
vagyis arról, hogy elfogadja-e
a pályázatkészítő által javasolt
tételeket. A testület január 29én tárgyal a pályázatról.

A járási hivatalokról
Tájékoztatjuk Nagyvenyim Község lakosságát, hogy a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Nagyvenyimi Kirendeltség 2013. január 2. napjától Nagyvenyim, Fő
utca 43. sz. alatt a Polgármesteri Hivatal 4. számú szobájában
érhető el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal
Nagyvenyimi Kirendeltség ügyintézője: Buzási Jánosné
Telefonszáma: 25-507-451
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda : 8-12 óra 12,30 – 16 óráig
péntek: 8-12 óráig
Fejér megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal
Nagyvenyimi Kirendeltség ügyintézője az alábbi ügyekben illetékes eljárni:
– alanyi közgyógyellátás a 1993. évi III.tv. 50.§ (1) bekezdés
(a jogosultság 2 évre kerül megállapításra )
– normatív alapon közgyógyellátásra való (1993. évi III.tv.
50.§ (2) bekezdés )
jogosultság
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelem
– időskorúak járadékának megállapítása
– ápolási díj megállapítása iránti kérelem
A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Nagyvenyimi Kirendeltség egy személyes kirendeltség,
ahol az ügyintéző helyettesítésre nincs lehetőség. Szabadságának ideje – a hivatalos honlapon, valamint a helyi újság hasábjain kapnak tájékoztatást polgárok - alatt a Dunaújvárosi Járási
Hivatal Dunaújváros, Városháza tér 2. ügyintézője fog eljárni.
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Szociális tűzifa
támogatás
Nagyvenyim önkormányzata is pályázott a Belügyminisztérium szociális tűzifa támogatására, hogy enyhíteni
tudja a nehéz anyagi helyzetben lévő családok és egyedülállók téli fűtési gondjait. Településünk összesen kilenc erdei
köbméter fa megvásárlásához
elegendő keretösszeget nyert.
A rendelkezésre álló tűzifát tizennyolc nagyvenyimi
rászoruló között osztják fel,
minden érintett fél-fél köbmétert kap. Lapzártánkkal
egy időben a tűzifa kiszállítását szervezték a polgármesteri
hivatalban dolgozók.

PET-palack
szállítási ideje

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

Lapunk
legközelebbi
megjelenése!
Lapunk következő száma
március 22-én, pénteken jelenik meg. Lapzárta március
4-én, hétfőn. Kérjük, hogy a
megjelentetésre szánt híreiket, információikat, hirdetéseiket legkésőbb március 4-ig
juttassák el a polgármesteri
hivatalba személyesen, levélben vagy e-mail formájában.
Az
önkormányzati hírekről, települési információkról,
tudnivalókról
bővebben:
www.nagyvenyim.hu
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Költségvetés-tervezet 2013

(Folytatás az 1. oldalról.)
A
feladat-átrendeződés
megjelenik a közoktatásban,
a szociális és az igazgatási ágazatban egyaránt. Mérséklődik az önkormányzati
szervek (jegyző, polgármester) által ellátott államigazgatási feladatok, egyes feladatok
már átkerültek 2013. január
1-jén létrejött járási kormányhivatalokhoz.
A közoktatás új alapokra
helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom
évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény azzal,
hogy a nemzeti köznevelés
biztosításában az elsődleges
felelősség az államot terheli.
Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás
jelentősen megújuló formáját
jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések
anyagi helyzetétől.
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett, amelyhez a központi költségvetés több elemű
támogatással járul hozzá. A
jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét,
ami a Magyar Államkincstár
központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi
továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit
(csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel
töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően
elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát
fenntartó önkormányzatokat
az óvodai nevelést biztosító
eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület
folyamatos működéséhez.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés,

amit a költségvetés támogat,
figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentősek a változások. A
pénzbeli ellátások terén fontos módosulás, hogy a jegyzői
hatáskörben levő segélyek a
jövőben "létalapként" egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja ös�-

sze a jelenlegi jövedelemhez,
vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor
az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések
szerint a létalap:
- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a
kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy,

hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő
támogatás,illetve a rendszeres
szociális segély),
- kiegészítő támogatási
komponense foglalná magába
a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek
biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntar-

BEVÉTELEK
2013 évi koncepció
Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Számított összeg

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10

4 580 000

44 379 490

243

11 794

2 865 942

I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 407 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

3 635 830
3 817 722

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 127

2 700

11 142 900

53 130 000

-21 252 000

2 858 046 770

-14 290 234

Elvárt bevétel
2011. évi gépjárműadó bevétel 40%-a
Iparűzési adóalap összegéből számított iparűzési maximális adókulcs fele (0,5%)
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

34 031 000

15
106

54 000

5 724 000

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekek étkeztetési támogatása óvoda

42

68 000

2 856 000

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekek étkeztetési támogatása iskola

69

68 000

4 692 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.1. Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása

2

63 250

683 100

III.1.a) Lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-a

30

120 400

1 300 320

III.1.b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a

44

907 440

8 711 424

III.1.d) Ápolási díj 75%-a (2012. december hóra)

15

543 715

407 786

4 127

2 000

8 254 000

III.3.a) Gyermekjóléti szolgálat

4 217

3 950 000

3 260 330

III.3.a) Családsegítés

4 127

3 950 000

3 260 330

4 127

1 140

III.1.a) Rendszeres szociális segély 90%-a

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
III.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
Normatív támogatás összege:

