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Szeretettel várjuk
Nagyvenyim lakóit
ěs vendégeinket
a Falunapra!

(Rěszletes program lapunk utolsó oldalán)
A képviselőtestület nevében:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Megalakult
a közműtársulat
Nyilvántartásba vétel céljából benyújtásra került a cégbíróságra a Nagyvenyimi Vízi
Közműtársulat alapító okirata.
Az érdekelteket a társulat írásban értesíti majd az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének
módjáról. A társulat intézőbizottsága választja ki a számlavezető bankot, és a döntés után
értesíti a lakókat a fizetésről,
ütemezésről.
(A további részleteket lapunk 4. oldalán olvashatják.)

Kerékpártárolók az iskolánál
Munkavédelmi okok miatt
meg kellett szüntetni, illetve máshova helyezni a Kossuth Lajos Általános Iskola
kerékpártárolóját. A döntést
pozitívumként élik meg az
intézmény dolgozói, valamint
a diákok, hiszen fejlesztést jelent. Nagyon sok gyermek jár
biciklivel az iskolába, foglalkozásokra, továbbá a művelődési

ház látogatói is előszeretettel
járnak kerékpárral a különböző programokra, klubrendezvényekre.
Az új tároló a művelődési ház nagyterme előtt lesz,
a kerítés és az épület között,
körülbelül 70 négyzetméter
alapterületen. Összesen hatvan darab kerékpár elhelyezésére biztosít lehetőséget.

Szabóné Lőrincz Ilona bemutatkozó látogatásra utazott
Altomünsterbe. Polgármesterként első alkalommal találkozott és tárgyalt a partnertelepülés elöljáróival

„Új kenyérünnep”
2011. augusztus 20. szombat 11 óra
Helyszín: „Barátságkő”
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal
Ünnepi beszédet mond: Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
Közreműködik: Nagyvenyimi Mazsorettcsoport
Nagyvenyimi Nőikar, Aranydaru Nyugdíjas Klub dalköre, Farkas Erik a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
színművésze, Nagyvenyimi Néptánccsoport.
Az ünnep tovább folytatódik!
Programsorozat és ebéd a Vitálfitt Sportcentrumban!

Nagy örömünkre elkezdődött az egészségház korszerűsítése, bővítése. A beruházásról, valamint a rendelésekről
lapunk 3. oldalán olvashatnak
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Tombola
felajánlás
Szép hagyomány Nagyvenyimen, hogy a vállalkozók és lakók egyaránt tombola felajánlásokkal segítik
a falunap sikeres lebonyolítását. Folytatódjon idén is e
nemes gesztus, mert nemcsak kapni, hanem adni is
nagyon jó!
Szívesen fogadunk bármilyen csekélységet, hiszen
annak is nagyon örül majd,
aki megnyeri!
Várjuk a tombola-felajánlásokat a polgármesteri
hivatalban és a művelődési
házban!
Támogatásukat előre is
köszönjük!
Szabóné Lőricz Ilona

Közhírré
tétetik!
Az Úr 2011. esztendejének szeptember hónapján, annak is a 24. napján
Nagyvenyim faluban szüreti mulatságot tartunk.
A venyimi táncosok
apraja-nagyja, a falubeliek
idősebbje, fiatalja, és akinek éppen semmi dolga,
jöjjön a megállópontokra,
az időt ott múlassa. Délután a vonulás 14.00-kor
a Csaba utcából, ahogy
szokás.
Este 20.00-kor batyus
bál lesz, hangos mulatság,
nagy társaság, hajnalig
tartó tánc. Ételt, italt
hozzanak, éhen ne maradjanak. Ha van kedvük
beöltözni, kocsira ülni,
időben tessék szólni.
További információk:
Györök Móni:
06/20/583-43-48
Bokros Zsuzsi:
06/20/585-10-72

Napközis tábor Nagyvenyimen
Nyolcadik éve szerveznek
Nagyvenyimen napközis tábort a tanév befejeztével. A
kéthetes táborba nemcsak az
iskolába járó gyerekek jelentkezhetnek, hanem kívülről is
fogadnak általános iskoláskorú
diákokat. A tanulók az idei évben a Honfoglalás, Egészséges
életmód, Mesék, mondák és a
Család téma köré csoportosult feladatokat oldottak meg.
Készült itt tarsolylemez, párta,
pajzs, gyümölcssaláta, zöldségszobor, torta, Party-újság.
Az alkotások készítése mellett, persze volt homokozás,
sportolás, fürdés az uszodában, és az udvaron felállított
medencében. A menzás ebéd
mellett a tízórait és uzsonnát
helyben oldották meg a konyhás nénik. A frissen sült lángos,
túrós batyu, bukta mellett pogácsát és palacsintát is kaptak
a gyerekek.
A mindennapos fagyizás
sem maradhatott el, a helyi
cukrászdában várták nagy

választékkal a nebulókat. Az
elmúlt évtől a napközis tábort
spottáborral is kiegészítik a venyimi pedagógusok. Itt lovagolnak, kerékpároznak, úsznak,
és emellett helyben sportolnak
a mozogni vágyó fiatalok.
Természetesen ők is hasonlóan jó ellátásban részesülnek,
mint a napközisek. Az idei
tanévben 50 gyerek vett részt
a táborokban, ahol nagyon jól
érezték magukat a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az
önkormányzat jóvoltából a két

hetes táborozás teljes ellátása
8000 Ft-ba került a nagyvenyimi iskolába járó diákok
szüleinek, és 10 000 Ft a nem
ide járóknak.
A gyerekek nagy örömmel
veszik igénybe a tábort, mivel
nagyon jó programokat szerveznek az itt tanító tanárok,
és nagy segítség ez a dolgozó
szülőknek is, mert a nyár egy
részére megoldódik a tanulók
felügyelete. Jövőre is várnak
minden tartalmas pihenésre
vágyó iskolást.

Interaktív táblákon oktatnak szeptembertől
Az iskolák modern digitális
taneszközökkel való felszerelésére 2008. óta két közbeszerzést írt ki a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, de mindkét eljárást eredménytelennek kellett
nyilvánítani, így 2010-től a
kedvezményezettek kapták
meg a lehetőséget, hogy a pályázat aktualizálását követően
véghez vigyék az eszközök
beszerzését. Ezzel a nagyszerű
lehetőséggel élt Nagyvenyim
Község Önkormányzata is.
2010. október 13.-án lépett
életbe a pályázat Támogatói
Okirata, így a megvalósítás
ideje módosítás után 2010.
december 1. és 2011. június
30. közé eső időszak.
A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretében nyert 4 104 620 Ft
támogatásból eszközbeszerzésre mintegy 3 662 500 Ft
fordítható.

A támogatásból lehetőség
nyílik a Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola tanulói
számára tantermi csomag keretében 4 interaktív táblaprojektor-számítógép valamint a
webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra, mint 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver és 1
db WIFI csomag biztosítására.
A fejlesztés az oktatási intézmények számára egységes
alapinformatikai kiépítést valósít meg. A tanórák az eszközök használatának segítségével
látványosabbak, a tananyag befogadhatóbb az oktatás színvonala dinamikusan emelkedő
lesz. Az informatikai fejlesztés
a sokrétű felkészülés és a tanárdiák között megvalósuló, hatékony és gyors kommunikálás
lehetőségét biztosítja majd.
Igényként jelenik meg az
oktatásban az információ

gyors és hatékony visszakereshetősége, archív tartalmak
fellelhetősége is. A jelentések,
számonkérések, igazolások,
pedagógiai programok halmaza számítógépek nélkül követhetetlen és megvalósíthatatlan
feladatok lennének. A programnak köszönhetően, magas
szinten járulhatunk hozzá, az
informatika világába született
tanulók oktatási környezetének megteremtéséhez.
Az interaktív tábla egy
olyan oktatási eszköz, ami számítógép és tábla is egyszerre,
előnye, hogy a tanórák anyaga
előre elkészíthető, újrafelhasználható illetve sokkal több idő
jut a diákokra.
Az egyenlő hozzáférés,
egyenlő esélyeket biztosít a
községben tanuló valamennyi
diák és tanár számára!
Kundra Lászlóné
igazgató

Mi újság Nagyvenyimen?
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Gyönyörű lesz
az egészségház
Egy éve annak, hogy örömmel tájékoztathattuk a lakókat
arról, hogy az egészségügyi
alapellátás fejlesztésére benyújtott pályázatunk sikeres
volt. Nagyvenyim önkormányzata 57 millió 652 ezer 421
forintot (ami 89 százalékos
támogatási arányt jelent) nyert
a KDOP 5.2.1/A-09 Alapellátás fejlesztése című pályázaton.
Cél: az egészségház felújítása,
bővítése, teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése, a
szolgáltatás igénybevételének
biztosítása.
Sikeres pályázatuk jóvoltából az önkormányzat vezetői
több mint hatvan millió forintot költhetnek az épületre.
Megszépülnek a helyiségek, és
jut pénz eszközfejlesztésre is.
Nagy előrelépés lesz az orvosi
ügyelet új helyisége, hiszen jelenleg a védőnőkkel közös szobán kell osztozni. A beruházás
keretében megtoldják a ren-

delőt a hátsó részénél, a park
irányában, és új, külön bejáratú
épületszárnyat alakítanak ki az
ügyeletes orvosnak. Nem kell
szorongani, lesz váróterem is
- ami jelentősen megkönnyíti
a betegek életét és a dolgozók
munkáját. A Nagyvenyimen
működő kistérségi ügyeleti
központhoz ugyanis nyolc
település tartozik, jelentős a
betegforgalom esténként, éjszakánként és hétvégenként
egyaránt.
A munkálatok múlt héten
elkezdődtek. Kérjük a betegeket és a dolgozókat, legyenek
türelmesek és megértőek az
elkövetkezendő időszakban,
hiszen működés közben lévő
létesítményen dolgoznak a
szakemberek.
Mindig azt tartsák szem
előtt, hogy a modernizálás
mindenkinek az érdekét szolgálja. Gyönyörű egészségháza
lesz Nagyvenyimnek, ha befejeződik a beruházás.

