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Egyházközségi
képviselőtestület
Nagyvenyimen ebben az
évben választottunk új képviselőtestületet az egyházközségben.
A templom előterében egy
hónapig volt kihelyezve a jelöltek névsora, ezzel kapcsolatban
senkinek nem volt ellenvetése.
Így 2010. június 6-án az új
képviselőtestület ünnepélyes
esküt tett a templomban a
szentmise alatt.
(Folytatás a 3. oldalon.)

30 éves
az Aranydaru
Ünnepelni,
köszönteni
és emlékezni jöttek össze az
Aranydaru Nyugdíjas Klub
tagjai július 10-én.
A nyugdíjasklub 30 évvel
ezelőtt, 1980. január 1-én, a
klub dalköre pedig 15 évvel
ezelőtt alakult meg.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Szeretettel várjuk
a Falunapra!
Nagyvenyim ünnepe, a Falunap közös ünnepünk. Ebből
az alkalomból idén is szórakoztató programokkal várjuk
a nagyvenyimieket és a vendégeiket. Jöjjenek el, töltsünk
egy napot együtt, felhőtlenül,
félre téve a gondokat.
Községünk tavaly előtt
ünnepelte önállóságának 60.
évfordulóját, tavaly pedig a
partnerkapcsolatok jubileumát.
Idén évforduló nem kapcsolódik az eseményhez, ám ettől
függetlenül garantálom, hogy
remek kikapcsolódási lehetőséget kínálunk.
A Falunap a hagyományok
szerint ünnepi képviselőtestüle-

ti üléssel kezdődik, utána pedig
a községháza melletti ligetben,
a művelődési házban és a sportpályán kínálunk szórakoztató
programokat. Jöjjön el Ön is a

Falunapra, amely július 31-én
lesz. (A részletes program lapunk
utolsó oldalán található.)
Rauf Pál
polgármester

Nyertünk: bővíthetjük
a rendelőt
Örömmel tájékoztatom Nagyvenyim lakosságát, hogy az egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtott pályázatunk nyert.
A nyertes pályázat alapadatai:
Projekt megnevezése: Nagyvenyim Község Egészségházának felújítása, bővítése (leválasztott
orvosi ügyeleti rész kialakítása), teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése, a szolgáltatás igénybevételének biztosítása, eszközfejlesztés.
Pályázat neve: KDOP 5.2.1/A-09 Alapellátás fejlesztése
Támogatás aránya: 89%
Megítélt összeg: 57.652.421.-HUF
Köszönet illeti azon hivatali munkatársakat, akik a sikeres pályázatot készítették illetve
abban valamilyen módon közreműködtek!
Rauf Pál
polgármester
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Mi újság Nagyvenyimen?

Beszámoltak a településőrök

A települések biztonságának javítása érdekében a kormány
két településőr foglalkoztatását teszi lehetővé, mégpedig
olyan formában, hogy a foglalkoztatás költségét átvállalja
az önkormányzattól.
Nagyvenyimnek december
óta két településőre van, Radó
Zsuzsanna és Dóka István.
Mindketten lelkiismeretesen
látják el tevékenységüket.
Településőreink beszámoltak a képviselőtestületnek a
legutóbbi ülésen. Tájékoztatójukból megismerhették a
képviselők az őrség működését, feladatait, jogait, valamint
a köztisztasággal, állattartással,
közlekedéssel, erdészettel és
vadállománnyal kapcsolatos
észrevételeit, javaslatait.
A településőr a közigazgatási, önvédő szervek és a
polgármester, polgármesteri
hivatal, illetve a jegyző, jegyzői
hivatal között egyfajta kapocsként szolgálhat. A hivatalos,
valamint közfeladatot ellátó
személyekkel történő közös
szolgálatok ellátása, részükre
történő információk átadása,
intézkedéseknél fizikai segítség, illetve tanúként történő
jelenlét a mindennapi munkavégzés során segítséget jelent.
Tevékenységi köre leginkább közterület-felügyeletet
jelent:

– A közterületek jogszerű
használatának, a közterületen
folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzésében
való közreműködés.
– A közterület rendjére és
tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, annak megakadályozásában, megszakításában,
megszüntetésében való közreműködés.
– Közreműködés a közterület, az épített és a természeti
környezet védelmében.
– Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és
a közrend védelmében.
– Közreműködés az önkormányzati vagyon, illetve a
közvagyon védelmében.
– Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
– Közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti
feladatok ellátásában.

Amit nem tehet a településőr:
Mivel nincs hatósági jogköre, ezért nem igazoltathat, nem
bírságolhat, nem alkalmazhat
kényszerítő eszközt (testi
kényszer, gáz spray, gumibot,
sokkoló, bilincs, szolgálati kutya, lőfegyver), kivéve a jogos
védelmi helyzet eseteit.
A bűncselekmény tetten
ért elkövetőjén kívül mással
szemben nem alkalmazhat
személyi szabadságot korlátozó intézkedést.
A településőr jogai:
Hatósági jogkörrel nincs
felruházva, nem intézkedhet,
szankciót, kényszerítő eszközt
nem alkalmazhat, mégis igen
fontos és hasznos közigazgatási feladatok ellátására képes.
Intézkedési jogok:
– bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása.
– megelőző jogos védelem,
illetve jogos védelem
– végszükség
Intézkedési kötelezettségek:
– segítségnyújtási kötelezettség sérült, vagy közvetlen
veszélyben lévő személynek
– értesítési kötelezettség:
bűncselekmény, szabálysértés,
vagy egyéb a közrendet súlyo-

san befolyásoló esemény észlelése esetén a hely, idő és az
esemény pontos megjelölésével
halaszthatatlan esetben távbeszélőn keresztül a rendőrségre
a segélykérő hívószámon. Nem
azonnali intézkedést igénylő
esetben írásban a települési
önkormányzaton keresztül
– közreműködési kötelezettség
Településőreink szerint sok
gond van a kóbor kutyákkal.
Javasolják: kellene egy kenel a
faluban, ahova bárki elviheti az
utcán csavargó ebet.
Nagyvenyim
határában
rengeteg háztartási hulladékot
raknak le, amelyben esetenként nevet, címet lehet találni.
Ezeket továbbítják az önkormányzatnak és megteszik a
további lépéseket a kérdéses
személy ellen. Az utcai szemetelés, leginkább a csikkek
eldobálása, a fiatalok italozása
a parkban szintén probléma.
Javaslat: Minden szemetelőre helyszíni bírságot kellene
kiszabni.
A közlekedés katasztrófa, az
autósok nem tartják be a sebességhatárt, legveszélyesebb
a mezőfalvi út, ahol szinte beszáguldanak a faluba. Javaslat:
sebességmérő kamera felszerelése a falu végére.

Polgárőrségünk hírei
Az elmúlt időszakban a
polgárőrség csatlakozott az
országos felhívásokhoz.
Gyűjtést szerveztünk a
településőrökkel együtt az
árvízkárosultak javára. Megkerestük a községünkben
működő társadalmi szervezeteket, plakátokat készítettünk
és szórólapokat osztottunk szét
a falu lakói között. Munkánk
eredményeként két hét alatt
egy kis teherautónyi körülbelül 2 tonna ruhanemű, tartós
élelmiszer, tisztítószer, edény,
sátor, kempingtűzhely és egyéb
más felajánlás érkezett. Június
15-én Felsőzsolcára el is vittük
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személyesen az adományokat,
amelyeket nagyon köszöntek
az ott élők.
Köszönjük Nagyvenyim lakosainak, akik adományukkal
hozzájárultak a gyűjtésünk
sikeréhez.
Jelentős támogatást kaptunk a szállításban Magyar
Imre, Gaszler István vállalkozótól, Pilman Antal pékárúval, Kövesdi István és Császár
András vállalkozók palackos
vízzel járultak hozzá a segélyakcióhoz.
Bizonyára találkoztak már
a polgárőrség támogatásával
kapcsolatos megkereséssel.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak akik eddig
is hozzájárultak anyagilag a
polgárőrség működéséhez.
Az így befolyt összegből terepjáró gépjárművet tudtunk
vásárolni, amelynek forgalomba helyezése pénzügyi problémákba ütközött. Ezért ismét
önökhöz fordulunk anyagi
segítségért. Nagy szüksége
van polgárőrségünknek ezen
járműre a külterületek és
a mezőgazdasági területek
bűncselekmények megelőzése céljából.
Örömmel vesszük mindazon személyek véleményét