4 704 780
114 591 720

Intézmények saját bevételei
Óvoda intézményi működési bevétele

7 254 000

Iskola intézményi működési bevétele

6 968 000

Művelődési ház intézményi működési bevétele

1 620 000

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele

812 000

Önkormányzat intézményi működési bevétele

10 260 000

Iparűzési adó bevétel

42 000 000

Gépjárműadó bevétel

21 252 000

Talajterhelési díj bevétel

200 000

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek

1 000 000

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

5 480 000

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból
Működési bevételek összesen:

4 500 000
215 937 720

Mi újság Nagyvenyimen?
tási támogatást). A létalapként
nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már
csak egy, úgynevezett krízisellátás egészítheti ki, amely az
egyének, háztartások egyedi,
átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme,
a muzeális intézmények, a
közművelődés és a nyilvános
könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés
2013. évben önálló előirányzaton biztosít támogatást.
Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el
e területhez.
Emellett a központosított
előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására,
a közművelődési tevékenység
érdekeltségnövelő támogatására, az "art" mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok
szakmai támogatására is.
Az
önkormányzatoknál
maradó feladatok nagyobb
részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok
(igazgatási feladatok, telepü-

lésüzemeltetés, közvilágítás,
helyi adóztatás, stb.) teszik ki.
Ezen helyi közügyek ellátását
egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől
függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.
A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik,
azzal, hogy a helyben maradó
személyi jövedelemadó - feladat-átcsoportosítással nem
érintett - összege ezen általános jellegű támogatásba épül
be. Szintén ide csoportosul át
a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére
fordított forrás is.
A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés
helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az
önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az
általános támogatás lényege,
hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás

KIADÁSOK
2013 évi koncepció
Nagyvenyim Község Önkormányzat
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Speciális célú támogatások
Nagyvenyim Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Speciális célú támogatások
Kossuth Lajos Általános Iskola
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Művelődési Ház és Könyvtár
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások

Működési kiadások összesen:

33 343 000
8 780 000
40 912 500
7 584 000
90 619 500
32 526 000
8 782 000
14 740 000
9 853 000
65 901 000
7 582 000
2 047 000
14 689 400
24 318 400
33 219 000
8 632 000
18 268 640
60 119 640
4 644 500
1 254 000
10 034 000
15 932 500
256 891 040

csökkentésre kerül a helyi
bevételekkel (a gépjárműadó
önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt
összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és
az ezt követően fennmaradó
különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel
továbbra is teljes egészében
az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul
hozzá a feladatokhoz.
Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a
költségvetési koncepció ös�szeállítása – amelyre 2012
decemberében került sor. Már
a koncepció készítés szakaszában biztosítani kell, hogy az
alapellátást nyújtó intézmények, és kötelezően ellátandó
feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források
rendelkezésre álljanak.
A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a módosított 2013. évi
költségvetési törvény, ezért
jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk
az előterjesztéshez mellékelni,
csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások
számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a
következő év lehetőségei, és
a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig
több területen változik, hiszen még nem történt meg
minden tervezést befolyásoló
döntés. A koncepció elfogadásához megfelelő támpontot adhatnak a mellékletben
bemutatott várható bevételek,
kiadások.
Önkormányzati bevételek
Az intézmények alaptevékenységi bevételeinél jelentős
emelkedés nem várható.
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása során nincs mozgástere az
önkormányzatnak, mivel a

5
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján a nyersanyagköltség ÁFÁval növelt összege állapítható
meg térítési díjként.
A képviselő-testületi 2013.
évre adó emelésről nem döntött.
A koncepcióba a költségvetési szervek kiadásait az előző évi szinten építettük be.
A védőnői szolgálat működéséhez az OEP-től átvett
pénzeszközök továbbra is biztosítottak.
Önkormányzati kiadások
A kiadások tervezésénél és
a gazdálkodás folyamatában
kiemelt szempont továbbra
is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat önállóan működő
és gazdálkodó és az önállóan
működő költségvetési szerveinek zavartalan működését, a
takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítsa.
A járási hivatal megalakulásával Nagyvenyim polgármesteri hivatalának létszámából egy fő és egy üres álláshely
áthelyezésre került a Dunaújvárosi Járási Hivatalhoz. Ennek megfelelően koncepcionálisan a hivatal költségvetése
csökken. Az általános iskolánál a technikai állomány személyi juttatása és járulékai
szerepelnek az előző évi létszámmal (hét fő) és összeggel.
Felhalmozási kiadásokkal
a koncepcióban nem terveztünk, de vállalt kötelezettségünk van a szennyvízcsatorna
II. ütem megvalósítási költségeinek önkormányzatunkra
jutó részére, a térfigyelő rendszer kiépítésére jutó önerőre,
valamint a Nagyvenyim község vízelvezetése pályázaton
elnyert önerő biztosítására.
Mindezek – és a közmeghallgatáson elhangzó tájékoztató – alapján kérem a
lakókat, javaslataikkal járuljanak hozzá a Nagyvenyim
2013. évi költségvetésének
véglegesítéséhez.
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Lezártuk az első félévet

Ismét lezártunk egy félévet
2013. január 11-én véget
ért az első félév. Egy rövid áttekintést nyújtunk az elmúlt
hónapok munkájáról.