Rendelési idő változás

Együttműködési
megállapodás a főiskolával
Együttműködési megállapodást kötött a Dunaújvárosi Főiskola és Nagyvenyim
község önkormányzata. A
Főiskola képviseletében dr.
András István humánfejlesztési és kommunikációs rektor-helyettes, dr. Szántó Jenő
oktatási rektor-helyettes és
Bokorné dr. Kitanics Tünde, a
DF gazdálkodástudományi intézetének igazgatója, Nagyvenyim Önkormányzata részéről
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester látta el kézjegyével.
Az együttműködés értelmében a főiskola oktatóinak és
hallgatóinak bevonásával mostantól segítséget nyújt Nagy-

venyim önkormányzatának,
valamint a község területén
működő vállalkozásoknak, civil szervezeteknek – mégpedig
a településmarketing komplex
témakörében. Az együttműködés a turisztika és vendéglátás,
az idegenforgalom, valamint a
pénzügyi területek továbbá a
HR és a menedzsment témáit
érinti, érintheti. Az együttműködési megállapodás előkészítéséért külön köszönet illeti
meg Dr. Szemere Brigittát.
(Az együttműködési megállapodás teljes szövege Nagyvenyim honlapján olvasható.)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Értesítjük Nagyvenyim község lakosságát, hogy az Egészségház bővítése miatt a háziorvosi, a hétvégi orvosi ügyelet
és a védőnői rendelési idők és helyszínek átmenetileg módosulnak. 2011. július 11-től az Egészségház bővítése miatt
a következők szerint változik a rendelési idő:
A háziorvosi rendelések és a hétvégi orvosi ügyelet helyszíne Dr. Zseli József rendelője.
A háziorvosi rendelési idő: h-k-sz-p: 8.30-tól 12.00-ig
cs: 13.00-tól 16.00 óráig.
Dr. Reiter Gábor július 11-től július 22-ig szabadságát
tölti, őt ebben az időszakban Dr. Zseli József helyettesíti.
Dr. Reiter Gábor rendelési időben a 25/507-470-es telefonszámon érhető el.
A hétvégi orvosi ügyelet elérhetősége változatlan.
A védőnői szolgálat átmenetileg a Kossuth Lajos Általános Iskola épületének földszintjén a Művelődési Házban
(Fő u. 16.) kapott helyet.
A tanácsadások ideje változatlan.
A védőnők átmenetileg mobil telefonon érhetők el:
- Horváth Istvánné 30/479-56-64
- Török Zsuzsanna 30/519-02-22
A fogászati rendelés július 18-tól 29-ig szabadság miatt
szünetel.
Polgármesteri Hivatal

Elkészült az első játszótér!
Július 11-én, hétfőn elkezdődött a sokak által már
nagyon várt játszótér építése
a Mikulásparkban. Július 20án megtörtént a műszaki és a
AGMI minősítés.

A játszóteret augusztus
6-án a falunapi ünnepségen
L. Simon László körzetünk
országgyűlési képviselője adja
át községünk legfiatalabb lakóinak.

4

Mi újság Nagyvenyimen?

Környezetvédelmi bejárás volt
A képviselőtestület szakbizottságának tagjai környezetvédelmi bejárást tartottak településünkön, két alkalommal
foglalkoztak a témával. Első
alkalommal körbejárták a területet, a második alkalommal
foglalkoztak azokkal a kérdésekkel, amelyek szóba kerültek
a bejáráson.
A bejárás során a falu azon
kritikus területeit nézték meg,
amelyek a szemét elszórása
szempontjából problémásak.
A bejárás során megállapították, hogy a falu belső területe
rendezett, a lakók rendben
tartják a portájuk előtti területet. Megállapítható, hogy a
falu központjában levő parkosított terület olyan szépre sikerült, hogy indokolt a "Virágos
Magyarország" programban
való részvétel. Azt mondhatják, hogy a belterületi részeket
körüljárva jó tapasztalatok
vannak.
A külterületi részeken más
a helyzet. A vasúti töltés menti
területeken sok építkezési hulladékot, fanyesedéket, zsákos
szemetet találtak, főleg Mezőfalva irányában a baloldalon.
Dr. Zseli József bizottsági elnök információi szerint az már
Mezőfalva területe. Talán két
évvel ezelőtt három település
közösen eltávolította a kupacokat, ám a helyzet azóta sem
változott. Sajnos teherautóval
is odahordott szemét is van a
területen, amit már csak ipari

módszerekkel lehet onnan eltávolítani. Felmerül a kérdés/
kérés, hogy azoknak a részeknek a tulajdonosait fel lehet-e
szólítani, hogy tisztítsák meg
a területeiket.
A temető környékén is jártak a bizottság tagjai. Ott jó
tapasztalatokat szereztek. A
Petőfi sorra is kimentek, néhány kerti nyesedéklerakatot
találtak.
A bejárás során tapasztalták, hogy az egész faluban a
csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok kaotikus helyzetben
vannak. Számtalan helyen látták, hogy az árkot betemették,
átjárót építettek, beültették.
Legkritikusabb terület a Határvölgyi utca tetejétől kezdve,
a Rózsa utca irányából az összes
víz egy irányba a Gárdonyi utca
közti mélyedésbe folyik, ami
miatt szükséges volt megvásárolni a szivattyút, hogy vízmentesítsék azt a területet.
Másik kritikus terület a
Táncsics utca, Hársfa utca és
a Holló utca környéki részek,
ahol a talajvíz jelentősen befolyásolja a lakások állagát. A
talajvíz okai egyrészt az elszivárgó csapadékvíz, ami a nem
megfelelő árok karbantartásával kapcsolatos. A nem vízzározott szennyvízaknák, amik
növelik a talajvizet, valamint
a talajtani szerkezet miatt az
agyagosabb vízzáró rétegek
között csapdába esett talajvíz
megjelenik a lakások pincéi-

Irtsák a parlagfüvet!
Tisztelt Földtulajdonos! Tisztelt Földhasználó! Tisztelt
Kerttulajdonos!
Felhívjuk minden, földterülettel rendelkező nagyvenyimi lakos figyelmét, hogy a törvényi előírások szerint 2011.
június 30-ig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását, mivel virágpora nagyon sok embernek
súlyos betegséget okoz.
Amennyiben védekezési kötelezettségének nem tesz eleget a 2008. évi XLVI-os törvény értelmében 15 ezer Ft-tól
5 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatják a hatóságok.
A parlagfű elleni hatékony védekezéshez segítséget nyújt
Pillmann Antal növényorvos,
akit a 20/4679-283 telefonszámon érhet el.

ben. Tisztázni kellene, hogy a
jogi helyzet mi ebből a szempontból. Mi az önkormányzat
feladata, mi a lakosság feladata, mire lehet felszólítani
a lakosságokat? – állapították
meg. A bizottsági elnök úgy
emlékszik, a Táncsics utcai és a
Hársfa utca környékén néhány
évvel ezelőtt rendezve lett az
árok helyzet. Arra talán pályázati pénz is volt – az elfolyási
irányok biztos, hogy kialakításra kerültek. Javasolta: ha

Tartsák
rendben
a házuk előtti
árokszakaszt!
nem is általános szóróanyagban, mint amilyen korábban
megjelent, végig kellene járni
a lakóingatlanokat, megnézni,
hogy hogyan néz ki, és személyenként felszólítani mindenkit a teendőkre.
Lekaszálták a Csizmadia
György háza utáni árokpartot
végig, de az ároknak a belső
részét nem kaszálták ki. Tekintettel arra, hogy ez a terület rendezve lett, bizonyítható,
hogy hol volt árok, megfelelő
lejtése volt ennek, ezért felmerült, hogy fel kellene szólítani
a lakókat, tartsák rendben az
árkokat. A beomló oldalakat
tisztítsák ki, vágják ki a füvet,
a megszűntetett átereszeket
állítsák helyre.
Szó volt a bizottsági ülésen arról is, hogy az 1990-ben
készült terv, ami a falu egész
területének csapadékvíz elvezetésére vonatkozott, ám az
időközben elavult, mert olyan
területek kerültek beépítésre,
amik ebben a tervben nem
szerepeltek. Egyértelmű, hogy
ezeket a területeket újból kell
készíteni. A falu egészére egy
ilyen terv elkészítése az 10-15
millió forint közötti összeg