és tanácsát akik építő kritikát
mondanak a polgárőrség tevékenységéről. Szeretnénk mindenki érdekében megfelelően
teljesíteni az általunk önként
vállalt munkát, amelyet az
önök érdekében végzünk.
Tevékenységünkkel kapcsolatos észrevételeikkel, javaslataikkal, esetleges kérdéseikkel,
kéréseikkel keressék a polgárőrség vezetőségét Gaszler István, Érsek Béla, Major Mihály,
Hermann Endre vezetőségi
tagokat, vagy Hódi Attila elnököt.
Hódi Attila
elnök
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Beadtuk a csatorna II.
ütemének pályázatát
Július 5-én a gesztor, Mezőfalva önkormányzata benyújtotta a négy település csatornázásának II. ütemére vonatkozó
pályázatot. A szükséges dokumentációk elkészültek, szerencsére a szándéknyilatkozatok is
összegyűltek. Az érintett települések – Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag

– képviselőtestülete együttes
ülésen tárgyalta és fogadta el
a pályázat benyújtását.
Egyelőre annyit tudunk,
hogy az anyagunkat befogadták. Arról nincs még információnk, hogy az elbíráló hatóság
milyen hiánypótlásokra kötelezi majd az önkormányzatokat.
Rauf Pál

Új képviselők
az egyházközségben

Lénárt József
1913 – 2010
Őszinte részvéttel a szívünkben és mély fájdalommal
vettünk végső búcsút Lénárt Józseftől, a falu Lénárt bácsijától, akinek neve majd egy évszázadnyi lét alatt a település
nevével egybefonódva vált felejthetetlenné.
Neve és a községben, a községért végzett tevékenysége
termelőszövetkezeti elnökként és közéleti emberként elismerésnek és megbecsülésnek örvendett. 1994-ben döntöttek
úgy Nagyvenyim elöljárói, hogy a sok évtizedes munkát, áldozatvállalást megköszönve: Nagyvenyim Díszpolgára címet
adományozzanak Józsi bácsinak. Ezt az első polgároknak
kijáró tisztelet jeléül őrzi az utókor számára a községháza
dísztermében lévő gránit tábla. Nem felejtve főbb tevékenységeit, amelyre már csak a falu legidősebbjei emlékeznek.
– Földosztás(1945)
– A falu villamosításának szervezése az ötvenes évek elején
– TSZ elnökség 1959-1974-ig
Tsz-elnökként – amikor eszköz is volt a kezében – a falu
fejlesztése és a szövetkezet irányítása közé mindig azonossági jelet tett. Több mint két évtizedig volt tagja a Községi
Tanácsnak. Majd a hazafias népfront elnökeként vette ki a
részét a település kormányzásából. Jó szándékkal, sokszor
humorral átszőve elmondott kritikai észrevételeiből, bölcseleteiből mi a környezetében dolgozók sokat tanulhattunk.
Szerencsésnek mondhatja magát, aki valamilyen emberi, vagy
munkakapcsolatban állt vele.
Csehovot idézve:
„Az ember legyen világosfejű, tiszta erkölcsű és rendes megjelenésű.” Nála e három tulajdonság mindig együtt volt. Hívó
szava ezért is talált mindig meghallgatásra. Mert,ha szervezett, mozgósított egy-egy feladatra, az emberek mindig tudták, hogy az ő érdekükben cselekedett. Volt hitele a szavának,
mert munkájával, egész életével példát adott környezetének.
A majd évszázados gazdag életút véget ért.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyházközség megválasztott képviselők: Bajusz György,
Czeller István, Fritz József,
Kiss Csaba Gábor, Kovács
Andrásné, dr. Müller Cecília,
Müller Imre, Németh László,
dr. Papp László, Tánczos Tibor,
ifj. Vádle Péter, Viczkó József.
Világi elnöknek: Fritz Józsefet, jegyzőnek: Bajusz Györgyöt, Czeller Istvánt, gazdasági
gondnoknak (templomatya):
Kiss Csaba Gábort, gazdasági
felügyelőnek: Kovács Andrásnét, számvizsgálóknak: Viczkó
Józsefet és dr. Papp Lászlót választotta a testület.

A bizottságok tagjai:
Liturgiai bizottság: Kiss
Csaba Gábor, ifj. Vádle Péter,
dr. Papp László.
Hitoktatási bizottság: Kiss
Csaba Gábor, ifj. Vádle Péter.
Családügyi bizottság: Bajusz
György, dr. Müller Cecília.
Gazdasági bizottság: Németh László, Fritz József,
Viczkó József, Müller Imre.
Kovács Andrásné.
Karitász bizottság: Czeller
István, Tánczos Tibor, dr. Müller Cecília.

Köztisztviselők
napja

Takarítsák az árkokat!

A köztisztviselők napja
július 1. Ezen a napon zárva
volt a polgármesteri hivatal,
mert munkaszüneti nap volt
az ünnepelteknek. Az önkormányzat vezetői ezúton is
köszöntik a köztisztviselőket,
akik nagy mértékben segítik a
munkájukat!

Irtsák
a parlagfüvet!
Kezdődik a parlagfű szezonja. A gyomnövényre nagyon sokan allergiások településünkön
is. Kérjük a lakókat, még a virágzás előtt irtsák a kertjükben,
ingatlanuk környékén, szántóföldjükön előbújó parlagfüvet!
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Bajusz György
egyházközségi jegyző

Faluszerte tapasztalták az
önkormányzat vezetői, hogy a
lakók levágják az árkok partján,
a kerítés előtt a füvet, lemetszik
az ágakat, és a nyesedéket, füvet az árokban halmozzák fel.
Utána még a kerti hulladékot
is rá halmozzák.
Azon kívül, hogy nem esztétikus látvány az utcára kitett
szemét, még bajt is okozhat.
Emlékezzenek csak az elmúlt
hónap nagy esőzéseire! Nos,
az árokba hagyott hulladékot
a víz az átereszekhez viszi, ami
eltömi azokat és felduzzasztja
az esővizet – romboló hatása
van. Az égetés sem a legjobb
megoldás, hiszen számtalan
panaszos levelet kap a polgár-
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mesteri hivatal arra vonatkozóan, hogy a szomszéd füsttel
árasztja el rendszeresen a környéket.
Kérjük Nagyvenyim lakóit,
tartsák be az alapvető köztisztasági és együttélési szabályokat. Tegyék rendbe az árkokat,
az ingatlanuk előtti közterületet, hiszen ez rendeletben szabályozottan is kötelességük.
Gondoskodjanak az árkok
megfelelő vízelvezetéséről. A
tűzgyújtással kapcsolatban is
tartsák be a helyi rendeletben
foglaltakat. Ellenkező esetben
számítaniuk kell arra, hogy
szabálysértés miatt eljárás indul ellenük, ami bírságolással
jár együtt.

Igazgatót
választottak

A Kossuth Lajos Általános
Iskola igazgatói állására pályázatot írt ki a képviselőtestület,
mert az igazgatónő megbízatása idén nyáron lejár, és dönteni
kellett a folytatásról.
A kiírásra mindössze egy
pályamunka érkezett: Kundra
Lászlóné, a jelenlegi igazgató
pályázott az álláshelyre.
A
képviselőtestületnek
nemcsak azért volt könnyű
dolga, mert egy jelentkező volt,
hanem azért is, mert kiváló volt
a pályamű, és az igazgató munkájával elégedettek a képviselők. Kundra Lászlónét bízták
meg további öt évre az iskola
vezetésével.
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Inaktelkén és Altomünsterben jártunk
A partnerkapcsolat részeként nagyvenyimi küldöttség utazott Altomünster
Marktfesztjére, valamint Inaktelke Falunapjára az elmúlt hónapban.
Inaktelke Falunapjára második alkalommal kaptak meghívást a helyi lakók, családok. Az
Erdély csodálatos részén elterülő kis településnek ez volt a
második falunapja, amelyet
hosszú évtizedek után először
– nagyvenyimi mintát látva –
hívtak életre tavaly. Községünk
lakói mindig nagy örömmel látogatnak el az inaktelkiekhez,
hiszen párját ritkító az a szeretet, baráti érzés, amellyel várnak
és vendégül látnak bennünket.
Nagyvenyimet és Inaktelkét
egyre mélyebb és szorosabb
szálak kötik össze, amelyeknek
alapja az a bensőséges emberi
kapocs. Példa értékű, ahogyan
Jánosi Lóránt református lelkész összetartja falujának kö-

zösségét, illetve amilyen módon ápolja a nagyvenyimiekkel
kötött barátságot.
Az inaktelki látogatás felejthetetlen emlékként marad
meg valamennyi nagyvenyimi
résztvevőben. Az ünnepi képviselőtestületi ülés felemelő
érzéssel töltötte el a megjelenteket. Tavaly tujákat ajándékoztunk, és a hagyományt
most sem szakították meg
– idén is volt tujaültetés a
kultúrháznál. Külön köszönet Szabó István volt önkormányzati képviselőnek, aki
Inaktelkén és Altomünsterben
is finom ételeket varázsolt a
programokon résztvevőknek.
A falunapi programok,
műsorszámok
lenyűgöztek
mindenkit, remekül sikerült a
mulatság. Nagyon jól éreztük
magunkat, és már alig várjuk
a következő alkalmat, amikor
találkozhatunk inaktelki és
altomünsteri barátainkkal.