Tanulmányi eredményeink
231 tanulónk indult neki a
tanévnek, évközben ketten távoztak, és hatan érkeztek, így
235-en zártuk a félévet. 11 tanulócsoportunk mellett, 2
napközis és 1 iskolaotthonos
csoport működik, 16 nevelő segítségével. Az iskola tanulmányi átlaga 3,54. A legjobb eredményt magyar irodalomból, a
leggyengébbet fizika és kémia
tantárgyból érték el diákjaink.
A tantárgyi dicséretek száma
236 darab. Legtöbb dicséretet
testnevelésből és énekből kapták a gyerekek, de minden tantárgy bővelkedik dicséretekkel.
Osztályszinten alsósaink jó átlagokat értek el, felsőben az
ötödik és a nyolcadik osztály
érte el a legjobb eredményt. Az
elmúlt hónapokban 41-en kitűnően és 50-en kiemelkedően
teljesítettek. Tizennégy tanulónak nem sikerült eredményesen
befejezni a félévet.
Művészeti nevelésünk
Az elmúlt években nagyot
lendült a művészeti élet iskolánkban. Alsós osztályaink
délelőtti foglalkozás keretében tanulják a néptánc alaplépéseit. Drámaszakköröseink
tavaly bronzminősítést szereztek Batha Józsefné vezetésével, idén pedig az ő műsoraik színesítették az iskolai
ünnepségeket. Énekkarosaink
száma ismét 60 fölé emelkedett, ami igen nagy munkát
kíván az őket irányító Tóthné
Kolmankó Dianától és Tükör
Balázstól. Bár többségük alsós kisdiák, hangjukkal elbűvölték a venyimi közönséget,

műsoraikkal pedig a községi és iskolai megemlékezéseken állnak helyt. Az énekórák
keretében, harmadik osztálytól felmenő rendszerben minden tanulónknak oktatunk
furulyát. Az osztályok az iskolai gálaműsoron adnak ízelítőt tudásukról. Kézműveseink létszáma is felduzzadt, így
újra sok szép alkotás születik,
amelyeket kiállításon mutatunk be az érdeklődőknek.

Szabadidős foglalkozásaink
Szakköreink
látogatottságával elégedettek vagyunk.
Sportszakköreink a legvonzóbbak, sokan járnak kötélugrásra, szivacskézilabdázni, focizni, pingpongozni, kedvelik
az atlétikát. Az iskolai diákönkormányzat ismét kirándulást
szervezett a Kutatók éjszakájára és az iskolai túrák is népszerűek voltak a gyerekek és a
szülők között. Továbbápoltuk
hagyományainkat. Ismét volt
suli kirándulás, Kossuth-nap,
Tökbuli. Újítást jelentett, hogy
sulihetünket szeptemberre tettük, mert úgy gondoltuk ezek
a rendezvények gyorsítják a
közösségformálást.
Mikulás ünnepségünkre meghívtuk
a nagycsoportos óvodásokat,
akikkel együtt örültünk a színvonalas műsoroknak, a finom
sütiknek és a jó hangulatnak.
Megrendeztük első Családi
napunkat, elkezdtük játszóterünk kialakítását. Az iskola
adventi hétvégéjén zsúfolásig
megtelt a tornaterem.
Nyelvtanulás
Évek óta lehetőséget adtunk az osztályszintű nyelvválasztásra, jelenleg minden osztályunk angol nyelvet tanul.
Második éve már első osztálytól lehetőséget adunk az angol nyelvre való ráhangolódás-

ra. Mivel nem osztályozzuk a
gyerekeket, nincs szorongás,
de nagyon sok angol kifejezést
„felszednek” magukra a kicsik.
Információáramlás
Sokat javítottunk információáramlásunkon. A nagyvenyimi honlapon belül folyamatosan frissítjük az iskolai
híreket, ezen kívül minden
tanulónk havi programajánlót
visz haza. Az elmúlt tanévben
ismét megkérdeztük partnereinket arról, hogyan vélekednek iskolánkról. Őszinte és konstruktív véleményük
újabb célkitűzésekre sarkallta
az iskola dolgozóit.

Kiemelkedő versenyeredményeink
Körzeti mesemondóversenyünkön a felsősök mezőnyében aranyérmet szerzett Fazekas Csenge a hatodikosok
és Juhász Gábor a hetedikesek mezőnyében. Futó Laura
az ötödikesek között az ezüstérmet érdemelte ki. Felkészítő
tanáraik: Tóthné Kolmankó
Diána és Budai Árpádné.
Körzeti mesemondóversenyünkön Szabó Bence ezüstérmes lett a harmadikosok
között, míg Szabados Zalán
a negyedikesek mezőnyében
szerzett bronzérmet. Felkészítő tanáruk: Batha Józsefné.
Az Országos Bábtalálkozón Pitypang Bábcsoportunk
bronzminősítést szerzett. A
csapat tagjai: Szabados Zalán,
Futó Laura, Debreczenyi Lívia, Fazekas Csenge, Weibel
Krisztián, Lesi Klaudia, Tompai Viktória, Molnár Fanni, Kovács Vera, Balogh
Dzsesszika, Zsiger Nikolett,
Pokornyi Petra. Felkészítő tanáruk: Batha Józsefné.
A József Attila Könyvtár
által kiírt olvasópályázaton
hatodik osztályos csapatunk