lenne. A bizottság javaslata, az
egész településre vonatkozóan
készítenének viszonylag lazább, áttekintőbb tervet arról,
hogy a falu bizonyos területei
merre lejtenek, és csak egy-egy
terület terveit készíttetnék el
részletesen. A következő részszel ugyanezt a tervezőt bíznák
meg, hogy átlássa, mi merre
folyik le. Esetleg apránként a
kritikus területeket csinálnák
meg. Nyilván ekkora összeg
nem áll rendelkezésre a terv
elkészítésére, valamint közbeszerzés hatálya alá esne. Van-e
erre lehetőség, hogy egy szakember, aki tervez ilyen részeket,
egy áttekintő tervet készítene,
ami viszonylag olcsóbb, azokat
a kritikus részeket pedig úgy
elkészíteni, hogy az már egy
pályázaton megfeleljen? – kérdezte a bizottsági elnök.
A következő kérdés, ami
csökkenheti a vízelvezetést
az a csatornázás. Az elszivárgó szennyvizek mennyisége
nagyon nagy. Látták, hogy a
fogyasztott ivóvíz és a szippantott szennyvíz mennyisége
között jelentős különbség van.
Feltehetőleg ezek a szennyvizek elszivárognak a falu alá,
ami a talajvíz mennyiségét
növeli. A csatornázás biztos,
hogy elég sok mindenre hoz
megoldást.
A bizottságnak lesz még
feladata ebben a kérdésben,
biztos, hogy az ősz folyamán
is fognak bejárást csinálni,
esetleg Mélykút irányába is
folytatják az ellenőrzést, a
tapasztalatok begyűjtését. A
településrésszel kapcsolatban
felmerült az is, hogy a mélykúti
út mostanában nem lesz leaszfaltozva, mert nem nyertünk rá
támogatást. Viszont fel kellene mérni, mennyibe kerülne az
összekötő út murvázása, a jelenleginél járhatóbbá tétele is.
(A bejárás tapasztalatairól
bővebben a képviselőtestület
2011. május 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvében olvashatnak Nagyvenyim internetes
honlapján.)
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Megalakult a közműtársulat Elbírálták a pályázatunkat
A víziközmű társulat alakuló taggyűlésén megválasztották a közgyűlés tagjait:
Ádám Andrea
Buzási János
Dávid Béla
Farkas Gyula
Fási Éva
Hajnal Tibor
Kegyes Lászlóné
Kundra László
Dr. László Borbála
Nyalka László
A társulat elnöke:
Schneider Vilmos (egyben
az intézőbizottság elnöke)
Intézőbizottság tagjai:
Dr. Szücs László
Palágyi Gergely
Ellenőrző bizottság elnöke:

Komjátiné Mádl Margit
Ellenőrző bizottság tagjai:
Dr. Szemere Brigitta
Kardosné Varga Hajnalka
A csatornázás II. ütemével
kapcsolatosan megtörtént a
közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztása. A képviselőtestületek július 14-én
megtartott együttes ülésükön módosították a társulási
megállapodást.
A legnagyobb eljárás a kivitelező kiválasztása lesz, azon
kívül projekt menedzsert,
FIDIC mérnököt és könyvvizsgálót is közbeszerzés útján kell majd kiválasztaniuk a
beruházásban érdekelt településeknek.

Szelektív PET-palack gyűjtés
Nagyvenyim Község Önkormányzatának kérése alapján
a Dunanett Kft. bővítette szolgáltatási tevékenységét községünk területén. 2011. május 1-től minden hónap harmadik
szerdáján (első alkalommal 2011.május 18-án volt) elszállítja a lakosság által szelektíven gyűjtött műanyag (PET)
palackokat.
A háztartásokban keletkező flakonok gyűjtéséhez a
Dunanett Kft. térítésmentesen, cégjelzéssel ellátott zsákokat biztosít. Az ingatlantulajdonosok részére a zsákokat a
postaládákban helyezik el.
Kérjük, hogy az üres PET palackokat zsugorítva gyűjtsék, a megtelt zsákokat adott időpontban helyezzék el az
ingatlan elé.
A Dunanett Kft. a Dunaújváros, Budai N. A. u. 2. sz. alatti
szelektív hulladékgyűjtő udvarban a lakosság részére díjtalanul biztosítja a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezését.
Az udvarban a beszállított hulladékot, a fajtának megfelelő
(papír, műanyag palack, fém italdoboz és üveg) konténerekbe
lehet berakni.
A hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:
- hétfőtől péntekig:
10-17 óra között,
- szombaton:
8-13 óra között.

Továbbra is várjuk a lakosság segítségét a park gondozásában. Augusztustól is minden
hónap egy szombatján tartjuk
a terület tisztítását: augusztus
13-án (búcsú szombatján),
szeptember 17-én, október
9-én, november 19-én és december 17-én. Mivel tavaszszal a bozót nagy részét sikerült eltüntetni a Pálhalmai
Agrospeciál Kft segítségével,
könnyebbnek tűnik a munka,
de a majd két hektáron a fű és
a gaz is nagyon gyorsan nő...
Most a legnagyobb gondot
a parkban és a kerítések körül
a fűnyírás jelenti. Ebben segítségünkre volt Szabóné Lőrincz
Ilona polgármester asszony és
ifjabb Csizmadia György. Tavasszal mindkettőjük részéről
többször kaptunk gépi segítséget. Ezen kívül a helyi önkormányzat által márciusban, a
civil szervezetek számára kiírt
pályázatunkra kaptunk annyi
pénzt, hogy a szükséges önrész
bepótlásával tudtunk vásárolni
egy komolyabb fűnyírót: így
nyártól egy kicsit könnyebb
lesz a ténykedésünk.
Egy nagyon jelentős támogatásról is beszámolhatok. A 2009. december 21-én
benyújtott pályázatunk az
MVH által tavasszal elbírálásra került: jelentős összeget
nyertünk, mely segítségével
az elkövetkező másfél évben a
park úthálózatát építhetjük ki,
ismertető táblák, szemetesek
és padok lesznek elhelyezve,
tűzrakóhelyek és pihenőhelyek
kerülnek kialakításra, felfrissít-

jük a növényállományt. A volt
rendház épülete – reményeink
- szerint kívülről megújulhat.
Itt is nagy szükségünk van
segítségre: mivel a pályázat
utófinanszírozású, s a Szent
Bernát Arborétum Alapítványának egyenlőre az a pénz
nem áll rendelkezésére, amiből
elindíthatjuk a munkálatokat,
minden támogatást szívesen
fogadunk. Mivel az Alapítványban a parkért mindenki
önként és ingyen tevékenykedik, igyekszünk a működési
költségeket a lehető legkisebb
mértékűre fogni. Így gyakorlatilag minden pénzbeli támogatást a parkra és a majd 300
éves épületre tudjuk fordítani.
A pályázaton kívül szeretnénk a parkban lévő gazdasági épületet úgy felújítani, hogy
alkalmas legyen mosdó és wc
elhelyezésére, mert hiába szeretnénk a későbbiekben rendezvényeket a parkba hozni,
ezt is biztosítani kell. Fontos
a parkban lévő két kút védelme és biztonságos működése
érdekében: a nagy kútra egy
kútházat, az épület melletti
kútgyűrűre pedig egy kúttetőt
szeretnénk építeni. Ehhez is
szeretnénk a lakosság segítségét kérni.
Bízom benne, hogy előbbutóbb több nagyvenyimi fogja
úgy gondolni, hogy a parkra
szükség van, egyre többen
fognak majd nekünk a munkánkban segíteni.
A Szent Bernát Arborétum
Alapítványa nevében:
Németh László

Időpontok Nagyvenyimen
Nagyvenyimen a PET-palackkal teli zsákok elszállítása
a következő időpontban történik minden hónap harmadik
szerdáján:
Augusztus 17., szeptember 21., október 19.
november 16., december 21.
Elszállításkor a Dunanett dolgozói üres zsákokat helyeznek a postaládába, amelyben folytatható a szelektív gyűjtés. A polgármesteri hivatalban kérhetnek zsákot azok a
nagyvenyimiek, akik előzőleg nem kapták meg azt.
Polgármesteri hivatal

A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány közel egy hónapig üdülteti a gondozottakat Nagyvenyimen a rendházban
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Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatas

Akikre büszkék vagyunk 2010-2011.
Hatodik helyezést ért el az
Országos
Polgárvédelmi
Verseny döntőjében csapatunk. A csapat tagjai:
Szabó Attila, Müller Tamás,
Lovászi Tamás és Horváth
Mátyás. Felkészítő tanáruk:
Kiss Péter. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
A kézilabda körzeti diákolimpia őszi fordulóján III. korcsoportos lányaink a második
helyezést szerezték meg. A
csapat tagjai: Nagy Viktória,
Szabó Annamária, Lakatos
Pálma, Zsiger Georgina, Kovács Mónika, Lakinger Zsuzsanna, Sörös Gréta, Szenczi Kitti, Hegyi Annabella. Felkészítő tanáruk: Méry István

Weibel Krisztián a város és
városkörnyéki mesemondóversenyen aranyalma díjat
szerzett, kiemelkedve a 24
fős alsós mezőnyből. Felkészítő tanára: Batha Józsefné
A Nagyvenyimen rendezett körzeti pingpongversenyen tanulóink:
Simon Kitti, Cziczinger
Zsófia, Pók Krisztián,
Danis Attila, Ujvári
Bence, Horváth Bianka, Nagy Regina, Hegyi
Antal és Kovács Zoltán
éremesővel ajándékozták meg felkészítő tanárukat: Méry
Istvánt

Körzeti
mesemondóversenyünkön alsósaink nagyon
ügyesen szerepeltek. Első helyezést ért el Futó Laura a 3.
osztályosok mezőnyében, Barna Lujza ezüstérmet szerzett a
másodikosok között, és a legkisebbek versenyében Pók
Viktória lett a harmadik. Felkészítő tanáraik: Cziczingerné
Nagy Éva, Fazekas Zsoltné és Kissné Ságodi Gyöngyi