Nagyvenyim képviselőtestülete a partnertelepülések elöljáróival közösen úgy határozott a tavalyi jubileum után, hogy a
jövőben csak minden második évben látogatnak egymáshoz nagy
küldöttség formájában. Így egyik évben mi fogadunk nagy létszámú vendégcsoportot, a következő évben pedig tőlünk utazik
nagy csoport Inaktelkére, illetve Altomünsterbe.
Az elhatározásnak megfelelően szerény létszámú delegáció
utazott Altomünsterbe a Marktfestre, hogy köszöntse a település
lakóit az ünnep alkalmából.

Hangulatos volt az idei Marktfest is

Felejthetetlen élmény volt Inaktelke Falunapja

Megköszönte az együttműködést

Az őszi helyhatósági választásokat megelőzően utolsó alkalommal járt Rauf Pál polgármester a partnertelepüléseken.
Megköszönte az eddigi együttműködést és a közös munkát
Altomünsterben Konrad Wagner polgármester, Egeresen
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pedig Fekete P. P. János alpolgármester kollégájának, és
felelevenítették az elmúlt évek élményeit. Rauf Pál további sikereket és minden jót kívánt a partnertelepüléseken
élőknek
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Jubileumi ünnepség a nyugdíjasklubban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Aranydaru jubileumi ünnepségének vendége
volt Rauf Pál polgármester,
Rubina Sándor az „Életet
az Éveknek” Fejér megyei és
székesfehérvári egyesületének elnöke, Szabóné Lőrincz
Ilona önkormányzati képviselő, a Kulturális Bizottság
vezetője, Rozbora Piroska
a Művelődési Ház vezetője,
Szloboda Mihály, Kéri János
és Fási Éva a klub korábbi
elnökei, a Baracsi Nyugdíjas
Egyesület képviselői és a klub
népes tagsága. Köszöntötte a
rendezvény résztvevőit Kegyes
Lászlóné alpolgármester.
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök az elmúlt 30 év
történéseit foglalta össze ünnepi beszédében. Emlékeztetett arra, hogy 1980. január
elsején 70 fő klubtaggal alakították meg első klubjukat
Horváth Imre elnökletével. A
klub bölcsőjét „ringatta” Rauf
Pál akkori tanácselnök, aki ma
is Nagyvenyim polgármestere.
Az akkori alapító tagokat ma
már sajnos nem köszönthetik a
klub tagjai sorában. Az alapítás
óta pergett az idő, egyesek elmaradtak, másokat a mennyei
klub fogadott magába. Rájuk
tisztelettel emlékeztek. A 25
éves jubileumi ünnepségen
még Kiss Lajos bácsi, Gáborné
Marika néni és Horváth Imre
bácsi özvegye, Annus néni is
együtt ünnepelt a klubbal. Azóta ők is elmentek.
A 90-es évek elején a klub
tagsága egyre fogyatkozott,
94 novemberére már 10 főre
csökkent a klubtagság létszáma. Közben rövid időre Prajda
Mihály vette át a klub vezetését, Kovács Mihályné vállalt
részt a szervezésben. Őket
követte a klub élén Szloboda
Mihály bácsi, aki együtt ünnepelt a jubiláló klubbal. Ekkor elkezdődött a szervezés a
klub létszámának növelésére.
1994. november végére már
38 tagja lett a klubnak. Ekkor
választották elnöküknek Kéri
Jánost, helyettesének Szabó
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Sándornét, pénztárosnak Király Balázsnét.
Kéri János 1999-ig vezette
a klubot. A klub a klubkönyvtár felügyelete alatt működött
. Az 1994-es újjászervezéskori 38 fős taglétszámából ma
is klubtagok Király Balázsné,
Morvai Gézáné,Morvai Géza,
Molnár Istvánné, Madarász
Elemérné, Kiss Jánosné és
Szabó Sándorné.
Az ujjászervezés időszakában alakult meg a klub dalköre
8 fővel Kéri János és Kéri Jánosné irányításával.
1999-ben Fási Évát választották meg klubelnöknek, aki
10 évig töltötte be ezt a tisztséget.
Az új klubelnök tovább
szervezte a dalkört és vállalta a dalkör vezetését is.
A dalkör létszáma elérte a
23 főt is. Kezdetben férfiak és nők vegyesen voltak
a dalkör tagjai. Sok sikert
értek el a Székesfehérváron
minden évben megrendezett
Kortárs Ki mit tud? vetélkedőkön. Időközben a férfiak
elmaradtak,így ma már csak
hölgyek énekelnek a dalkörben, jelenleg 17-en: Fási Éva,
Alpek Sándorné, Bodán Jánosné, Csavajda Györgyné,
Demeter Árpádné, Horváth
Györgyné, Karaszi Istvánné,
Lantos Lászlóné. Molnár
Istvánné, Morvai Gézáné,
Ságodi Sándorné, Sebestyén
Veronika, Szabó Károlyné, Szabó Mihályné,Szabó
Sándorné,Varjas Lászlóné,
Zsadányi Ferencné. Sok rendezvény sikeres fellépői voltak az évek során. Résztvettek
minősítőkön, szerepeltek a
szomszéd települések rendezvényein,
falunapokon,
Székesfehérváron a nyári dalfesztiválon, katonadal fesztiválon, intézmények rendezvényein, dalostalálkozókon,
s közben eltelt 15 év.
Tudásuk egyre elmélyültebb
lett, s egyre több elismerésben
részesültek. Wünsch Laci bácsi
tanításával tánccal bővítették
repertoárjukat.

A dalkör felkészítésében
korábban Kolmankó Diána
ének tanár, jelenleg Németh
Irma tanárnő segít.
A dalkör tagjai hetente
kétszer gyakorolnak. Szabadidejükben és gyakran saját
költségükön vesznek részt fellépéseiken. Anyagilag is sok
áldozatot hoznak, szép fellépő
ruháik egy részét saját pénzükből vásárolják.
A klub kulturális élete az
utóbbi 10 évben sokat fejlődött. Versmondóik költészetnapi versenyeken és különböző ünnepségeken, a Kortárs
Ki mit tud?-on szerepeltek
sikerrel.
A mai klubtagok közül
Lantos László,Bodán Jánosné, Horváth Györgyné, Polyák Andrásné, Szabó Károlyné és Juhász Vedres Zoltánné
mondtak verset. Sok elismerést kaptak. Egy szomszéd
megyei szavalóversenyén a
fődíjat is elnyerték, egy másik
versenyen az első, második, illetve harmadik helyezést érték
el, a Kortárs Ki mit tud?-on
kategória díjat kaptak.
Nagy sikere volt Farkas Gyuláné által betanított
Apácza-show és görög táncparódia műsoruknak.
Nótaénekesek sikereivel is
büszkélkedhetnek.
Vidám jeleneteikkel is sok
sikert értek el.
Versünnepet és a Pünkösdi dalostalálkozót hetedik éve
rendezi meg nyugdíjasklub
Nagyvenyimen.
Sok kiállítási anyaggal (fafaragásokkal, hímzésekkel, gobelinekkel, egyéb kézimunkákkal)
is szép sikereket értek el.
Süteménysütő versenyeken
éveken át sok díjat és elismerést kaptak.
Jó hangulatú rendezvényekben sincs hiány a klubban. Névnapokat, születésnapokat ünnepelnek együtt.
Zenés, táncos mulatságokat
is szerveznek.
Sok sikeres kirándulást is
szervezett a klub egészségmegőrző és kulturális céllal.

A klub tevékenységét sok
elismerés övezi. A nyugdíjasklub volt az első olyan közösség Nagyvenyimen, akiknek
az önkormányzat „Nagyvenyimért” díjat adományozott
2000-ben.
Országos elismerésben részesült a klub 2009-ben. Fási
Éva miniszteri kitüntetést kapott.
A klub jelenlegi taglétszáma
82 fő.
A klub a korábbi években
vette fel az „Aranydaru Nyugdíjas Klub” nevet. A névválasztás Nagyvenyim címeréből
történt.
Az ünnepségen a dalkör
népdalcsokrokat énekelt, a
versmondók verssel, nótaénekeseik szép dalokkal köszöntötték az ünneplőket. Sok
szép ajándékot sorsoltak ki a
tombolán. 2 fő részére vacsora
meghívást ajánlott fel az étterem vezetője.
Az évfordulók alkalmából
oklevelet és emléklapokat
adtak át a korábbi elnököknek és vezetőségi tagoknak, az
újjászervezéskor már tagsággal
rendelkezőknek, a dalkör jelenlegi és volt tagjainak, a klub
versmondóinak, a vezetőség
tagjainak .
Rauf Pál polgármester és
Rozbora Piroska, a Művelődési Ház vezetője köszöntötték a klub tagságát és emléktárgyakat adtak át a jubiláló
klubnak.
Rubina Sándor az „Életet
az Éveknek” megyei elnöke
oklevelet és emléklapot adott
át a klubnak, Fási Éva dalkör
vezetőnek és Juhász Vedres
Zoltánné klubelnöknek.
A finom vacsorát a Varga
Étterem személyzete szolgálta
fel. A jó hangulathoz hozzájárult a Parádi testvérek zenéje
és Rauf Pál dalénekes ajándék
műsora. Az ajándékokat és
jókívánságokat a tagság nagy
köszönettel fogadta és késő
estig tartott a zenés-táncos
mulatság.
Juhász-Vedres Zoltánné
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Akikre büszkék voltunk
a 2009/2010-es tanévben
Országos versenyek