a második helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Fazekas Csenge, Kiss András,
Kovács Vera. Felkészítő tanáraik: Kissné Ságodi Gyöngyi
és Tóthné Kolmankó Diána.
A körzet footsal versenyén
iskolánk csapata a harmadik
helyen végzett. A csapat tagjai: Szecsei Ferenc, Ráthgéber
László, Kállai Árpád, Fülöp
Csaba, Darab Dániel, Keresztes Patrik, Rakonczai
Zoltán. Felkészítő tanáruk:
Boromiszáné Gelencsér Erika.
A körzeti történelem versenyen iskolánk csapata a
harmadik helyezést szerezte
meg. A csapat tagjai: Markóth
Luca, Fülöp Csaba, Kiss András, Wágner Anna. Felkészítő
tanáraik: Budai Árpádné és
Tóthné Kolmankó Diána.
A város és városkörnyék
nyolcadikosi számára megrendezett Egészséges életmód
vetélkedőn iskolánk csapata a
második helyen végzett. A
csapat tagjai: Horváth Tamara, Kováts Andrea, Marczona
Luca, Zsiger Georgina. Felkészítő tanáruk: Kissné Fetth
Mária.
A 4. osztályosok számára rendezett város és városkörnyéki angol versenyen a
Hekele Dóra, Petrányi Bálint
és Szabados Zalán alkotta csapatunk második helyen végzett a nehéz mezőnyben. Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia.
Szilveszteri bál
Szülő munkaközösségünk
ismét nagyon jól szervezett, jó
hangulatú bállal zárta a 2012es évet. Köszönjük Szabóné
Kiss Évának és az őt támogató lelkes szülői csapat munkáját. A jótékonysági bál bevételét iskolai programokra és az
udvar szépítésére fordítjuk.
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Rendezvénynaptár 2013

Február
Február
2. 15.00 óra
Asós tanulók farsangi mulatsága
8. 17.00 óra
Farsangi koncert
9. 19.00 óra
Farsangi Bál - Erdőjárók Klubja
12. 17.00 óra
Közmeghallgatás
15. 15.00 óra
Valentin napi diszkó
16.
Zeusz Focikupa
16.
Farsangi Bál
			
Március
Március
8. 17.00 óra
14. 15.30 óra
		
21.
		
23.
23.
		
		

Nőnapi Zenés Est
Iskolai és községi megemlékezés
március 15-ről
Kiállítás és megemlékezés
a Víz Világnapjáról
Húsvéti játszóház
Régiós Foltvarró találkozó
az Aranykezű Öltögetők szervezésében
Néptánccsoport színházi fellépése

Április
Április
6.
Virágágyások átalakítása
		
a Faluszépítő Egyesület szervezésében
12. 14.00 óra
Versünnep
13. 10.00-12.00 Egészségnap
25. 16.00 óra
Molnár Frigyes emlékdélután
27.
Tavasznyitó kocert
			
egyeztetés alatt Meseelőadás a Művelődési Ház
		
szervezésében

iskola
templom
iskola - tornaterem
iskola - aula
iskola
iskola - tornaterem
Vital-Fitt
Sportcentrum
Császár Étterem
iskola - tornaterem
iskola
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Művelődési Ház
Művelődési Ház
iskola
Szent Bernát
Arborétum

sportpálya
Szent Bernát
Arborétum

Szeptember
Szeptember
14.
Kulináris Kavalkád
		
az NTFE szervezésében
Vital-Fitt
			
Sportcentrum
20. 14.30 óra
Nyílt Nap a szüret jegyében
Búgócsiga Családi
			
Napközi
27.
Szüreti mulatság
óvoda
28.
Szüreti felvonulás
több helyszín
28.
Szüreti Bál
iskola - tornaterem
egyeztetés alatt Történelmi előadás a Művelődési Ház szervezésében

Október
Október
		

5.

7. 15.00 óra
12.
22. 15.30 óra
20.
28.
egyeztetés alatt

Régiós Foltvarró találkozó
a Foltvarró Klub szervezésében
iskola - tornaterem
Idősek Világnapja
Házaspárok Bálja
iskola - tornaterem
Községi megemlékezés október 23-ról iskola - tornaterem
Egészségnap
Művelődési Ház
Őszi játszóház
Művelődési Ház
Környezetvédelmi előadás a Művelődési Ház szervezésében

Őszi Egészségnap
		

Művelődési Ház

November
November

Május
Május
1.
		
		
4.
10.
11. 10.00 óra
17. 17.00 óra
21.
31. 15.00 óra

20.
Kispályás családi focidélután
31.
Nyárbúcsúztató koncert
			

Retro Majális és Focikupa
Varga Fogadó
a Búgócsiga Családi
és sportpálya
Napközi szervezésében		
Anyáknapja
Művelődési Ház
Suligála és Véndiák találkozó
iskola - tornaterem
Pünkösdi Dalostalálkozó
iskola - tornaterem
Jótékonysági Nap a gyermekekért
óvoda
Gyermeknap
iskola
Gyermeknap
óvoda

Június
Június
1.
Gyermeknap
1.
Egyházközségi Nap
8.
Nyílt Nap
			
14. 16.00 óra
Ballagás
18. 16.00 óra
Tanévzáró

Művelődési Ház
templom
Búgócsiga Családi
Napközi
iskola
iskola

Augusztus
Augusztus
3.
Falunap
20. 11.00 óra
Újkenyér ünnep

több helyszín
Barátságkő

30.
30.
30.
egyeztetés alatt

Galambkiállítás
Adventi koszorú készítés
Betlehem állítás
Magyarnóta Est
Színházi előadás az iskolások részére
		

iskola - tornaterem
Művelődési Ház
Barátságkő
Művelődési Ház
Művelődési Ház

December
December
		

1.
8.
8.