A város és városkörnyék negyedikesei részére rendezett
angol nyelvi csapatversenyen Ujvári Bence, Tamási
Réka és Fazekas Csenge alkotta csapatunk a harmadik
helyen végzett. Felkészítő
tanáruk: Gere Szilvia
A körzeti mesemondóverseny negyedik évfolyamán
Weibel Krisztián első helyezést ért el, Fazekas Csenge
pedig Különdíjban részesült.
Felkészítő tanáraik: Batha
Józsefné és Kundra Lászlóné

Körzeti
mesemondóversenyünkön felsőseink két
aranyérmet szereztek. Kovács
Kitti a hetedikesek, Cziczinger
Zsófia a nyolcadikosok mezőnyében bizonyult a legjobbnak. Felkészítő tanáruk: Tóthné Kolmankó Diána
A város és városkörnyéki német szépkiejtési versenyen
Kerekes Mária első, Varga
Klaudia pedig harmadik
helyezést ért el a nyolcadikosok népes mezőnyében.
Felkészítő tanáruk: Gere
Szilvia

A székesfehérvári Bugát Pál
Szakközépiskola által rendezett megyei elsősegélynyújtó-versenyen a Simon Kitti,
Kardos Milán, Cziczinger
Zsófia összeállítású csapatunk a harmadik helyet szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Kiss Péter
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A kézilabda diákolimpia őszi fordulóját negyedik korcsoportos lányaink a második helyen zárták. A csapat tagjai: Deássy
Mariann, Szalai Dominika, Simon Kitti, Gergely Boglárka,
Horváth Vivien, Cziczinger Zsófia, Kerekes Mária. Felkészítő
tanáruk: Méry István
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Negyedik korcsoportos lányaink a kézilabda körzeti
diákolimpia tavaszi fordulójában nem találtak legyőzőre, de az őszi forduló
pontarányai miatt ezüstéremmel zárták az évet. A
Szalai Dominika, Szalavics
Judit, Cziczinger Zsófia, Horváth Vivien, Gergely Boglárka, Simon Kitti, Nagy Eszter,
Deássy Mariann, Nagy Regina összeállítású csapatunk küzdésből jelesre vizsgázott. Felkészítő tanáruk: Méry István

A kézilabda diákolimpia őszi fordulóját negyedik korcsoportos fiaink a második helyen zárták. A csapat tagjai: Cseh
Balázs, Lovászi Tamás, Szilágyi Milán, Danis Attila, Nagy Dániel, Piliszky Bence, Kállai Árpád és Kovács Zoltán. Felkészítő
tanáruk: Méry István

A körzet mezei futóversenyén III. korcsoportos lányaink:
Sörös Gréta, Szabó Adél, Horváth Bianka, Szenczi Kiti és
Nagy Viktória csapatban továbbjutottak a megyei megmérettetésre. Felkészítő tanáruk Méry István

Merényi-kupán a Ráthgéber László, Pinczés Olivér, Weibel
Krisztián, Fekete Martin, Borbás Csaba, Sztojka László, Kovács Dániel, Németh Márk, Vigházi Roland alkotta II. korcsoportos focistáink bronzérmet szereztek a népes városi és
városkörnyéki mezőnyben. Felkészítő tanáruk: Méry István
Merényi-kupán a II. korcsoportban a legjobb mezőnyjátékos díját Ráthgéber
László tanulónk szerezte
meg. Felkészítő tanára: Méry
István

A mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett
német nyelvi versenyen a Hegyi Antal, Kovács Kitti, Cseh
Balázs, Kardos Milán alkotta csapatunk I. helyezést szerzett.
Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia. Gratulálunk!

A körzet mezei futóversenyén II. korcsoportos
lányaink: Zsiger Nikolett,
Wágner Anna, Kovács Vera,
Gál Gabriella, Siklós Panna
csapatban továbbjutottak
a megyei megmérettetésre.. Felkészítő tanáruk: Méry
István

A mezei futóverseny körzeti fordulójában egyéniben Kovács
Vera, Simon Kitti, Horváth Bianka, Pinczés Olivér és Kállai
Árpád jutottak tovább a megyei megmérettetésre. Felkészítő tanáruk: Méry István

A város és városkörnyéki matematikaversenyen Juhász
Gábor tanulónk az előkelő
harmadik helyen végzett.
Felkészítő tanára: Czimmer
Éva
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A körzeti matematikaversenyen magasan nyerte el az
első helyezést az Ujvári Dávid, Kováts Andrea, Juhász
Gábor, Hrozik Pál alkotta
felsős csapatunk. Felkészítő tanáraik: Czimmer Éva és
Kiss Zoltánné

A Megyei Bábseregszemlén Pitypang Bábcsoportunk:
Weibel Krisztián, Molnár Fanni, Fazekas Csenge, LakatosDebreczeni Lívia, Kovács Veronika, Zsiger Nikolett, Tompai
Viktória, Szabados Zalán, Futó Laura, Lesi Klaudia, Balogh
Dzsesszika, Horváth Ádám, Pokornyi Petra, Hernádi Kartin.
A drámaszakkör vezetője: Batha Józsefné
A körzeti labdarúgó
bajnokságon IV. korcsoportos csapatunk
bronzéremmel tért
haza. A csapat tagjai: Somogyi Attila,
Kovács Zoltán, Danis
Attila, Szilágyi Milán,
Lakatos Tamás, Tóth
Krisztián, Kurucz Attila, Budai Alex, Kállai Árpád, Varga Tamás, Nagy Bence,
Kardos Milán, Killer Tamás. Felkészítő tanáruk: Méry István

Rácalmáson a negyedikesek környezetismereti versenyén Pokornyi Petra, Kiss
András és Fazekas Csenge
alkotta csapatunk a második helyezést szerezte meg
a népes mezőnyben. Felkészítő tanáruk: Kiss Péter

A Baracson rendezett szépkiejtési versenyen Tóth Levente
az első helyet szerezte meg a legkisebbek között, Mintál
Kamilla a harmadik évfolyamon, Weibel Krisztián pedig a
negyedik évfolyamon ért el második helyezést. Felkészítő
tanáraik: Batha Józsefné, Cziczingerné Nagy Éva és Kundra
Lászlóné
A költészet napja alkalmából
rendezett szavalóversenyeken Futó Laura az első, Szabó Bence I. pedig a harmadik helyezést szerezte meg
a Vasvári iskolában, Szabó
Bence II. pedig Mezőfalváról
hozta el a legjobbaknak járó
aranyérmet. Felkészítő tanáraik: Batha Józsefné és Cziczingerné Nagy Éva

A körzet "Ki tud többet az Európai Unióról" elnevezésű versenyén a Cseh Balázs, Budai Alex, Alföldi Eszter, Vigházi Adrián alkotta csapatunk harmadik helyezést ért el. Felkészítő
tanáraik: Tóthné Kolmankó Diána és Budai Árpádné

Szépírónk a körzet versenyén ismét jól szerepeltek. Kincses Martin arany, Szabó Renáta, Ruha Réka és Simon Csilla bronzminősítést szereztek. Felkészítő tanáraik: Kissné
Ságodi Gyöngyi, Fazekas Zsoltné, Cziczingerné Nagy Éva,
Kundra Lászlóné

Negyedik korcsoportos lánycsapatunk a körzet összetett
atlétikabajnokságán első helyezést ért el és továbbjutott a
megyei megmérettetésre. A csapat tagjai: Gergely Boglárka,
Cziczinger Zsófia, Kerekes Mária, Simon Boglárka, Csőgér
Lilla és Nagy Regina. Felkészítő tanáruk: Méry István

Harmadik korcsoportos focistáink egy hajszállal maradtak
le a megyei döntőről. A Szecsei Ferenc, Keresztes Patrik,
Piliszky Bence, Kállai Árpád, Kovács Zoltán, Horváth Dominik, Rakonczai Tamás, Fülöp Csaba, Ráthgéber László, Pinczés
Olivér, Pinczés Bendegúz alkotta csapat ezüstéremmel zárta
a körzet labdarúgótornáját. Felkészítő tanáruk: Méry István
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Óvoda, óvoda, óvoda

Program gazdag oviélet
– Tavaszi programjaink közül kiemelkedő helyet foglaltak el a kirándulásaink.
Ezekről új élményekkel ismeretekkel, gazdagodva tértek
haza gyermekeink. Az egész
óvoda minden gyermekét
megmozgató kirándulás volt
a Pákozd- Sukorói arborétum
és tájvédelmi körzetben tett látogatásunk. Célunk volt megismertetni az arborétum állat
és növény világát a Tájmúzeum
megtekintését és nagy élményként a kalandparkos játszóteret, valamint a hajózást.
Kisebb- nagyobb kirándulásokon még részt vettek a
csoportok így: a Maci csoport
a Tropicariumban, a Nyuszi
csoportosok Bakod-pusztán
tettek látogatást. A Tulipánosok pedig több ízben egy
közeli tanyán ismerkedtek az
ott élő állatokkal.
– Mi is bekapcsolódtunk a
község Kihívás napi program
sorozatába. Igyekeztünk újszerű mozgáslehetőségeket biztosítani gyermekeinknek és szü-

leiknek. Az együtt mozgással is
tovább erősítettük a szülőkkel
való partneri kapcsolatunkat.
– „Egy
gyermek –
egy palánta”
– címmel
felhívást
tettünk.
Évek óta
a szülők és a
gyermekek
segítségével
virágoztatjuk fel óvodánkat. Az
idei évben is
sokan csatlakoztak a
közös „ültetéshez”, melyet ezúton
is
köszönünk minden résztvevőnek. Ezt a tevékenységünket
szélesítettük ki az óvoda és a
környező utak körüli takarításával, szemétszedésével.
Valljuk, hogy a gyermekek

megérzik ennek az egész tevékenységnek jótékony hatását
és megőrzik majd a későbbi-

ekben is – mert a példaadás a
legerősebb nevelő erő.
– Programsorozatunk kiteljesedése a GYERMEKNAP!
Ebben a tanévben ez kétna-