Polgárvédelmiseink 53 csapatból nem találtak legyőzőre a
körzeti megmérettetésen, és országos döntőbe jutottak. A
csapat tagjai: Lovászi Tamás, Müller Tamás, Horváth Mátyás,
Szabó Attila. Felkészítő tanáruk: Kiss Péter

A Székesfehérváron rendezett Bábseregszemlén Pitypang
Bábcsoportunk aranyminősítést szerzett és az országos döntőbe jutott. A csoport tagjai: Balogh Dzsesszika, Lesi Klaudia,
Fazekas Csenge, Zsiger Nikolett, Németh Kitti, Molnár Fanni, Futó Laura, Debreczeni Lívia,Kovács Veronika, Hernádi
Katrin, Horváth Ádám, Juhász Gábor, Weibel Krisztián. Felkészítő tanáruk: Batha Józsefné
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Megyei versenyek

Budai Boglárka és Wágner Anna a körzeti futóversenyen
2. helyezést értek el korcsoportjukban, Budai Boglárka a
megyei döntőn a 6. legjobb egyéni helyet szerezte meg.
Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és Méry István

A körzeti Szemere Helyesírási Versenyen Budai Boglárka
tanulónk második lett, és továbbjutott a megyei megmérettetésre. Felkészítő tanára: Kissné Ságodi Gyöngyi
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Városi és városkörnyéki versenyek

A mesemondóversenyen Szabados Zalán első, Weibel Krisztián
második lett, míg Szőke Dániel a harmadik. Felkészítő tanáraik:
Fazekas Zsoltné, Batha Józsefné, Kissné Ságodi Gyöngyi

A Divatvarázs rajzversenyen Dencsik Viktória munkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri. Felkészítő tanára: Kissné Feth Mária

Történelemversenyünkön a Szabó Attila, Szilágyi Milán, Cziczinger
Zsófia, Balogh Attila alkotta csapatunk a 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és Tóthné Kolmankó Diána

IV.korcsoportos kézilabdázóink második helyezést értek el a diákolimpián. A csapat tagjai: Háder Krisztina, Horváth Vivien, Szalai Dominika,
Deássy Mariann, Rózsa Sára, Nagy Eszter, Simon Kitti, Cziczinger Zsófia, Nagy Regina és Kerekes Mária. Felkészítő: Méry István
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A felsős mesemondók közül Cziczinger Zsófia és Pók Krisztián
szerzett dobogós helyezést. Felkészítő: Tóthné Kolmankó Diána

Pingpongosaink remekeltek a körzeti bajnokságon. A legjobbak: Nagy
Viktória, Kovács Zoltán, Albert Márkó, Budai Boglárka, Nagy Eszter,
Simon Kitti, Horváth Vivien, Müller Tamás, Kardos Milán, Pásztor Bálint,
Ősi Patrik, Horváth Ádám, Cziczinger Zsófia, Kerekes Mária, Deássy
Mariann. Felkészítőik: Boromiszáné Gelencsér Erika és Kiss Péter

A III. korcsoportban kézilabdázóink a II. helyezést értek el a diákolimpián. A csapat tagjai: Nagy Regina, Szilágyi Adrienn, Nagy Viktória,
Zsiger Georgina, Szabó Annamária, Horváth Edit, Budai Boglárka,
Szenczi Kitti, Hegyi Annabella, Lakatos Pálma. Felkészítő: Méry István

A matematikaversenyen taroltak az ötödikesek. Rakonczai Tamás
első, Ujvári Dávid második helyezést ért el. Felkészítő: Kiss Zoltánné
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A néprajzi versenyen csapatunk döntőbe jutott, ahol a 3. helyet
szerezte meg. A csapat tagjai: Sörös Gréta, Farkas Krisztina, Kállai
Rebeka. Felkészítő tanáruk: Kaszás Istvánné

A mezei futóversenyén a legkisebb lánycsapatunk 2. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Wágner Anna, Futó Laura, Gál Gabriella, Elek
Réka. Felkészítő tanáruk: Budai Árpádné és Méry István
A Dunaújvárosi
Vízi Társulat által
kiírt „Éltető Víz”
című rajzpályázaton Kovács János,
Futó Laura és Lakatos-Debreczeni
Lívia munkáit díjazta a zsűri. Segítő tanáraik: Kissné
Ságodi Gyöngyi és
Sudár Judit

Mezőfalván a Költészet napja alkalmából
rendezett szavalóversenyen Fazekas Csenge a harmadik, Juhász Gábor pedig az első
helyen végzett. Felkészítők: Batha Józsefné
és Kaszás Istvánné
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IV. korcsoportos kézilabdázóink a bronzérmet szerezték meg a
körzeti diákolimpián. A csapat tagjai: Szabó Attila, Kovács Dániel,
Turcsányi Zsolt, Lovászi Tamás, Pásztor Bálint, Killer Tamás, Kállai
Ádám, Kiefer Dávid, Nagy Dániel. Felkészítő: Méry István

A körzet mezei futóversenyén II. korcsoportos lányaink ezüstérmet
szereztek, és továbbjutottak a megyei döntőre. A csapat tagjai:
Nagy Viktória, Kállai Rebeka, Sörös Gréta, Budai Boglárka, Szenczi
Kitti. Felkészítő tanáruk: Budai Árpádné és Méry István

Az atlétikai bajnokságán egyéniben Gotthárd Richárd első lett, így
megyei döntőre jutott tovább. Szilágyi Milán és Simon Kitti pedig
egyéni bronzérmet szerzett korcsoportjában. Felkészítő: Méry István

A Vasvári Pál Általános Iskola hagyományos
tavaszi versmondó-versenyén Futó Laura
és Weibel Krisztián ezüstérmet szerzett.
Felkészítők: Batha Józsefné és Sudár Judit

Budai Boglárka arany-, Mintál Kamilla, Kincses Martin és Zsiger Nikolett bronzminősítést szerzett a baracsi szépíró versenyen.
Felkészítők: Batha Józsefné, Kissné Ságodi
Gyöngyi, Sudár Judit és Fazekas Zsoltné
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Óvoda, óvoda, óvoda
Szelektív hulladékgyűjtés az óvodában
Az Egészséges Településekért Alapítvány és az ERSTE
Bank Nyrt közös pályázatot
írt ki oktatási intézmények
számára „A hónap zöld programja” címmel.
Óvodánk is benyújtotta
pályázatát: „Szelektív hulladékgyűjtés alcímmel”.
A pályázatunk pozitív elbírálást nyert, és támogatja
programunkat, mely során
beszereztünk egy PP Kombi
Boksz, osztott gyűjtőteres, zárt
szekrényes két tömörítő fejjel
ellátott zsugorító készüléket.
Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy már az óvodás gyerme-

kek is megtanulják,
hogy a Földünknek
bizony
segítségre
van szüksége ahhoz,
hogy fennmaradjon.
Sokan szemetelnek, a földre dobálják az el nem bomló
szemetüket, veszélyeztetve az emberek, növények, állatok fennmaradását
Célunk a környezettudatos gondolkodás és cselekvés
kialakítása az óvodás gyermekeiknél,
általuk és velük szü-

Búcsúznak a nagyok
Minden nagycsoportos gyermektől sok szeretettel búcsúzunk!
A nyári szünetre jó pihenést, az iskolai évekhez sok örömet,
sikereket és kitartást kívánunk!

leik szemlélet váltásának
megindítása.
Kérjük a Szülőket és a környezettudatos nagyvenyimi
embereket,hogy az otthonokban felgyülemlett
hulladékot, műanyag
palackokat és fém italos
dobozokat hozzák be az
óvodánkba és a zsugorító szerkezet segítségével
préseljék le azokat. Az
összepréselt dobozokat
aztán mi tovább küldjük
újrahasznosításra.
Támogató segítségüket köszönjük szépen.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy óvodánk augusztus
hónapban zárva tart.
Nyitás 2010. szeptember
1-én reggel, amikor várunk
minden régi óvodás gyermeket, valamint az új gyermekek közül azokat, akik
bölcsődések voltak és nem
igénylik a beszoktatást. Kérünk mindenkit, hogy egy
orvosi igazolást hozzanak,

mely igazolja, hogy közösségbe jöhetnek.
Az új gyermekek szülei részére szeptember 1-én du. fél 4
órakor Szülői értekezletet tartunk, ahol megismerkednek a
Házirenddel és a beszoktatás
idejével.
A Nyárra kívánunk minden óvodás gyermeknek jó
pihenést, kikapcsolódást és
feltöltődést!