		
14.
15.
		
19.
23.
		
23.
31.
		

Advent I. vasárnapja
a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda szervezésében
Mezőföldi Mikulástúra
Advent II. vasárnapja
a civilszervezetek szervezésében
Mikuláskupa
Advent III. vasárnapja
a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezésében
Idősek Karácsonya
Művelődési Ház
Advent IV. vasárnapja
a Művelődési Ház szervezésében
Karácsonyi Koncert
iskola - tornaterem
Szilveszteri Bál az iskola szülői
munkaközössége szervezésében
iskola - tornaterem
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Falunap és búcsú
Mákófalván

Óvoda, óvoda

Nagyvenyim önkormányzata és lakói megtisztelő meghívást kaptak az erdélyi partnertelepüléshez, Egereshez
tartozó Mákófalván megrendezésre kerülő falunapra és
búcsúra.
Várjuk mindazon családok
jelentkezését, akik mákófalvi
kapcsolattal
rendelkeznek,
vagy most első alkalommal
kiutaznának a rendezvényekre
kapcsolatfelvétel céljából.
Jelentkezni február 12-ig
lehet a művelődési házban és
a polgármesteri hivatal titkárságán.
Indulás Mákófalvára: 2013.
május 31-én, pénteken reggel
Falunap: 2013. június
1-jén, szombaton
Búcsú: 2013. június 2-án,
vasárnap.

Foltvarrók
Ismét eltelt egy év. Az év
végi kiállításaink nagy sikert
arattak és még a gyerekek
örömére a zsákba macskának
is nagy sikere volt. A Művelődési Ház egyik szakköre a
foltvarrók idén már 15 éve,
hogy dolgoznak teszik amit
egy szakkörnek kell, varrnak,
kiállítanak ajándékokat készítenek. Ennek jegyében készülünk az október 5-én tartandó közös varrásunkra. A
hosszú téli estéket jó hangulatban töltik. Mint olyan sokunkat, engem is már kilenc
éve elkapott ez a foltkór, s
így nem telik el nap, hogy
ne foglalkozzak vele, vagy valamit ne varrnék. Elkezdődtek a közös varrások ahol sokat
lehet tanulni egymástól, hiszen mindig vannak újabb és
újabb technikák, megcsodálni
egymás táskáját, neszeszerét.
Az aprólékos kézimunkákat
nézegetni, ötleteket gyűjtögetni, sokat lehet az interneten is tanulni ami sok időt
vesz igénybe. Nagyon gyorsan elrepül az a három óra
amit keddenként együtt töltünk, hisz azt csináljuk ami a
mindennapjaink szenvedélye.

Egészségfejlesztési feladatok

Az óvodában kiemelt jelentőségű a gyermek testi gondozása,
testi szükségleteinek kielégítése
és a testi épség védelme.
Feladatunk az óvodás gyermek nevelése, az alapvető higiénés tennivalókra szoktatás, mely
magába foglalja a tisztálkodás, a
toalett használat, a kulturált étkezés, a környezet higiénia és a
rend, a balesetmentes viselkedés
megismertetését.
A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, amelyek nem feltétlenül
azonosak az óvoda tisztálkodási, testápolási rendjével. A higiénés szemlélet átadása emberséges
kapcsolatban, megszégyenítés
mentesen történik.
Az óvoda egészségfejlesztő
pedagógiai tevékenységébe beágyazódik a gyermek- egészségügyi szervezet tevékenysége. A
gyermek-egészségügyi szolgálat
és az óvoda együttműködése kiterjed az ellenőrző vizsgálatokra

Ovi hírek:
– 2013. január 21-én iskolaérettségi és iskolakezdési
tájékoztató lesz az óvodában.
Előadó: Bornai Pálné a Nevelési Tanácsadó szakembere
és Kundra Lászlóné Kossuth
Lajos Általános Iskola Igazgatónője
– 2013. január 23. A négy
ezermester: a Habakukk Bábszínház előadása
– 2013. január 28-29-3031. Félévi csoportos Szülői értekezletek.
– 2013. február 12. Farsangi bohóc műsor
– 2013. február. 13. Farsang
az óvodában
– 2013. február. 19-20. Fogászati szűrővizsgálat a nagycsoportosok részére
– 2013. március 18-19.
Óvodai beíratás.