Óvodapedagógiai Nyári Akadémia
Kiemelt esemény és bemutatkozási lehetőség számunkra minden évben a
Tevékenység-központú program BÁZIS óvodájaként, a
Magyar Óvodapedagógiai
Egyesület által szervezett
rendezvényeken való részvételünk.
2003 óta az Egyesület Vizuális Továbbképzéseinek aktív szervezői és megvalósítói
vagyunk.
Kapcsolatainkra az együttműködés, a nyitottság jellemző, így rendszeresen találko-

zunk az ország különböző
részeiről érkező kollégákkal,
ahol nézeteinket módunkban
áll kicserélni.
Tesszük mindezt azért,
hogy óvodánk szellemi- tárgyi kultúráját, értékeit, kézműves hagyományait megőrizzük, megszerettessük és
átadjuk nemcsak gyermekeinknek, hanem az erre nyitott és érdeklődő kollégák és
óvodák számára.
Jó alkalom volt erre a
III. Óvodapedagógiai Nyári
Akadémiára való meghívá-

sunk Debrecenbe. Melynek
témája: értékek, hagyomány,
és az új utak az óvodai művészeti nevelésben.
Ezen belül a mi óvodánk
a népművészet ágai közül a
gyermek játékszerek készítésére és a népi díszítőművészet megjelenítésére helyezte
a hangsúlyt. Ezt mutattuk be
a kiállításunkkal és a „szekció”
program vezetésével is.
Óvodai közösségünk számára fontos, hogy a néphagyományt ne csak Őrizzük,
hanem - Éltessük is tovább.

pos volt. Első napon az egész
gyermeksereggel, külön-buszszal lejutottunk az Ema-power
szabadidőparkba. A másfajta
játékok, a Duna
közelsége, a hajók látványa, a
szabadban elfogyasztott közös
ebéd különleges
élményként hatottak az óvodásainkra.
A másnap a
„királyság jegyében” – teljesedett ki.
Bábelőadással ráhangolódtunk a témára,
majd csoportonkénti próbatételeket kellett
végrehajtaniuk
a „lovagoknak és királykisaszszonyoknak”. Az aranytallérok
begyűjtése után jutottak méltó
jutalmukhoz.
– A Pálhalmai Büntetésvégrehajtó Intézet kiképzett
kutyáinak bemutatóját is
megnézhették gyermekeink
az óvodában. A testközelből
látott egyedi bemutató nem
csak óvodásainkat, hanem a
nálunk vendégeskedő első osztályosokat is elvarázsolta.
- Egy kedves szülő felajánlásával jöhetett be az óvodába
egy mentőautó is. Látványa a
szirénák bekapcsolásával ijesztőnek hatott, de néhány eszköz
megtapasztalásával barátságosabbá vált. Ezen a délelőttön
mindenki mentős szeretett
volna lenni.
Az oldalt összeállította:
Benedekné Sajti Julianna
Rauf Pálné
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„Nyárbúcsúztató”
Vivaldi est
2011. augusztus 26-án pénteken
19 órakor
a nagyvenyimi
templom kerti arborétumban
A műsort szerkesztette, összeválogatta
és az összekötő szöveget elmondja:
dr. Zseli József
Rossz idő esetén a program helyszíne a katolikus templom.

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit
a hagyományteremtő céllal elindított,
filmvetítéssel egybekötött
könnyed zenés estünkre!
Érdeklődni lehet: 06-30-374-8222

Retro Majális
Az időjárás ugyan nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, de ennek ellenére a
Varga Fogadó mögötti területen megrendeztük Nagyvenyim első Retro Majálisát.
Az eső miatt a légvár és
néhány szabadtéri ügyességi
verseny ugyan elmaradt, de
ez a kilátogatók jó hangulatát
nem rontotta el. A sátorban a
Nagyvenyimi Nefelejcs óvoda óvónői a Bátor sün című
bábelőadással szereztek nagy
örömet a gyermekeknek, míg
'Dudó' bohóc a lufik hajtoga-

tásával kedveskedett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A gyermekek és a felnőttek
is széles mosollyal az arcukon
hajtották végre a különböző
ügyességi játékokat. A legjobban teljesítők névre szóló
Retro Oklevelet kaptak.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek, támogatóinknak és mindazoknak a vendégeknek, akik
megjelenésükkel gazdagították
rendezvényünk színvonalát.
Búgócsiga Egyesület
és a Varga Fogadó

Búgócsiga hírek
A Búgócsiga Egyesület 2011-ben két pályázatot
nyújtott be: egyet év elején a
„Nagyvenyimért” Közalapítványhoz, szociális gondoskodás témakörben, a másikat
pedig a Nagyvenyim Község
Önkormányzata által, a civil szervezetek részére kiírt
támogatásra, azon belül is a
nevelés, oktatás, képességfejlesztés tevékenységre. Összesen 250.000 Ft pályázati pénzhez jutottunk, melyet 60.000
Ft önrésszel egészítenünk ki.
Ebből az összegből, a gyerekek legnagyobb örömére, két

kültéri játékot vásároltunk, egy
FEBER színes hernyót, egy
libikókát, és egy Jungle Gym
kéttornyú mászókát.
Ezúton szeretnék minden
kedves érdeklődőt meghívni
az augusztus 13.-án tartandó
nyílt napunkra, amelyen természetesen a hozzánk ellátogató gyermekek, új játékainkat
is kipróbálhatják.
Kellemes élményekkel gazdag nyarat kívánunk mindenkinek!
Búgócsiga Egyesület
Info: 06/30/587-5366,
06/30/597-9466
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Mezőföldi pályázati lehetőségek

Házaspárok bálja:
jelentkezzenek!

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnél 2011. őszén az
alábbi pályázatok (intézkedések)
kerülnek meghirdetésre:
– 2011. szeptember - október
időszakban ÚMVP IV. tengely LEADER program 2. köre (kis
értékű projektek; vállalkozásfejlesztés; közösségi célú fejlesztések:
szabadidős, kulturális, sport, civil
szervezetek témakörében; rendezvények; képzések; térségen belüli
együttműködések: kiadványok;
tervek - tanulmányok) További
információk olvashatóak a www.
mezofoldihid.hu honlap Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia menüpontjában
– 2011. novemberében ÚMVP
III. tengely falumegújítás és -fejlesztés / vidéki örökség megőrzése
3. körös támogatási kérelem benyújtási időszak (Ennek keretében
pl.: művelődési házak külső felújítása, helyi piacok kialakítása, egyházi épületek felújítása, parkosítás
- sétányok kialakítása, játszóterek
kialakítása stb.)
Hasznos tanácsok pályázóinknak - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtandó pályázatok vonatkozásában (III. tengely 4 intézkedése,
IV. tengely LEADER program)
A 2009 - 2010. évek pályázati
időszakainak tapasztalatai alapján,
az alábbiakban szeretnék leendő
pályázóink munkáját hasznos tanácsokkal és gyakorlati tapasztalatokkal segíteni.
Árajánlatok kötelező elemei:
– az összegek bruttó - nettó ÁFA lebontásban

Községünkben 18. alkalommal köszöntjük az ősszel
azokat a házaspárokat, akik 25
illetve 50 évvel ezelőtt kötöttek
házasságot.
Reményeink szerint sok jubiláló házaspárral ünnepelhetünk együtt! Várjuk mindazok
jelentkezését, akik nem Nagyvenyimen kötöttek házasságot,
de életük-e jeles évfordulóját
falunk közösségével együtt
szeretnék ünnepelni.
Jelentkezni lehet:
– művelődési házban
(telefon: 506-220)
– Szabó Mihályné Anyakönyvvezetőnél (telefon: 521307)
– a polgármesteri hivatal
titkárságán (telefon: 507-460)

– mennyiség
– mértékegység
– árajánlatadó vagy képviselője
aláírása
– pénznem (HUF, EUR ...
stb.)
– tételek rövid leírása (műszaki paraméterek, részletes műszaki
leírás csatolása az árajánlathoz
mellékletként)
– ajánlattevő, ajánlatkérő adatai (név, cím, adószám)
– az árajánlat érvényessége
(vagy egy adott időpontig pl.:
2011. szeptember 30. napjáig vagy
egy adott időszakra pl.: a kiállítástól számított 30 napig)
A pályázatokhoz (támogatási
kérelmekhez) két darab árajánlat beszerzése szükséges. A két
árajánlatnak egymással összehasonlíthatónak kell lenni.
Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek
gondoskodnia kell a bizonylat
szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti, szakfordítói,
illetőleg tolmácsigazolvánnyal
rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról,
melynek a későbbiekben az MVH
által lefolytatott ellenőrzés során
rendelkezésre kell állnia.
Építési beruházások esetén a
www.mvh.gov.hu honlapon található Építési Normagyűjteményben szereplő MVH kódokat és
referenciaárakat kell alkalmazni.
2011. július 1. napjától érvényes
az Építési Normagyűjtemény
2011/2. verziója. Arról, hogy az
egyes támogatási kérelmek (pá-