Köszönet

Hátsó sor: Kemény Kevin, Gaál Ármin, Szloboda Richárd,
Román Dávid Krisztián, Tóth András, Szabó Zoltán, Németh Kristóf, Erdélyi István. Második sor: Kiss Tamás, Bajusz Balázs, Szabó Bence (Katica cs.), Szabó Bence (Tulipán cs.), Gál János, Fülöp Dániel, Paudics Márk. Harmadik
sor: Szabó Renáta Zsuzsanna, Pokornyi Dóra, Tóth Zsófia
Dorottya, Szabó Fanni, Daróczi Virág, Stadler Kitti, Polányi Henriett, Kiss Sarolta, Szokolai Nóra Ágota. Negyedik sor: Kovács Gréta, Sohajda Sára, Rauf Csenge Réka,
Borbás Panna, Pók Viktória, Pók Alexandra Elek Judit.
Hiányzók: Jonkl Csenge, Horváth Norbert, Papp
Meláni
Flóra,
Papp
Ádám,
Sztupa
Norbert,
Tóth Balázs, Tóth Levente, Varga Dorka Petra

venyim_2010_07_július.indd 9

Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth Lajosnak, hogy
óvodánk minden gyermeke az Ő támogatásával eljuthatott
Gyermeknap alkalmából az EMA-Power Szabadidőparkba.
Dunaújvárosba.
Ebben a lapban is szeretnénk megköszönni Kuminka Józsefnek, hogy lehetővé tette az óvoda Nyuszi csoportjának,
hogy busszal eljutottak a venyimi horgásztóhoz
Köszönetet mondunk Naszvadi Attilának aki időt, fáradságot és anyagot nem kímélve a jó idő beköszöntével rendbe
tette az óvoda pancsoló medencéjét.
Szeretnénk megköszönni Szigeti Dániel és Szigeti Levente édesapjának, hogy óvodai rendezvényeinken több alkalommal is segítségünkre volt, és hangosító berendezésével
biztosította a jó hangulatot a mulatságainkhoz.
Ezúton fejezzük ki hálánkat Bajusz Györgynek aki évek
óta aktív részese annak, hogy az óvodai Csicsergők lapját
évente többször meg tudjuk jelentetni óvodánkban.
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

ÚT A SAJÁT GYÓGYÍTÓ
ERŐNK FELFEDEZÉSÉHEZ
ÖNMAGUNK SZERETETE
- ÖNSZERETET TANFOLYAM
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(NAGYVENYIM, FŐ ÚT 16.)
2010. AUGUSZTUS 7-8-ÁN
(SZOMBAT-VASÁRNAP)
10-18 ÓRÁIG
Ismerjük meg önmagunkat, mert csupán az önismeret
segíthet nekünk hatékonyan abban, hogy elérjük a vágyott
célt, a boldogságot és megelégedettséget.
A HÉTVÉGE SORÁN MEGISMERKEDHETÜNK
SAJÁT SEJTSZINTŰ TUDATOSSÁGUNKKAL!
1. nap:
Bejárjuk testünket, egyes szerveinket. Közvetlenül
megismerve jelenlegi állapotunkat.
Megtapasztaljuk a tudatos lélegzet intenzív határát.
Foglalkozunk az életenergiával, a testünket mozgató és működtető energiákkal és azok minőségeivel.
2. nap:
Tudatosítjuk az emberek közötti energiaáramlást,
az energia dinamika alapjait, ezek kapcsolatát az
emberi játszmákkal, s hogyan tudjuk kiegyensúlyozottá és harmonikussá tenni.
A hétvége célja:
Segítsen és utat mutasson az önmagaddá-válási
folyamatban közvetlen megtapasztaláson keresztül.
Annak, hogy valóban önmagunk lehessünk, nagyon
fontos feltétele az önálló energiaháztartás megteremtése, amit önmagunk elfogadásán, szeretetén
keresztül érhetünk el.
Tanfolyamvezető:
KALÁSZI GÁBOR
ASPEKTOLÓGUS, ÚJENERGIÁS GYÓGYÍTÓ
Bővebb információ és tájékoztatás
a Nagyvenyimi Könyvtárban
hétfőtől - péntekig 13-18 óráig.
Tel.:06-25-506-220 vagy
Rozbora Piroska 06-30-374-8222
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Aranydaru Nyugdíjas
Klub hírei
A klub életében az egyik
legnagyobb esemény volt a
májusban megtartott Pünkösdi
Dalostalálkozó. Egy ilyen nagy
rendezvény szervezése sok tennivalóval jár együtt.
Az Életet az Éveknek
megyei és székesfehérvári
egyesülete május hónapban
tovább folytatta a Nyugdíjas
akadémia előadássorozatot,
amelyen részt vettünk. Ott voltunk Budapesten az Életet az
Éveknek Országos Szövetség
küldött-közgyűlésén is.
A székesfehérvári Esélyek Háza szervezésében részt
vettünk a kistérségi fórumon,
melyen tájékoztatást kaptunk
a látássérültek elemi és foglalkoztatási rehabilitációjáról. Az
Esélyek Háza szervezésében
írásmód, számítógépkezelés,
nagyítóprogramok alkalmazása, felolvasógépek használata sajátítható el. Segítséget
nyújtanak jogi eligazodásban
és munkahelykeresésben is. A
szolgáltatás ingyenes, a tanfolyami képzés idejére szállást is
biztosítanak.
Dr. Koródi Balázs ügyvéd
az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense tartott
előadást a panaszbejelentés
bejelentésének rendjéről.
A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület „Barátság-napot”
szervezett , amelyen mi is részt
vettünk. Az intézményvezetők
kalauzolása mellett megismertük Baracs óvodáját, általános
iskoláját, templomát, az önkormányzat tevékenységét és a
nyugdíjas egyesület munkáját.
Kötetlen beszélgetés zajlott
a résztvevőkkel. A nap finom
gulyással, süteményekkel és
zenés-táncos mulatsággal fejeződött be.
Kirándulást szerveztünk
Ópusztaszerre. A kirándulá-

son 24 klubtag és 27 falubeli
vett részt. Örültünk annak,
hogy ezen a kiránduláson több
nagyszülő unokáikkal együtt
volt ott.
Nagy élmény volt számunkra az Árpád emlékmű és a nagy
magyarjaink szobrainak látványa, a jurták, a parasztházak
és berendezéseik látványa, a
Tiszai nagy árvíz bemutatása,
a honfoglaló magyarok letelepedésének helyszíne, a tanyasi
iskola és tárgyi eszközeinek
látványa, a régi községháza és
a hivatalos régi okmányok látványa. Néhányan szinte kicsit
megszédültek a Feszty-körkép
látványától, amely most a felújítás után még látványosabb
lett a sétaösvény kiépítése után.
A kirándulást összekötöttük
egy gyógyfürdőzéssel Kiskőrösön.
Sok szép élménnyel jöttünk haza a nap végén Nagyvenyimre.
Julius 10-én ünnepi klubdélutánt tartottunk, melyen
megemlékeztünk a klub megalakulásának 30., a klub dalkörének 15 éves jubileumáról.
Együtt ünnepeltünk azokkal,
akik a klub megalakulásakor és
az azt követő időben segítették, szervezték és irányították
a klub munkáját.
A nyári időszak szép élménye, hogy a nagyszülők több
időt tölthetnek el unokáikkal
mint az év más időszakában. A
klubtagok is részesei lesznek
ennek az élménynek.
Kívánjuk a nagyszülőknek,
hogy leljenek sok örömet az
unokákkal való játékban és
szeretetben.
Mindenkinek szép nyarat és
jó egészséget kívánunk a nyugdíjas klub tagjai nevében is.
Juhász-Vedres Zoltánné
klub-elnök
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Mi újság Nagyvenyimen?