is, amikor a Védő néni a gyermekek haját és testi tisztaságát is ellenőrzik. Esetleg ha hiányosságot
tapasztalnak pl. hajtetű vagy serke, van a gyermek hajában, értesítjük a gyermek szülőjét, annak
érdekében, hogy a szükséges kezelést megtegye. (haj lekezelése
irtószerrel és a serkék maradéktalan lehúzása a hajszállakról)
Közösségbe a gyermek a Védő
néni ellenőrzése és igazolása után
jöhet újra.
Nagy gondot fordítunk a gyerekek megfelelő benti cipőjének
használatára is. Főleg azokat a cipőket javasoljuk, amik a gyermek
lábát, bokáját megfelelően tartják. Ennek érdekében az elmúlt
időszakban ortopéd orvosi felmérés volt az óvodánkban, ahol
korrekciós, lábboltozatot, emelő
cipőt javasoltak az arra rászoruló
gyerekeknek.
Az egészségügyi szolgálat feladata még a gyermek fogászati
gondozása is. A csoportos fogászati szűrővizsgálatok nagy segít-

séget adnak az óvodásnak a félelem érzetének leszerelésében, és
az időben történő orvosi beavatkozások megkezdésében.
Mindezek mellett nagy jelentőségű a kisgyermek mozgásigényének kielégítése, harmonikus,
összerendezett mozgásának fejlesztése. A mozgásszervek fejlődésének belső élettani ingere a
mozgásra való késztetésben mutatkozik meg és nagyobb energiafelhasználással jár, ezért a mozgás
élettanilag a kisgyermek alapvető életjelensége. A harmonikus
mozgást az alapvető mozgásfunkciókban járásban, sietésben,
futásban lépcsőjárásban valamint
a testnevelés foglalkozások során
a testi nevelés és sportolás, a készségek és jártasságok kiművelésével mélyítheti el a gyermek.
A mozgásszükségletet a regenerálódást biztosító napi pihenés
egészíti ki, mert
Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható alapvető értéke.

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

A befolyt összeg:

422 799 Ft

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

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Idősek karácsonya
Mint már évek óta, 2012ben is karácsonyi műsorral
várta a művelődési ház a község nyugdíjas lakóit. Nagy
örömünkre most is sokan elfogadták a meghívásunkat.
A műsort Szabóné Lőrincz
Ilona polgármester asszony
szívhez szóló köszöntője nyitotta meg. Ezután az újonnan
alakult mazsorett csoport következett.
Az új csapat csak október
végén állt össze, ekkor kezdték meg próbáikat Jobbágy
Péter mazsorett-oktató vezetésével. Azt hiszem nyugod-

tan állíthatom, hogy alig két
havi próba után nagyon szép
műsorral kedveskedtek a közönségnek.
Majd
a
Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda Katica csoportja és a Kossuth
Lajos Általános Iskola énekkara következett. A gyerekek,
mint eddig minden évben,
most is nagy sikert arattak a
nézők körében.
Az Aranydaru Dalkör
meghitt karácsonyi dalcsokrot állított össze és énekelt el
Németh Irma karvezető segítségével. Ezután Gergely

Nyugdíjasklub hírei

Télen egy kicsit kevesebb
esemény történik a klub életében, mint amikor jó idő van.
Kicsit fázósak vagyunk, ezért
nehezebben mozdulunk ki
otthonainkból.
Emlékezetünkben még él
az adventi, karácsonyi ünnepek emléke. Szívesen gondolunk vissza a decemberi vasárnapokra, amikor esténként
ott voltunk az adventi koszorú gyertyagyújtásainál. A szép
műsorok sok örömet szereztek
nekünk. Nagy szeretettel fogadtuk az óvodások és iskolások műsorait. Szép volt az
idősek karácsonyi ünnepe és
a karácsonyi koncert. Dalkörünk is szerepelt néhány ün-

nepi rendezvényen. Bekapcsolódtunk a vendéglátásba is.
Vidám hangulatban búcsúztattuk el az óévet batyus
pótszilveszteri rendezvényünkön. Kedves vendégeink társaságában zenével, tánccal köszöntöttük az újévet.
Dalkörünk készül a Székesfehérváron megrendezésre
kerülő Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud? vetélkedőre.
Április 12-én szeretnénk
megszervezni a költészetnapi
versünnepet Nagyvenyimen.
Bízunk benne, hogy akkor már
a tavasz melengető sugarait is
élvezhetjük.
Juhász-Vedres Zoltánné
klub-elnök

Boglárka a Széchenyi István
Gimnázium tanulója köszöntötte a megjelenteket egy szép
verssel, a Néptánccsoport pedig fergeteges táncot mutatott be.
Végül a Sramli Kings
együttes műsorát élvezhették a vendégek. Az együttes

is igen kitett magáért, csupa fülbemászó éneket hoztak
magukkal, amit a közönség is
velük együtt énekelt.
Reméljük mindenki jól
érezte magát és az idei évben
is megtisztelnek bennünket
jelenlétükkel
Debreczenyi Kálmánné

Advent negyedik vasárnapján a művelődési ház Karácsonyi koncerttel kedveskedett a Nagyvenyimieknek.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony köszöntötte
a koncerten megjelenteket.
A Szent Cecília Ének- és
Zenekar gyönyörű egyházi
dalokat énekelt nekünk.
A Női Kar is csodálatos
szép műsort adott, aminek
külön érdekessége volt, hogy
a karvezető Péter Kata ikergyermekei is felléptek, és a

felnőttekkel együtt énekeltek. A karácsonyi koncertet a
Dunaújvárosi Big Band zárta,
akik még most először léptek
fel nálunk. A zenekarnak hatalmas sikere volt, a közönség
állva tapsolt és ráadást követelt.
Sokan kérték, hogy máskor
is hívjuk meg őket, aminek
igyekszünk majd eleget tenni.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Debreczenyi Kálmánné