Polgárőr hírek
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a Dunaújvárosi Hírlap
reprezentatív terjedelemben írt
egyik tagtársunkról, Torbavecz
Petráról és híres kutyáiról.
Petra belga malinois ebeket
tenyészt, amelyeknek mi is jó
hasznát vesszük a munkánk
során.
Három kutyája közül
Speedy elsőosztályú nyomkövető, Basha számtalan díjat

nyert, Joha pedig jó elfogó.
Polgárőrként nem használhatja kiváló nyomozóit, de a rendőrség felkérésére dolgozhatnak
velünk. Számtalan eredményt
elértünk már együtt az elkövetők elfogásában.
Petra vezeti a Magyar Ebtenyésztők Országos Szövetségének dunaújvárosi kutyaiskoláját. Polgárőrségünk segítségével kutyaiskolát nyitott a

lyázatok) vagy kifizetési kérelmek benyújtásakor melyik verziót kell használni a vonatkozó
MVH Közlemény (jogcímrendelet, végrehajtási rendelet) ad
iránymutatást. Amennyiben az
építési tétel nem található meg
az Építési Normagyűjteményben
két árajánlat (elfogadott és elutasított) becsatolása szükséges.
Építési beruházáshoz kapcsolódó
fejlesztések esetében az ügyfélnek
rendelkeznie kell tervdokumentációval (alaprajzok, metszetek,
homlokzatok, műszaki leírás
stb.). Amennyiben a fejlesztés
építési engedély köteles az illetékes építésügyi hatóság igazolása az építési engedélyezési eljárás
megindításáról. Amennyiben a
fejlesztés nem építési engedély
köteles az illetékes építésügyi
hatóság igazolása erről a tényről.
A támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie.
Az MVH regisztrációs számot
a G0001 nyomtatványon lehet
igényelni a területileg illetékes
MVH megyei kirendeltségén. A
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület vonatkozásában ez az
MVH Fejér megyei Kirendeltsége (8000 Székesfehérvár, Deák F.
u. 7-9.).
Amennyiben az ügyfél rendelkezik már MVH regisztrációs
számmal, de adataiban változás
következett be a G0002 nyomtatványon kell kérni, a regisztrációs
adatok módosítását. A vonatkozó
nyomtatványok a www.mvh.gov.
hu honlapról letölthetőek.
közelmúltban Nagyvenyimen
is. A hozzá járó ebtulajdonosok
dicsérik a munkáját. Petra várja továbbra is a kutyaiskolába
jelentkezőket.
Polgárőr egyesületünk tevékenységét nehezíti, hogy
sajnos újra nincs rendőre településünknek. Szolgálatainkat
fokozott erővel igyekszünk ellátni, a lehető legtöbb időt tölteni a területen. Nagy erőkkel
leszünk jelen a falunapon is.
Hódi Attila
elnök

Köszöntő!
Az elmúlt időszak ünnepnapjaihoz kapcsolódóan szeretettel köszöntjük
településünk egészségügyi
dolgozóit, pedagógusait,
valamint köztisztviselőit!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Barátság
Bajor partnertelepülésünkről, Altomünsterből, valamint
az Erdélyben lévő Inaktelkéről
nagyobb létszámú csoport érkezik Nagyvenyim falunapjára.
Kérjük, jó vendéglátó módjára
foglalkozzanak barátainkkal, és
fogadják szeretettel őket településünkön!
Altomünsterbe idén szűk
létszámú delegáció utazott.
Inaktelke falunapjára sem volt
szervezett út, családok látogattak ki önálló szervezésben.
Ugyanez igaz az inaktelki
konfirmálással kapcsolatosan
is. A példa is mutatja, hogy a
partnerkapcsolat elérte célját,
hiszen nem csak papíron, hanem a lakók, családok között
is kiválóan működik.
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Az Erdőjárók klubja őszi programja
Tavasszal jelentős változás
történt egyesületünk életében:
közhasznú besorolást kaptunk.
Ennek értelmében módosítottuk az Alapszabályunkat és elkészítettük az új Szervezeti és
Működési Szabályzatot is.
Az előző időszakhoz hasonlóan 2-3 hetente tartottuk
közös gyalogtúráinkat. Változó
intenzitással az egyesület tagjai
részt vettek a venyimi templom és volt ciszter rendház
körüli park, a Szent Bernát
Arborétum gondozásában.
Június végén egyhetes vízitúrán voltak 25-en a Körösökön (155 km-t eveztek), egy
10 fős csoport pedig körbebiciklizte a Balatont.
Július elején vándortúrán
80 km-t gyalogolt le 19 fő a
Cserhátban, míg a hónap második felében 24-en egy hétig
Sopron környékével ismerkedtek egy kis alpesi ízelítővel.
Az egyesület életéről a www.
erdojarokklubja.hu honlapon
bővebb információhoz juthat
mindenki, akit érdekel vagy
csatlakozni szeretne egy-egy,
vagy akár minden programunkhoz.
Programunk 2011. augusztustól év végéig
A részletes kiírás a www.
erdojarokklubja.hu honlapon
és a nagyvenyimi művelődési
ház folyosóján elhelyezett faliújságon tekinthető meg.
2011. augusztus 13. (szom-

bat délelőtt): Nagyvenyim,
a Szent Bernát Arborétum
tisztítása
2011. augusztus 27. (szombat): DUNA-MENTI kerékpártúra
Nagyvenyim – Dunaújváros – Pentele-híd – Apostag –
Dunaegyháza – Dunaföldvár
– Piripócs – Baracs – Nagyvenyim.
2011. szeptember 03.
(szombat este): GEMENC
Természetvédelmi őr vezetésével szarvasbőgés megfigyelése, hallgatása. Betelt!
2011. szeptember 10-11.
BAKONY. Betelt!
1. nap: Gyalogtúra: Farkasgyepű – Németbánya –
Pénz-lik – két Pápavár között
– Égés-tető – Hideg-völgy –
Bakonybél északi széle. Túra
után kora délután helyi vezetővel (csak így lehet!) meglátogatjuk a bencés templomot és a
monostori arborétumot. Utána
túra a Bakonyújvár romjaihoz.
2. nap: a Bakonyi Erdők
Házában elhelyezett természetvédelmi és erdészeti
gyűjtemény
megtekintése.
Ezután gyalogtúra Bakonybél – Borostyán-kút – Csúcshegy – Kertes-kői-szurdok
– Oltár-kő – Bányász-kút –
Szömörke-völgy – Csöpögőkút – Dornyai Béla Emlékút
- Védett szilfa – Iharos-tető
– Pénzesgyőr.
2011. szeptember 17.

(szombat délelőtt): Nagyvenyim, a Szent Bernát Arborétum tisztítása
2011. szeptember 24.
(szombat): GERECSE és
TATA
Tatabánya, Turul-emlékmű
– Csúcsos-hegy – Nagy-rét –
Öreg-Halyagos – Kappanbükk – Baji-vadászház – Szent
Péter-kép –Baj. Túra után városnézés Tatán.
2011. október 9. (vasárnap):
BÖRZSÖNY (KÉT túra egy
időben)
Hosszabb túra: Szokolya –
Krisztus szamara-kő – Kóspallag – Békás-rét -Török-mező
– Köves-mező - Hegyes-tető
- Szent Mihály-hegy - Rigóhegy - Nagymaros, hajóállomás.
Rövidebb túra: Kismaros,
Mosom-patak torkolata – Király-kút – Zamenhof-kilátó
– Gubacsi-hálás – Kapu-hegy
- Köves-mező - Hegyes-tető
- Szent Mihály-hegy - Rigóhegy - Nagymaros, hajóállomás.
2011. október 15. (szombat
délelőtt): Nagyvenyim, a Szent
Bernát Arborétum tisztítása
2011. október 22. (szombat)
MECSEK (Két túra egy időben)
Hosszabb túra: Pécsvárad, vár – Csiger-gödör –
Etelka-forrás – Zengő-kő Püspökszentlászló, arborétum
– Völgyi-rétek – Parasziktető alatti völgy – Zengő –
Ruzsoma – Pécsvárad, vár.

Rövidebb túra: Pécsvárad, vár – Ruzsoma – Zengő
– Püspökszentlászló, arborétum – Zengő-kő – Bak-völgy
– Csiger-gödör – Pécsvárad,
vár.
2011. november 13. (vasárnap) : PILIS (KÉT túra egy
időben)
Hosszabb túra: Solymári
téglagyár bejárata – Kövesbérc – Teve-szikla – Kevélynyereg – Csobánkai-nyereg
– Macska-barlang – Szentkút – Szurdok – Pilisszentkereszt.
Rövidebb túra: Csobánka Kevély-nyereg – Csobánkainyereg – Szent-kút – Szurdok
– Pilisszentkereszt.
2011. november 19. (szombat délelőtt): Nagyvenyim,
a Szent Bernát Arborétum
tisztítása
2011. november 26.(szombat): ZSÁMBÉKI-medence BUDAI-hegység – ETYEKIdombság
Biatorbágy, viadukt – Kőhegy – Szily-kápolna – Öreghegy – Madár-szirt – Nyakas-kő – Gesztenyés – Biaihorgásztó – Kálvária-hegy –
Sóskút. Túra után borkóstolás
Etyeken.
2011. december 3. (szombat): a „Mezőföldi Mikulás 15,
20 és 30” teljesítménytúrák lebonyolítása
Résztvevők az egész ország
területéről! Várunk mindenkit
Nagyvenyimi ill. Mezőfalvi
rajttal és Nagykarácsonyi céllal!
2011. december 10. (szombat): MECSEK
Óbánya – Óbányai-völgy
– Somos-hegy oldala –Etelkaforrás – Réka-völgy – Görgető-oldal - Zengővárkony.
2011. december 17. (szombat délelőtt): Nagyvenyim,
a Szent Bernát Arborétum
tisztítása
2011. december 17. (szombat) délután 4 óra: Nagyvenyim - Évzáró klubösszejövetel közgyűléssel.
Németh László
elnök

Mi újság Nagyvenyimen?