Pünkösdi Dalostalálkozó
2010. május 15-én hetedik alkalommal került megrendezésre
Nagyvenyimen
a Pünkösdi Dalostalálkozó,
Nagyvenyim önkormányzata,
a Nagyvenyimi Művelődési
Ház és a nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub szervezésében. 2004-ben Nagyvenyim
önkormányzata vándorserleget
alapított népdalkörök és kórusok részére. A vándorserleget
szakmai zsűri ítélte oda minden évben.
A Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola aulájában az Aranydaru Nyugdíjas
Klub tagjai fogadták és kínálták az érkező vendégeket. A
szépen feldíszített tornaterem
megtelt vendégekkel, több
mint háromszáz résztvevője
volt a rendezvénynek.
A nap főszereplői nyugdíjas
klubok és egyesületek dalkörei
voltak:
Nagykarácsonyi Nyugdíjas
Klub dalköre, Dunaújvárosi
Technikum Baráti Kör Búzavirág Népdalköre, a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub
dalköre, a Rácalmási Napsugár Asszonykórus, a Kissolti
Nyugdíjas Egyesület dalköre
és citerazenekara, a Perkátai
Nyugdíjasok Baráti Körének Rozmaring Énekkara, a
daruszentmiklósi Darumadár
népdalkör, a dégi Margaréta
Klub Búzavirág Népdalköre, a
dunavecsei Kék Duna Népdalkör, a daruszentmiklósi Kertbarát Klub dalköre, a Baracsi
Barátság Nyugdíjas Egyesület
dalköre és citrazenekara, a
kunszentmiklósi Szappanos
Lukács népdalkör, a mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas
Klub dalköre és Szlovéniából
az Arany János Művelődési
Egyesület népdalköre LendvaFelsőlakosról.
A rendezvény fővédnöke
Rauf Pál polgármester volt.
Vendégek voltak a rendezvényen: Semmelweis Ferenc az
Idősügyi Tanács tagja, Rubina
Sándor az „Életet az Éveknek” Fejér megyei és székesfehérvári egyesületének elnöke,
Kegyes Lászlóné alpolgármes-
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ter, Szabóné Lőrincz Ilona a
kulturális és oktatási bizottság
vezetője, nyugdíjas klubok és
társ civilszervezetek vezetői,
a fellépő dalkörök kísérői és
helybeli lakosok.
A zsűri tagjai voltak: Magyar Róbert operaénekes,
karvezető, énektanár a zsűri
elnöke, Pocsai Mária a dunaújvárosi Széchenyi István
Gimnázium vegyeskarának
karnagya, Kurucz Gergely a
Viadana Kamarakórus alapítója és karnagya.
Az ünnepi köszöntők után
14 dalkör 214 énekese szerepelt
a rendezvényen (kórusok ebben
az évben nem szerepeltek).
A zsűri az alábbiak szerint
értékelte a dalkörök szereplését:
1. helyezett, a vándorserleg
díj nyertese: a Kissolti Nyugdíjas Egyesület dalköre és
citerazenekara lett. A dalkör
vezetője: Csősz József, a citerazenekar vezetője: Kertész József, a klub vezetője Hegedűs
Józsefné elnök.
Különdíjjal jutalmazta a
zsűri:
– a baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület dalkörét és citerazenekarát. A dalkör vezetője Németh Mihályné, citerazenekar tagjai Koncz Mária és
Koncz Ferenc, a klub vezetője
Talpai Tiborné elnök.
– A kunszentmiklósi Szappanos Lukács Népdalkört, vezetője: Szőke Imre.
– A lendva-felsőlakosi népdalkör női kórusát, vezetője
Gönc Mária
– Tatai Dominikát, a dégi
Margaréta Klub Búzavirág
Népdalkörének szólóénekesét.
A klub vezetője: Lázár Melinda elnök.
A találkozóról a Nagyvenyim Televízió felvételt készített, amelyet a szereplő klubok
a későbbiekben ajándékként
fognak megkapni.
Minden szereplő csoport
taglétszámának megfelelően a nagyvenyimi asszonyok
süteményeiről készült receptkönyvet és egy Nagyvenyimről
szóló könyvet kaptak az emléklapok mellé.

A baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre (vezetője
Németh Mihályné) és citerazenekara részére ünnepélyes
keretek között került örökbeadásra a 2004-ben elindított
vándorserleg, amelyet 2005ben, 2006-ban és 2009-ben,
összesen 3 alkalommal kaptak
meg díjazásként. A serleget az
egyesület elnöke Talpai Tiborné vette át. Ők őrzik meg
az utókornak emlékként ezt a
gyönyörű serleget, amely őrzi
azoknak a dalköröknek a nevét, akik azt 2004-től 2009-ig
elnyertek és 1 évig a birtokukban volt.
A dalostalálkozó szünetében, amíg a zsűri meghozta
döntését, Czuppon Péter és
Kuminka Zsuzsa tanítványai,
a fiatal Nagyvenyimi Néptánccsoport szórakoztatta a résztvevőket.
A rendezvényt a Nagyvenyimi Művelődési Ház, a
Kistérségi Szinergia Közalapítvány, Csizmadia György
képviselő, vállalkozó és a
nagyvenyimi
Aranydaru
Nyugdíjas Klub támogatta.
A Nyugdíjas Klub tagsága
finom házi süteményekkel és
házi italokkal kedveskedett a
vendégeknek. Az egész napos vendéglátást a klub tagjai
végezték nagy szeretettel és
lelkesedéssel. A rendezvényt
követően örömmel fogadtuk az
elismerő és köszönő szavakat.
A klub elnökeként, szervezőként és műsorvezetőként
köszöntem meg mindenkinek,
aki részt vett a rendezvényen.
Megköszönöm a nyugdíjas
klub vezetősége nevében is a
klubtagság önzetlen segítségét,
amelyet a rendezésnél nyújtottak, a finom házi sütemények
és italok felajánlását, az egész
napos helytállást. Bízom abban, hogy ezzel hozzájárultunk Nagyvenyim jó hírnevéhez, vendégszeretetünkkel,
barátságunkkal erősítettük településünk kulturális életének
színvonalát.
Juhász-Vedres Zoltánné
a nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub elnöke
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Búgócsiga
hírek
Augusztusban
elballagnak az első gyerekek, akikkel
tavaly szeptemberben megnyitottuk kapuinkat. Flóra és
Petra hamarosan óvodás korba
lép, ezért szeptembertől már a
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
csapatát fogják erősíteni. A sok
közös élmény, az önfeledt nevetések, mókázások, a játékos
tanulás felejthetetlen nyomokat hagy, amelyekre mindig
örömmel fogunk visszaemlékezni.
Két hét felújítási szünet
után, július 19-től újra pörög
a búgócsiga egész nyáron, mert
nálunk augusztusban nem lesz
leállás.
A Búgócsiga 1-es és 2-es
számú Családi Napközibe,
folyamatosan van lehetőség a
beiratkozásra. Szeretettel várjuk a Szülőket, akik szeretnék
beíratni hozzánk (5 hónapos
kort betöltött) gyermeküket
(kis létszámúak a csoportjaink,
legfeljebb 7 fő, ezért már csak
néhány szabad férőhelyünk
van). Hétköznap délelőttönként, továbbra is minden
kedves érdeklődő szülő betekinthet a napközi mindennapi
életébe.
Lehetőség van időszakos
gyermekfelügyeletre, játszóházra, valamint vállaljuk születésnapi zsúrok, jeles napok,
programok szervezését, lebonyolítását is, akár itt a napköziben.
Kellemes élményekkel gazdag nyarat kívánunk mindenkinek!
Búgócsiga Egyesület

Elérhetőségeink:
Nagyvenyim,
Földvári út 13.
www.bugocsiga.com
Telefon:
06/30/587-5366,
06/30/597-9466
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ERDŐJÁRÓK HÍRMONDÓ
Az első félévben is jártuk
az országot: gyalog, biciklivel
és kenuval. Januárban –immár ötödik éve - részt vettünk
a
Szekszárdi-dombságban
megrendezett Bartina teljesítménytúrán: volt aki először,
volt aki ötödször. Február végi
mecseki túránkat Pécsen, a
Tettyei-mésztufa-barlang bejárásával kezdtük, majd lefotózhattuk a szelídgesztenyés
öreg fáit és idei első hóvirágjainkat is. Az igazi téli túra
– meglepetésünkre - március
közepén a Budai-hegységben várt ránk: a solymári vár
megtekintése után az AlsóJegenye-völgy
megfagyott
vízesését, majd a havas túra
után a Szemlőhegyi-barlangot
csodáltuk meg. A már melegedő tavaszi időjárásban a Pilisben, a Visegrádi-hegységben
és a Bakonyban figyelhettük
a kikelet rezdüléseit: a Pilisszentkereszti-szurdok és a
bakonynánai Gaja-szurdok a
megelevenedő patakpartot, a
pilisi Kőkapu és Dobogókő a

hegyi- és sziklavilágot mutatta
meg nekünk. A tési szélmalom
az emberi ügyességet, a jásdi

adták jutalmul. A bakonyi túra
után mindenki a különféle
medvehagymás ételek recept-