Karácsonyi koncert

Aranykezű Öltögetők Klub
Tavaszváró közös varrásra
invitáljuk a környékbeli foltvarró csoportokat, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába 2013. március
23-án szombaton 10 órakor.
Húsvét közeledtével nyuszis ötletekkel, és sok szép
tombolával várjuk a vendégeket, nem utolsó sorban vásárlási lehetőséggel, ahol beszerezhettek a foltvarráshoz
szükséges gyönyörű pamut

anyagokat és kellékeket. Nagy
szeretettel várjuk azokat a lányokat asszonyokat, akik csak
ismerkednek e rongyos művészettel, a foltvarrással és szívesen csatlakoznának vidám
és ügyes kis csapatunkhoz.
Kiállításunkon amit ezen a
napon tartunk, megtekinthetitek munkáinkat.
Szeretettel várunk mindenkit:
Aranykezű Öltögetők
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Zeus Sport Kupa
Teremlabdarúgó Torna
Nagyvenyimen

Gólyahír

2013. február 16-án (szombaton)
8.00 - 19.00 óráig a nagyvenyimi
Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
Nevezni 2013. február 11-ig
a nagyvenyimi Művelődési Házban
(Nagyvenyim, Fő u. 16., iskola épülete),
illetve Dunaújvárosban a Szórád Márton úti
Zeus Sportboltban lehet.
Sorsolás: 2013. február 15-én 17:30 - 18:00 óráig
az iskola aulájában
Nevezési díj: 6500 Ft/csapat
Nagyszerű díjak
Büfé: Sas Söröző
Minden résztvevőnek jó sportolást kívánunk!
További információ: Géró József 06/30/507-33-46

Köszönjük a felajánlásokat!
Ezúton mond köszönetet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mindazoknak, akik adományaikkal önzetlenül, folyamatosan segítik a családokat.
Továbbá a helyet biztosító egyesületnek, vállalkozónak
és a szállításban való segítőnek.
Pók Tamásné és Kajári Zsanett
családgondozók

A böjt református szemmel
A böjt lényege: szoros közvetlen kapcsolat az Istennel,
melyben megismerem önmagamat és megismerem teremtő Istenemet. A református
böjt tehát nem más, mint fokozott Istenre figyelés és bűnbánat azért, hogy emberi bensőnk végre arra figyeljen ami
igazából fontos, Istenre.
A hagyomány szerint a
böjtben nem ettek húst. Mi
választhatunk mást is, a lényeg hogy elhagyunk egy számunkra kellemes szokást, például a napi csokoládét vagy az
esti sorozatot a TV-ben, és az
így felszabaduló időt, energiát arra fordítjuk, hogy a nagy
rohanásban megállunk és el-

csöndesedve Istenre figyelünk.
Reformátusoknál ez az
időszak böjt első vasárnapjától húsvétig tart.

Istentiszteletek
a Zrínyi u. 10.
Református
Otthonban:
Február 10. és 24. 16:00
Március 10. és 24. 16:00
Szeretettel várunk mindenkit, aki református vallását
helyben szeretné gyakorolni,
és minden érdeklődőt!
Budai Ágnes

Szeretettel köszöntjük Nagyvenyim legifjabb lakóit:
Nagy Nóra
Édesapja: Almási Róbert
Született: 2012.09.27.
Kovács Fanni Liliána
Édesanyja: Sohonyai Judit
Született: 2012.10.15.
Bernadett
Édesanyja: Bocskay Judit
Édesapja: Nagy Péter
Édesapja: Kovács Zsolt
Szabó Kasszandra Natália
Palágyi Emma
Született: 2012.09.27.
Született: 2012.11.14.
Édesanyja: Strasser Éva
Édesanyja: Balogh Orsolya
Édesapja: Szabó Sándor
Édesapja: Palágyi Gergely
Győri Regina Kinga
Miklán Anna
Született: 2012.10.08.
Született: 2012.12.06.
Édesanyja: Kuti Katalin
Édesanyja: Bessenyi Dóra
Édesapja: Győri Attila
Édesapja: Miklán Gábor
Győri Dorina Lia
Sipeki Roland
Született: 2012.10.08.
Született: 2012.12.19.
Édesanyja: Kuti Katalin
Édesanyja: Simai Barbara
Édesapja: Győri Attila
Édesapja: Sipeki Attila
Györök Liliána Alexa
Retek Zétény
Született: 2012.10.12.
Született: 2013.01.04.
Édesanyja:
Édesanyja: Dr. Zrupkó Dóra
Kemény Alexandra
Édesapja: Retek Zoltán
Édesapja: Györök István
Detrik Lilla
Rédl Kincső
Született: 2013.01.09.
Született: 2012.10.12.
Édesanyja: Mihályi DzseniÉdesanyja: Vajai Andrea
fer Fanni
Édesapja: Rédl Viktor
Édesapja: Detrik Dániel
Almási Anna
Született: 2012.10.13.
Jó egészséget kívánunk
Édesanyja: Zsebeházi Szilvia
a babáknak és családjaiknak!