13

Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Aranydaru Nyugdíjasklub hírei
Junius 4-én nyolcadik alkalommal rendeztük meg Nagyvenyim Önkormányzata és a
Művelődési Ház támogatásával a Pünkösdi Dalostalálkozót
Nagyvenyimen. A rendezvényen a baracsi Barátság
Nyugdíjas Egyesület dalköre,
daruszentmiklósi Kertbarátkör
dalköre, a dégi Margaréta Klub
Búzavirág Dalköre, a Hantosi Népdalkör, a Kisapostagi
Nőegylet dalköre, a Kissolti
Nyugdíjas Egyesület dalköre, a nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub dalköre, a
rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület dalköre versenyezett az önkormányzat által
alapított vándorserlegekért.
Versenyen kívül, vendégként
szerepelt a Nagylóki Dalkör
A dalkörök szereplését háromtagú zsűri értékelte. A zsűri elnöke volt Nagy László, a
Vas Lajos Népzene Szövetség
helyettes elnöke. A zsűri tagjai
voltak: Nyulasiné Lakos Angéla, a Mezőfalvi Művészeti
Iskola népi énektanára és
Németh Csilla, a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános
Iskola ének-történelem tanára.
A fellépő csoportok 8 perc
alatt mutatták be népdalcsokraikat citera kísérettel és zenei
kíséret nélkül.
A zsűri a rendezvény végén
értékelte a dalkörök szereplését. Két kategóriában ítélték
oda a vándorserlegeket. Zenei kíséret nélküli kategóriában a nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub dalköre, zenei
kísérettel szereplő dalkörök
kategóriájában a Hantosi Népdalkör érdemelte ki a vándorserleget. A zsűri különdíjban
részesítette a baracsi Barátság
Nyugdíjas Egyesület férfikarát
és a Kisapostagi Nőegylet népdalkörét.

A szereplő csoportok részére oklevelet, emléklapot, ajándéktárgyat és virágot adtak át.
A rendezvényen köszöntötte a 280 fő résztvevőt,a szereplő csoportok 159 énekesét
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester és Semmelweis Ferenc.
A díjakat Kegyes Lászlóné
alpolgármester adta át.
A résztvevőket Tóth Lajos
vállalkozó térítés nélkül utaztatta a sportcentrumba, ahol
az étkeztetés történt.
Kövesdi István vállalkozó
térítésmentesen biztosította
a szikvizet a rendezvényre.
A találkozón a Nagyvenyimi Néptánccsoport ajándékműsorral kedveskedett.
Az Aranydaru Nyugdíjas
Klub tagjai (43 fő) házi készítésű süteménnyel és italokkal
támogatták a rendezvényt.
A Kossuth Lajos Általános
Iskola és a Nagyvenyimi Művelődési Ház adott
helyet a rendezvénynek.
A nap jó hangulatban telt. Késő
délutánig maradtak
a vendégek.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, vagy részt
vett a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

A klub dalköre június 18án Kisapostagon falunapon
vendégszerepelt. A helyi önkormányzat és a nőegylet látta
vendégül dalkörünk tagjait és
az őket elkísérő vendégeket.
Klubdélutánjainkat minden
hónap első hétfőjén tartjuk.
Köszöntjük a névnapjukat és
születésnapjukat
ünneplő
klubtagokat, megbeszéljük a
klubélet eseményeit.

Junius 6-án megtartott
klubdélutánon Kundra Lászlóné képviselő asszony aján-

évfordulójáról. Vacsora után
szólt a zene, táncra perdültek a
vendégek és tombolasorsolással, baráti beszélgetésekkel zárult
a szép délután.
A nyugdíjasklub készül az
augusztus 6-i falunapra. Terveink
szerint sütemény
kiállítást tartunk, a
klub tagjai részére
lecsófőzést tervezünk, a dalkör
pedig népdalcsokrot mutat be
a falunapon.
A nyár további részében is
mozgalmas lesz a klubélet. A
dalkör több helyre is meghívást kapott szereplésre. Hétfőn
és csütörtökön énekpróbát
tartanak,készülnek a fellépésekre.
Mindenkinek szép nyarat
és jó egészséget kívánok a
klubtagság nevében is.
Juhász-Vedres Zoltánné
a klub elnöke

Kundra Lászlóné
egy havi tiszteletdíját
ajánlotta fel
a klubnak
dékkal kedveskedett a nyugdíjasklubnak azzal, hogy támogatásként felajánlotta egy havi
képviselői tiszteletdíját. Köszönjük képviselő asszonynak
a támogatást, melyet terveink
szerint egy színházi előadás
költségeinek kiegészítésére
fogunk fordítani.
Július 4-én ünnepi klubdélutánon emlékeztünk meg
a Nyugdíjas Klub megalakulásának 31. évfordulójáról, a
dalkör megalakulásának 16.
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Nagyvenyimi autocross
Autocrossaink közül hárman is részt vettek a Szeghalom városában megrendezett
„Szisz Ferenc Emlékverseny”
Autocross Országos Bajnokság és Közép-Európai Zóna
Trófea versenyén június 1112-én.
Gászler Krisztián a Trabant
és az 1600 ccm-es kategóriában, míg Králik Márton és
Gászler Ferenc a 2000 ccm-es
autók között szerepelt a versenyen. Mucza Attila sajnos nem
tudott megjelenni a versenyen.
A szombati délelőttön versenyzői felvonulás Szeghalom
városában, majd Szisz Ferenc
emlékművének megkoszorúzása volt a program.
Az időmérő edzéseken
mindegyik autónk rendben
volt, a fiúk megismerkedtek
a pálya adottságaival, előzési
pontokkal, nehézségekkel és
persze a saját határaikkal.
Majd ezt követően még
szombat este az első „Előfutam”
várta a 3 nagyvenyimi versenyzőt. Gászler Krisztián a Trabantok között a második, míg
az 1600 ccm-es autók között az
előkelő 4. helyet szerezte meg.

Králik Márton a Nagy
kategória 9 autója közül a 4.
helyen ért be a kockás zászló
lengetésénél a BMW-vel, míg
Gászler Ferenc Alfa Romeo-ja

rajtkockából várhatta a döntőben a lámpa felvillanását, Feri
pedig a harmadik előfutamra
megjavuló Alfa Romeo-val a
8. rajthelyet tudta megcsípni.

A 2000 ccm-es autók között Králik Márton az autójából maximálisan kihozható 4.
helyet szerezte meg, amelyre
nagyon büszke lehet ebben

elég furcsa hangokat hallatva
érkezett meg a célvonalhoz.
Sajnos ez a technikai probléma az Alfával áthúzódott a vasárnapi második előfutamra is.
A további előfutamok során
Krisztián a 2. rajthelyre kvalifikálta magát a Trabantosok
között, az 1600 ccm-es kategóriában pedig 16 autó közül
a 7. rajthelyet szerezte meg a
trabijával, annak ellenére, hogy
motort kellett cserélni az autóban.
Marci is nagyon kitett magáért, a bravúrosnak számító 4.

A Döntők nagyon izgalmas,
előzésekkel, kockázatos manőverekkel tarkított futamokat
hoztak a helyszínre kilátogató
2000 néző számára.
Előreláthatólag két kategóriában is bízhattunk a dobogós
helyben, s ezt a srácok nem is
adták alább, teljesítették az
előzetes célkitűzésüket.
Gászler Krisztián a Trabik
között a második, az 1600asok között pedig a 6. helyet
szerezte meg, így további őrzi
a Duna Kupa Bajnoki tabellájának vezető helyét.

az erős mezőnyben, hiszen
sok erősebb autót is sikerült
maga mögé utasítani a széria
BMW-vel.
Gászler Feri a 8. rajthelyről indulva pedig egy tökéletes
versenyt futott, így tudta a 3.
helyre behozni az olasz csodát!
A következő futam Kecelen (július 31.) kerül megrendezésre, előreláthatólag mind
a négy versenyzőnk elindul a
futamon!
Bővebb információ, képek,
videók: www.dtse.hu
www.gaszisportvideo.hu