és a szentkereszti Mária-kegyhelyek a nyugalmat és csendet

jeit küldözgette egymásnak.
Április végén közös kerékpártúrán vettünk részt: Nagyvenyimtől a simontornyai várig
kerekeztünk, majd a rétszilasi
tavaknál fejeztük be túránkat.
Onnan vonattal jöttünk vissza.
Május hónapban az ÉszakMagyarországi Középhegység
tájaira látogattunk. Először a
Cserhát dél-nyugati lábánál
gyalogoltunk: bebarangoltuk a
Nógrádi-várat, a Naszály-hegy
csúcsáról csodálhattuk a tájat,
szívhattuk magunkba a virágos
kőris illatát, majd a Gyadaréti tanösvény nevezetességeit
néztük meg. Május közepén
többen kenutúrán vettek részt
a Bodrogon: jövőre ugyanide
már többen megyünk. Május
végén a szokásos tavaszi többnapos túra keretében a Mátra
nyugati részét ismertük meg:
Pásztó műemlékei, Parádsasvár üvegcsiszoló bemutatója
mellett túráztunk Ágasvárra,
a Csörgő-patak szurdokában
és Galyatető környékén is. A
június a vízpartok jegyében
telt el. Először a Velencei-

Gyertek az erdőjárókkal túrázni!
Egyesületünk teljesen nyitott: VÁRUNK MINDENKIT,
aki szeretne a természetben lenni úgy, hogy nem gondol a
napi problémákra, ha testi-lelki felfrissülést akar; ha együtt
szeretne lenni a párjával úgy, hogy valószínűleg többet beszélgethetnek egymással, mint hétköznap, vagy mint ha otthon
maradnának. MINDEN korosztályt várunk, hiszen jelenlegi
kormegoszlásunk is a 6 évestől a 65 évesig terjed. Minél többen járnak rendszeresen, annál változatosabb és sokrétűbb
programokat tudunk együtt létrehozni. Fontos lenne az iskolás gyerekes családok bekapcsolódása a túrázásba, a későbbi
utánpótlás és a természet megszerettetése miatt is, illetve
ilyenkor együtt van a gyermek a szüleivel, beszélgethetnek
és nem otthon kuksol a monitor előtt. Idéntől bevezettük
kedvezményként, hogy a klubtag diákoknak csak a részvételi
díj felét kell kifizetni, ezzel is próbáljuk segíteni a családokat.
Aki bővebben érdeklődik a túrák iránt, az a nagyvenyimi
művelődési ház (az iskola épülete) folyosóján elhelyezett faliújságon illetve a klubunk honlapján a www.erdojarokklubja.hu
oldalon megtalálja teljes programunkat. A túrákról érdeklődni
a 06-20-9532197-es telefonszámon, jelentkezni a túrákra a
könyvtárban lehet nyitvatartási időben.
Várunk mindenkit szeretettel:
Németh László
Az Erdőjárók Klubja
Természetbarát Egyesület elnöke
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hegységben túráztunk: a pákozdi és a sukorói ingókövek
megcsodálása után Velencén
a tó vízében (illetve a part
menti presszóban) hűsítettük
magunkat. A hónap közepén
ötnapos vízitúrán vettünk részt
majdnem harmincan a Szigetközben: Dunakiliti térségét
barangoltuk be kenuinkkal,
esténként pedig a VB csoportmeccseit szurkoltuk végig
a kempingben. Június utolsó
hétvégéjén
Balatonalmádi
térségében túráztunk: igazi
túraidőt fogtunk ki, viszont a
tervezett balatoni fürdést elhalasztottuk melegebb napokra.
Az elmúlt két év erdélyi túráinak sikerén felbuzdulva idén
is szerveztünk többnapos „külföldi” túrát. Július elején Felvidéken jártunk, ahol a Szlovákia délkeleti részén található
Szepes-Gömöri-Érchegység
két nemzeti parkjában, a Szlovák Karszt és a Szlovák Paradicsom területét barangoltuk
be. Túráztunk a Hernád-áttörésben, az Imrikfalvi-víztározó
mentén, a Szádelői-völgyben
és a tornai várromnál ill. a
Szilicei-fennsíkon. Bejártuk
a mindenki számára könynyen meglátogatható Dobsinai-jégbarlangot, a Domicacseppkőbarlangot és a Mártonházai-aragonitbarlangot
illetve barlangásznak beöltözve
a várhosszúréti cseppkőbarlangot. Rozsnyó és Rimaszombat
látnivalói mellett megcsodáltuk a krasznahorkai vármúzeumot és a betléri kastélymúzeumot, a csetneki gótikus
templomot, és leróttuk kegyeletünket nagy költőnk, Tompa
Mihály sírjánál Hanván. Ezzel
a túrával is bebizonyosodott
számomra, hogy érdemes a mai
határainkon túlra is szervezni
kirándulást.
Önkéntes munka keretében
az évközbeni túrák mellett havi
egy szombat délelőtt a venyimi
templompark
(arborétum)
gondozásában próbáltunk segíteni, ki mikor ért rá.
Németh László
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Összefogás az Arborétumért
A legtöbb venyimi tudja,
hogy a nagyvenyimi templom
mellett található az 1960-óta
országos műemléki védettséget
élvező volt cisztercita rendház
épülete és a körülöttük elterülő
2 hektáros park.
A lassan 300 éves területen
nem állnak többszáz éves fák,
de nekünk ezt kell megőriznünk és fejlesztenünk, ami
itt van. 1965-ben az akkori
Fejér Megyei Tanács V.B. védetté nyilvánította a parkot.
Az 1990-es évek közepén az
itt élő és mindenki által szeretett András atya elkezdett
egy parkrendezést, de sajnos
az a folyamat elakadt. Azután
alapították a park gondozására
a máig meglévő „Szent Bernát
Arborétum” Alapítványát is.
Idén májusában az Alapítvány
kuratóriumában változások
történtek ( a bejegyző bíróság
a módosításokat már elfogadta,
de a jogerős bejegyző végzést
még nem kaptuk meg). Ezek
szerint a kuratórium tagjai a
következők: Németh László
(elnök), Kiss Csaba Gábor
(titkár), Bajusz György, Müller Imre és dr. Papp László.
Tevékenységüket önként és
ellenszolgáltatás nélkül végzik
az Alapítvány alapszabályának
szellemében, az alapszabályban
megfogalmazott célok elérése
érdekében.
Nagyvenyim lakóira hárul
az a feladat, hogy a parkot
rendben tartsuk és élhetővé
tegyük a magunk, községünk
és az idelátogató vendégek
örömére. Még nem késő, hogy
megmentsük a templomkertet a pusztulástól, de ha nem
teszünk érte, kihalnak a fák,
teljesen elgyomosodik minden.
2006 óta minden hónap
egy szombatján végezzük a
park tisztítását. Ezt az aktívabb templombajárók, az Erdőjárók Klubja túraegyesület
„ráérő” tagjai, a Faluszépítők
és néhány egyszerű venyimi
ember részvételével tesszük,
egy-egy alkalommal átlagosan
15-20 fővel. Sajnos majdnem
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mindig ugyanazok. Mivel csak
ilyen kevesen jönnek el segíteni, nagyon lassan haladunk.
Fő célunk, hogy a parkot olyan
állapotba hozzuk, hogy kényelmesen sétálhassunk a felújított
sétányokon, leülhessünk a padokra, ellássunk a fák között,
leheveredhessünk a füves területeken, a falut megmozgató rendezvényeket lehessen itt
szervezni, az iskolások biológia
órát tarthassanak a parkban,
hátterül szolgálhasson fotózásokhoz, egyszóval látogatható parkhoz méltó állapotba
kerüljön, hogy napközben kinyithassuk. Ehhez mindenki
segítségére szükség van, hiszen
csak közösen tudjuk a parkot
megvédeni és fejleszteni. Számítunk a helyi vállalkozók és
az önkormányzat támogatására: dologi (szerszámok,gépek
stb.) és emberi(munkaerő)
támogatás illetve pénzbeli
hozzájárulás egyaránt. Velük
külön is szeretnénk a kapcsolatot felvenni. De mivel a pénz
nem minden, ezért továbbra
is nagyon fontos az emberek
fizikai munkája, az önkéntes
munka. Mindenki tud segíteni:
a férfiak irtják a bodzát, borostyánt, komlót, beteg, korhadt
ágrészeket, míg a hölgyek és a
gyerekek összegyűjtik a férfiak
által kivágott növényeket, gereblyéznek, gyomlálnak, sepregetnek, tisztítják a virágos
részeket. Higgyék el, még a
nyugdíjasok is tudnak segíte-

ni. Már a jelenlétük is segítség.
Nem kell hozzá más, csak havonta egy szombat délelőttöt
erre a célra felajánlani. Lehetőleg mindenki hozzon magával
kerti szerszámot: ásót, kapát,
gereblyét, lombseprűt, irtókapát, csákányt, fejszét, baltát,
fűrészt . Az őszi parkrendezési időpontok: szeptember
18., október 16., november
13. és december 18. Várunk
mindenkit!
Folyamatban van egy pályázat a LEADER program
keretében, mely segítségével
állagmegóvást tudnánk végezni a műemlék épületen, illetve
a parkfelújítás nagy részét el
tudnánk végezni. Amennyiben
nyerünk a pályázaton, nagy lépést tudunk előre tenni, addig
viszont marad a helyi összefogás a park gondozásában.
Mivel az Alapítványnak
egyenlőre csak az SZJA 1%os felajánlásokból van kevés
pénze, ezért mindenkit ké-