Címvédés Nagyvenyimen!
Sikeres labdarúgó tornát
tudhat maga mögött a Mikulás Kupa Teremlabdarúgó
Torna rendező gárdája.
2012. december 1-jén 15
csapat részvételével zajlott a
hagyományos rendezvény.
A játékokat Géró József,
Gódány András és Szabó
Imre vezette.
Nagyszerű mérkőzéseket
láthatott a közönség, remek
hangulat volt egész nap.
Díjazottak:

- legjobb játékos: Dascal
Roland
- legjobb kapus: Elter Zoltán
Harmadik helyért játszott
a CURING és a B.W.S., melyet a CURING nyert 2:1
arányban.
A döntőt a tavalyi címvédő BAD BOYS nyerte a
BIANCA TRADE ellen 4:2
arányban.
A torna rendezője:
Géró József
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Ismét ruhagyűjtés – ruhaosztás
Február 7-től 11-ig várjuk
a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz
a kinőtt és feleslegessé vált ruhákat, amelyek
Február 12-én 9-12, 13-15-ig
a Galambász Egyesület helyett, ez alkalommal
a régi Nagy ABC épületében osztunk ki.
Várjuk továbbá:
Használaton kívüli műszaki cikkek pl.: Hűtő, tárcsás mosógép, centrifuga, felajánlásaikat is, amiket a 0625/506212-es telefonszámon, vagy személyesen jelenthetnek be.
Köszönettel:
Pók Tamásné és Kajári Zsanett
családgondozók

VÍZ VILÁGNAP RAJZVERSENY
A Magyar Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi Területi Szervezete a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából rajz- és
festménypályázatot hirdet alsó tagozatos, illetve ötödik és
hatodik osztályos általános iskolások részére,

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:

Titkárság: ......................................................................................507-460
Polgármester:.................................................................................507-461
Jegyző:...........................................................................................507-450
Pénzügy: .......................................................................................506-230
Adócsoport:....................................................................521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat:................................................................506-212
Igazgatás: dr. Major Erika: ............................................................506-210
     
Szloboda Istvánné: .......................................................506-211
Fax: ...............................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Buzási Jánosné:................................................507-451
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ..........................................................................259-270
Dr. Zseli József: ...........................................................................507-470
Orvosi ügyelet: .............................................................................506-201
Védőnő: ........................................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: ............................................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ..........................................................507-420
Általános Iskola telefonszáma: ......................................................506-221
Általános Iskola faxszáma: ............................................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma: .....................................................506-220
Napközi otthonos Óvoda:.............................................................258-096
Mentőállomás:...............................................................................411-011
Tűzoltóság:....................................................................................410-022
Rendőrkapitányság:.......................................................................510-510
Általános segélyhívó:............................................................................ 112
Polgárőrség:...................................................................... 06-30/533-2322
Körzeti megbízott:............................................................ 06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON..............................................áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás:........................................................................ 25/411-636
Csatorna:................................................................................70/4146-817
Elektronikus hulladék átvétel......................................................258-599

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

„AZ ÉLTETŐ VÍZ” címmel.
A pályázatokat 2013. március 8-ig lehet leadni a Kossuth Lajos Általános Iskolában (2421 Nagyvenyim, Fő út
16.). A rajzpályázatra a vízzel, a víz fontosságával, veszélyességével foglalkozó műveket várunk.
A pályaművek jobb alsó sarkában kérjük feltüntetni a
nevet, életkort és az intézményt.
A beérkező rajzokat egy szakmai zsűri értékeli. A győztes alkotók díjazásban részesülnek.
A beérkező pályaművekből kiállítást rendezünk. A kiállítás megnyitása és eredményhirdetés időpontját előre
meghirdetjük.
Dunaújváros, 2013. január 23.
Bogáth Jenő
MHT Területi Szervezet elnöke

Rendezvényszervezés!
Jelentkezzen!
Minimum érettségivel rendelkező
munkatársakat keresünk, akár alkalmazotti jogviszonyba.
Feladatok:
Rendezvényszervezés és meglévő ügyfelekkel
való kapcsolattartás.
Jelentkezni önéletrajzzal lehet
a zsuzsa43@vipmail.hu címen

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS

BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17
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KEDVES HÖLGYEK ÉS URAK!
Ünnepeljük együtt

NŐNAPOT

Szeretettel várunk mindenkit a műsorral és vacsorával egybekötött

NŐNAPI ZENÉS ESTEN

Időpont: 2013. 3. 8., péntek 17 óra
Helyszín: Császár Étterem, Nagyvenyim Üzletköz 3.
Köszöntőt mond: dr. Zseli József, önkormányzati képviselő
Közreműködik: FARKAS ERIK, a Bartók Kamaraszínház színművésze

ZENE, TÁNC, BULI!

A zenét Kéri György szolgáltatja
Érdeklődni a Könyvtárban lehet:
hétfőtől-péntekig 13-18 óráig, telefon: 506-220
Jegyek elővételben megvásárolhatók a könyvtárban
Jegy ára: 1500 Ft (vacsorával együtt)
Vacsorára választani lehet:
1. Rántott szelet hasábburgonyával
2. Velencei csirkemell rizibizivel
3. Vegetáriánus menü párolt rizzsel

Az erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait
a február 9-én, szombaton 19 órakor kezdődő

Jelmezes farsangi bálra

mely a nagyvenyimi általános iskola tornatermében lesz.
Jelmez viselése nem kötelező,
de a legötletesebbeket jutalmazzuk!
Jegyek ára elővételben: 1200 Ft
a helyszínen: 1500 Ft
Fogyasztás „batyu”-ból hozott étel és ital.
Asztalfoglalás:
Nagyvenyimen a könyvtárban hétfőtől péntekig 13-18 óra között.
(Érdeklődni a fenti időpontban a 06 25/506-220-as telefonszámon,
illetve hétfőtől szombatig 8-20 óra között a 06 70/396-8300-as mobilszámon lehet.)