ötleteikkel, munkájukkal nem
kötelességből, hanem lelkesedéssel és nagyadag türelemmel
segítik egyesületünket. Magasan képzett edzőink kiválasztásánál nemcsak a szakmai tudást vettük figyelembe, hanem
a gyerekekhez való hozzáállást,
a pályán és az azon kívüli viselkedési normák pedagógiai
érzékkel való megtanítása is
szerepet játszott. Mert a kemény munka és a sok izzadtság
mellett nagyon fontos gyermekeink mosolya és jókedve. Hisz
nincs is jobb annál, mikor gyerekzsivaj hallatszik a focipálya
környékén.
Ha a TITÁNOK UFC-nél
folytatott munka eredményeképpen a gyerekekből focista, szurkoló, támogató vagy
egészséges életmódot folytató
ember lesz, már volt értelme
a munkánknak. Ha részese

szeretnél lenni történetünknek, és szeretsz focizni vagy
csak sportolni, jó közösségbe
kerülni, várjuk jelentkezésedet
04 éves kortól 19 éves korig.
Telefonszám : 06209421090
Csordás Attila
elnök

Titánok a pályán
A Titánok Utánpótlás
Football Club Nagyvenyim
Közhasznú Egyesület 2011.
júniusában alakult tizenegy, a
magyar labdarúgás iránt elkötelezett szülő elhatározásának
eredményeként. Működésünkkel segíteni szeretnénk a magyar labdarúgás, és ezen belül
Nagyvenyim labdarúgásának
fellendítését. Céljaink és terveink között szerepel a már
óvodás korban induló szakmai munka, együttműködve
a Nagyvenyim SE és a körzetünkben lévő klubokkal. Ehhez
olyan embereket kerestünk,
akik kemény munkával, szakértelemmel és gondoskodással
útjára indították az egyesületet. Az előkészületeket tudatos
és kemény munka előzte meg.

Megalakulásunkkor a szabadidő-és tömegsport űzését és
annak támogatását tűztük ki
célul, de persze azóta a tudatos
utánpótlás-nevelés is az eltö-

kélt céljaink sorába lépett elő.
Ezen célok és tervek megvalósítása érdekében sikerült egy
olyan csapatot felállítani, akik

Vezetőváltás
Tisztújítás történt a
Nagyvenyim Sportegyesületnél. A klubot Nemes
Zoltán irányította, akinek
az önkormányzat vezetői
ezúton is köszönik eddigi
munkáját.
Az SE elnöki teendőit Koncz Bertalan vállalta
fel, akit következő lapszámunkban faggatunk a
terveikről.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Gólyahír
Szeretettel köszöntjük
Nagyvenyim idén született
legifjabb lakóit:
Gódány Jázmin Alexa
Született: 2011. 6. 24.
Édesanyja: Román Zsuzsanna
Édesapja: Gódány András
Tóth Luca
Született: 2011. 6.25.
Édesanyja: Kovács Szilvia
Édesapja: Tóth Zoltán

Erdélyi-Ősi Dorka
Született: 2011. 7. 6.
Édesanyja: Ősi Kornélia
Édesapja: Erdélyi Gábor
Domján Krisztián
Született: 2011. 7. 6.
Édesanyja: Murguly Istvánné
Berta Irén
Édesapja: Domján Mihály
Jó egészséget kívánunk
a babáknak és családjuknak!

Itt a nyár, s vele a megújulás:
a Frisco hajstudió csak rád vár!!!
Fodrászat:

Melkvi Edina
A legmodernebb anyagokkal (MATRIX, TIGI, FUDGE)
és legújabb vágási technológiával várok minden régi és új vendéget.
Nyitva: Hétfő, csütörtök: 8-20-ig, szerda: 8-15,30
Szombat: igény szerint. Telefon: 06 30/9978-797

Szolárium:

ChocoBronze csövek
Akciós Bérletek: 10 x 6 p = 2 999 Ft
10 x 12 p = 5 499 Ft
A hirdetés felmutatásával -10% kedvezmény!!!!

Kozmetikus:

Berczeli Gabriella
– sminktetoválás
– ultrahangos arcvasalás botox ampullával
– füllyukasztás-orrpiercing
– 24 K aranykezelés
– gyümölcssavas hámlasztás
– mikrodermabrázió-gyémántfejes bőrcsiszolás
– forradalmian új eljárás a kozmetikában-hydroabrázióultrahangos hámlasztás vízporlasztással
Telefon: 06-20/3772-451
Hétfő 13-19-ig, csütörtök: 8-15-ig
Előzetes megbeszélés alapján más időpontban lehetőség van
szolgáltatásaim igénybevételére. Szombat: igény szerint

Nagycsaládos falunap
Az idei falunapot nagyon várjuk. Rendhagyó módon most
mi is vendégként szórakozunk, mert elmarad a sátorállítás, így
a palacsintasütés is.
A falunap jobbnál jobb programokat kínál, reméljük, mindenki megtalálja a magának való műsort. Várjuk azokat, akik
kellemesen akarják eltölteni a napot, és ezúttal kívánunk a klubtagoknak és minden kedves vendégnek kellemes időtöltést és jó
szórakozást!
Alföldiné Kiss Katalin
és a nagycsaládos klub

Augusztusi nyugdíjas akció!
Nyugdíjasok részére

50%-os kedvezménnyel
vehető igénybe

HÁTMASSZÁZS

szolgáltatásom a Sportcentrumban
30 perc csak 1000 Ft.
Bejelentkezés: Kerti Jánosné Ági 20/58-49-835

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.
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2011. 8. 4. csütörtök 20. órakor „NÉPVISELETEK”című kiállítás

és „VADÁSZ ÉLMÉNYEIM” Predrag Spanyevics festőművész
és a Dunaújvárosi Kohász Vadásztársaság Kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: SZABÓNÉ LŐRINCZ ILONA polgármester
Közreműködik: Németh Irma népdalénekes, Franz Göttler néprajzszakos tanár, Altomünsteri fúvószenekar

2011. 8. 5. péntek 20. óra „SZÖKÖTT KATONA”
a Nagyvenyimi néptánccsoport és a Baracsi néptánccsoport táncszínházi közös előadása.
Helyszín: Liget - Polgármesteri Hivatal. Tánccsoportvezetők és koreográfia: Kuminka Zsuzsa és Czuppon Péter

FALUNAPI PROGRAMOK
2011. augusztus 6. szombat
7.00
9.00
9.45

Zenés ébresztő - Fúvószenekar - Nagyvenyimi mazsorett csoport
Ünnepi Testületi ülés
Játszótér avató. Átadja: L. Simon László a IV. választókörzet
- „Népviseletek” – Magyar,
országgyűlési képviselője
szerb, bajor, görög, erdélyi
10.00
Süteményvásár - Aranydaru Nyugdíjas Klub
– Nagyvenyimi Foltvarró Klub
10.00
Gyerekműsorok
– Aranykezű Öltögetők Klub
– Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda óvónőinek bábműsora
– „Vadász élményeim” Predrag
10.30
Tarisznyások együttes - Zenés gyerek előadás
Spanyevics festőművész és a Du11.30
Altomünsteri fúvószenekar
naújvárosi Kohász Vadásztársaság
12.00
Jóebédhez szól a nóta
kiállítása
– SZÁVOLOVICS GABRIELLA magyarnótaénekes
– DÓCS PÉTER magyarnótaénekes – Kísér: BOJSZA Zenekar
13.00
Művelődési Ház csoportjainak műsora
– Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre
– Nagyvenyimi Hastánccsoport
Játszóház, arcfestés, légvár, kisvonat,
– Nagyvenyimi Moderntánccsoport, vezető: Fekete József
pónilovaglás és kocsikázás, testfestés,
– Illés Krisztián és Ősi Mariann diszkótánc
hajfonás és sok-sok más játék. Trambulin
14.00
Néptánctalálkozó
- felnőtteknek is!
– Nagyvenyimi Néptánccsoport
Kirakodóvásár - népművészeti, kézmű– Adonyi Rozmaring Sváb Tánccsoport
ves, (kagylók, csigák, kristályok, ékszerek,
– Ercsi Zorica Szerb Néptánccsoport, vezető: Szili Markó
kerámiák, kézimunkák)
14-18 óráig Íjjászat - célbalövés!
Autocross bemutató és felvonulás
15.00
Díjazottak köszöntése – Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
Labdarúgómérkőzések a sportpályán
és Kegyes Lászlóné alpolgármester
15.00
Gyerekműsor – Gólyalábasok műsora

Kiállítások

Egésznap:

15.30
16.00
17.00
17.40
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20
21.00-02
23.00

TAKÁCS NICOLAS – X Faktor 2. helyezett műsora
SOMOGYI ANDRÁS humorista – a Showder Klub tagja

Lőrincz Máté énekművész és tánccsoportja – musicalek, slágerek, táncdalok
Beloianniszi Néptáncegyüttes, vezető: Takács Katalin
Lapis Erika – Francia sanzonok Edit Piaf emlékére
Tombolasorsolás
„FIVÉREK” Együttes - „MEGASZTÁR” Zenekarok I. helyezettje
Görög Táncház
Altomünsteri fúvószenekar
THE FOURTIS EGYÜTTES Koncert
Utcabál - DIGITÁL EGYÜTTES
Cleopátra Hastánccsoport, vezető: Varga Nikolett

A Művelődési Házban: kártyajóslás, tenyérelemzés,
Feng-Shui számmisztika és asztrológia. Ára: 1500 Ft.
Előre jelentkezni és időpontot egyeztetni a könyvtárban lehet.
A NAP HÁZIASSZONYA: NÉMETH TÜNDE

Ebéd a parkban:

Pörköltek, halászlé, galambpörkölt, sült kolbász, grillcsirke, kemencés lángos, kürtöskalács, édességek, mézeskalács, fagylalt, BAJOR
SÖRSÁTOR