rünk, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa az Alapítványt a Budapest Banknál
vezetett 10102969-3869932000000002 számú bankszámlára utalt pénzösszeggel. Minden segítséget mindenkinek
köszönünk.
Szeptembertől működni fog
a „Szent Bernát Arborétum”
Alapítványa honlapja a következő címen: www.arboretum.
nagyvenyim.erdojarokklubja.
hu.
Aki bővebben érdeklődik,
az Alapítvány előbbiekben
közölt honlapján megteheti,
illetve a friss információkat a
templom Táncsics utcai bejáratánál elhelyezett hirdetőn, a
nagyvenyimi művelődési ház
(az iskola épülete) folyosóján
elhelyezett Erdőjárók faliújságon, illetve az Erdőjárók Klubja (www.erdojarokklubja.hu)
honlapján is megtalálj.
Köszönöm figyelmüket.
Németh László
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A foltvarrók hírei
Közösség és foltvarrás –
sokan az alkotás elé teszik az
ebben rejlő emberi kapcsolatokat, a közösségért végzett
munka fontosságát. Emberi
alaptulajdonság, hogy társas
lények vagyunk. Élhetjük ezt
szűkebb és tágabb értelemben,
de az igény mindenkiben ott
van. Foltvarró csoporthoz tartozni is ennek az igénynek
kielégítése. Legtöbben nyugdíj
táján szeretnek bele a foltvarrásba, de mi szeretettel várjuk
a fiatalokat is
A saját kis világomban
mindent megteszek, hogy
Nagyvenyimen a foltvarrás a
hagyományoknak megfelelően működjön. Amikor a foglalkozáson azt vesszük észre,
hogy már elszaladt az idő és
haza kellene menni, azt látom mindenki jól érzi ma-

gát, nincs ennél jobb dolog.
Csoportunk most éppen nyári
szünetet tart, de ez nem jelenti azt, hogy nem készülünk
a Falunapi kiállításra. Hiszen
nekünk ez egy lehetőség,
hogy megmutassuk munkáinkat mindenkinek. Reméljük
az érdeklődés nem marad el
idén sem. A gyerekeknek lesz
zsákba macska, a felnőtteknek
vásárlási lehetőség.
Társaimmal szívesen veszünk részt táborokban, közös
varrásokon, ahol sokat tanulunk egymástól.
Október 9-én lesz a régiós közös varrás. amire már
most szeretettel meghívunk
minden érdeklődőt. Újból tanulunk és tanítunk. Személyes
találkozásokra, az új technikák
átadására nagy szükség van.
Selmeczi-Kovács Istvánné

Toborzó!
Szeretettel vár
a Nagyvenyim SC
U 16-os csapata minden
1995. január 1. után született
fiatalembert!

Edzések: kedd, csütörtök.
Edző: Pap István 30 / 450-96-64

Fontos telefonszámok:

Aranykezű öltögetők
Az Aranykezű Öltögetők
Klubja szervezésében májusban tartottuk az első közös
varrásunkat. A környezetünkben élő varrócsoportok
szép számmal részt vettek a
rendezvényünkön. A feladat
egy tyúkocska volt, ami nagy
tetszést aratott a klubtársak
körében. Volt büfé, tombola
és árusítás is.
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A visszajelzések alapján
mindenki nagyon jól érezte
magát, és már a következő
közös varrásunkat tervezzük.
Szeptemberben folytatjuk
az elkezdett munkánkat csoporton belül, ahova várunk új
tagokat, akik szeretnének a
foltvarrással megismerkedni.
Aranykezű Öltögetők
Behringer Ferencné

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: Buzási Jánosné: ................................... 506-210
Szloboda Istvánné: .............................. 506-211
Fax: ....................................................... 506-217, 506-218
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ................................................ 506-240
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
Napköziotthonos Óvoda: ..................................... 258-096
Mentőállomás: ..................................................... 411-011
Tűzoltóság: ........................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: .............................................. 510-510
Általános segélyhívó: ....................................................112
Település őrök: ........................................ 06-30/205-4563
................................................................ 06-30/839-8076
Polgárőrség: ............................................. 06-30/334-2002
Körzeti megbízott: .................................. 06-70/419-4388
Hibabejelentés:
E.ON ..................... áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás:................................................25/411-636
Csatorna: .......................................................70/4146-817
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Melegebéd házhozszállítás Dunaújváros és vonzáskörzetében.
Kiszállítási terület: Dunaújváros, Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Kulcs, Rácalmás

Nyugdíjasok, családosok ﬁgyelem!!!
Pihenjen és a főzést bízza ránk!
Mont Parnasse Menü Napi menü, mely 2 fogásból,
levesből és főételből áll: 650 Ft

Amennyiben 5 napra előre megrendeli ebédjét, a hatodikat ajándékba adjuk.
Nálunk:
Â házias ebédet fogyaszthat
Â CHEQUE DÉJEUNER, SODEXHO, TICKET RESTAURANT étkezési utalványokkal is fizethet
Â az árak szolidak (tartósan)
Â akár 1 adag ételt is rendelhet, amelyet másnap kiszállítunk
Â a választék folyamatosan bővül, kérjük figyelje aktuális étlapunkat
Â mi az ebéddel együtt az ízeket is becsomagoljuk és kivisszük Önnek!
Szeptembertől gyerekmenü:
16 év alatt diákigazolvánnyal a menü mindössze: 450.- Ft
Megrendelés:
Mont Parnasse Étterem és Kávézó
2400 Dunaújváros Béke tér 3/a
Aktuális étlapunk a neten: montparnasse.blog.hu
Aktuális étlapunk a telefonon: 06(20)459-16-39, 06(30)242-69-54, 06(70)540-82-08

Tegyen egy próbát és rendeljen tőlünk!
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FALUNAP
NAGYVENYIMEN
2010. július 31-én szombaton
7.00 óra
Zenés ébresztő – Sándor Frigyes Zeneiskola Fúvószenekara
Nagyvenyimi mazsorett csoport
9.00 óra
Ünnepi testületi ülés – polgármesteri hivatal
9.45 óra
Kiállítás megnyitó – művelődési ház
Foltvarró – nagyvenyimi foltvarró klub
„A népművészet és a természet kapcsolata” – Gubánné Pintér Annamária
népi iparművész és Sáfrány Jánosné szalmakötő népművész.
A kiállítást megnyitja: Szabóné Lőrincz Ilona
a Kulturális és Oktatási bizottság vezetője
A liget nagyszínpadán:
10.00 óra
11.10 óra
12.00 óra

Bojtorján koncert – gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek
„Nemcsak a 20 éveseké a világ” slágerek, operettek, táncdalok
Veres Péterné – ének
Veres Péter – tangóharmonika, klarinét
„Jó ebédhez szól a nóta”

13.30 óra
13.45 óra
14.20 óra

Gránát Zsuzsa és Miklósi József dalénekesek és a Bojsza zenekar
Nagyvenyimi aranydaru népdalkör
Nagyvenyimi Kossuth Lajos általános iskola tanulóinak műsora
Bence Róbert és Szabó Attila katonadolog - Laci bácsi a teremőr
Wolmae Dance Company – hastánccsoport
Nagyvenyimi néptánccsoport
Nagyvenyim modern tánccsoport

14.30 óra

Abba slágerek – Abba Sisters

15.10 óra

„Én csak dumálok” Badár Sándor - humorista

16.15 óra

Márió – a tangóharmonikás új lemezbemutatója
„Azok a régi jó slágerek” Pataki Attila
„Írtánc” - Step of the Celts

13.00 óra
13.15 óra

17.10 óra
18.00 óra
18.30 óra
18.45 óra
19.30 óra
20.20 óra
20.30 óra
20.40 óra

Nagyvenyimi mazsorett csoport
Tombola sorsolás
„Táncdalok, slágerek” – Varga Ferenc műsora
Ősi Mariann és Ősi Dalma diszkó-duó
Wesleys Da Capo társastánc
Utcabál – Szabó Gábor és Szabó Attila

A parkban egész nap:
– Játszóház, arcfestés
– Légvár, kisvonat, póni lovaglás, különböző játékok
– Kirakodóvásár - népművészeti, kézműves
– Kagylók, csigák, kristályok, gyógyító kövek,
ékszerek, kerámiák, kézimunkák
– Sörsátrak, üdítők, fagylalt, édességek, kürtöskalács, mézeskalács, kemencés lángos
Ebéd a parkban:
Pörköltek, pecsenyék, sült kolbász, grillcsirke, galambpörkölt
A művelődési házban: kártyajóslás, tenyérelemzés, Feng-Shui, számmisztika és asztrológia
A NAP HÁZIASSZONYA: KEGYES LÁSZLÓNÉ HAJNALKA

Mi újság Nagyvenyimen?
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