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Tájékoztató
a csatorna
beruházásról
Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatorna hálózat kialakításának (II. ütem) beruházása a
Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul
meg. A kedvezményezett a
Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás. A II. ütem keretében az érintett települések
csatornázatlan részein valósul
meg a fejlesztés. Az elmúlt időszakban sikeresen kiválasztásra
kerültek a beruházás (KEOP1.2.0/2F/09-2010-0042) PR
valamint menedzsment feladatokat ellátó szervezetei.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Nagyvenyim ismét gyarapodott: – Kéthónapos munka eredményeként jött létre a
Gyerekvár-Kamasztanya iskolánk udvarának a végében.
Az ifjúságot céloztuk meg a
tér kialakításával, de helyet
kaphat itt minden generáció.
Mostantól kulturált, a mai

igényeknek megfelelő helyen
tölthetik el a szabadidőt gyerekek, kamaszok, szülők és
nagyszülők – mondta Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony a Kamasztanya
avatási ünnepségén szeptember 22-én délután. (Folytatás a
3. oldalon.)

Nagyvenyim Község Önkormányzata és a Kossuth
Lajos Általános Iskola tantestülete sok szeretettel meghívja Önöket nemzeti ünnepünk, október 23. tiszteletére
rendezendő ünnepségünkre,
melyet
2012. október 19-én, pénteken 15.30 órakor tartunk
az iskola tornatermében.
Az ünnepi beszéd után a
műsort az iskola diákjai adják.

Játszóteret
szeretnénk!

Köszönjük
mindazoknak, akik eddig támogatták iskolánk játszótér-építési szándékát. A fiatalokat már
megörvendeztettük, saját kis
birodalmuk, Kamasztanyájuk
van az iskola udvarának a végében. Most a kicsiken a sor:
hamarosan elkezdjük sulis játszóterünk kialakítását.
A nagyvenyimi szülők,
vállalkozók támogatták eddig
is ezt az iskolai alapítványon
keresztül megvalósuló fejlesztést. Hálásan köszönjük mindenkinek az eddigi segítségét,
tiszteletére szervezett prog- és továbbra is várjuk a felajánramsorozat augusztus 2-án, lásokat, amelyekkel iskolánk
szereznének
pénteken. Másnap a templom- kisdiákjainak
kertben arborétum avatással, örömet! Hamarosan megjetánccal és zenével folytatódott lennek a részletes tervek és a
a program. Szombaton a Falu- megvalósulásról folyamatosan
napi kavalkád várt mindenkit. számot adunk.
Kundra Lászlóné
(Egy lakó élménybeszámolója a
igazgató
6. oldalon.)

Sikeres volt a jubileum –
65 éves Nagyvenyim

Községünk apraja-nagyja
részt vett a háromnapos rendezvénysorozaton, és azt tapasztaltuk, hogy mindenki
megtalálta a kedvére való szórakozási lehetőséget.
Négy kiállítás megnyitójával indult a településünk önállóvá válásának 65. évfordulója

Október 23.:
ünnepeljünk
együtt!
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Mi újság Nagyvenyimen?

Sokat tettek és tesznek
községünkért

A képviselőtestület kitüntetést adományozhat azoknak
a polgároknak akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének
öregbítéséhez. Ezen értékek
alapján „Nagyvenyimért” díjat
vehetett át a Falunap ünnepi
képviselőtestületi ülésén Rauf
Pálné, Fritz József, Török Attila és Tóth Lajos. Ezúton is
gratulálunk!
Rauf Pálné
A Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában 1982. óta dolgozik. Húsz éve az intézmény
vezető-helyettesi feladatait is
ellátja.
Az óvodapedagógusi munkáját hivatásának tekinti. Munkáját mindig tudatos
megfontolással végzi, szeretettel, türelemmel és megértéssel fordul a gyermekek felé.
Folyamatosan képezte és
képzi magát, nyitottság és
kreativitás jellemzi. Az óvoda „Zöld óvoda” címének elnyerésében jelentős tevékenységet fejtett ki. Évek óta az
óvoda minőségfejlesztésének
elhivatott szakembere, a minőségbiztosítási team vezetője, ennek köszönhetően az
intézmény a minőségi nevelési-oktatási intézmény, az
OKAIM védjegyet is megszerezte.
Szívügyének tekinti a népi
hagyományok ápolását, fenntartását nem csak az óvodában, hanem az óvodán kívüli életben is. Tevékenyen részt
vesz a község kulturális rendezvényein, játszóházi programokat vezet.Sokat tett és
tesz az óvoda kistérségi és távolabbi kapcsolatainak kiépítésében és fenntartásában.
Fritz József
Fritz József 1987-ben telepedett le feleségével és öt

gyermekével
Nagyvenyim
községben.
Folyamatosan
részt vett és vesz a település
közösségi életében. Aktívan
részt vett a szennyvízcsatorna hálózat I. ütemének építéséhez kapcsolódó víziközműtársulat munkájában.

Meghatározó tagja a nagyvenyimi vállalkozói körnek,
a Tilla Trans Kft a település
egyik legnagyobb vállalkozása. Török Attila letelepedésüktől kezdve folyamatosan a figyelemmel kísérte a
nagyvenyimi közösségi életet,

a szerénység, a segítőszándék
jellemzi.
Az intézményeink, civil
szervezeteink programjainak
megvalósításához folyamatosan támogatást nyújtott. Tóth
Lajos tevékenységével, segítőkészségével méltán érdemelte
ki a venyimi emberek szeretetét, tiszteletét, így a képviselőtestület elismerését is.
A képviselő-testület kitüntetést
adományozhat
azoknak a polgároknak akik
tevékenységükkel
jelentős
mértékben hozzájárultak a
település nemzetközi kapcsolatainak
létrejöttéhez,
azok fejlesztéséhez, megőrzéséhez. Ennek szellemében
„Nemzetközi
kapcsolatok
fejlesztéséért” díjat vehetett
át Major György.

Tagja a nyugdíjas klubnak,
az iskolaszék elnöki feladatait is ellátja.
Meghatározó személyisége
a helyi katolikus közösségnek,
az egyházközség világi elnöke.
1996-ban alapító tagként
részese volt a Nagyvenyimi
Plébánia parkjának megmentésére létrehozott Szent Bernát Arborétum Alapítvány
életre hívásának. Az Alapítvány által kitűzött célok megvalósításában aktívan részt
vesz, így többek között a település egyik értékének a barokk kápolnakastélynak és
a hozzá tartozó 2 hektárnyi
park fennmaradásáért, gondozásáért.
Török Attila
1990-ben telepedett le
családjával Nagyvenyim községben. Gyermekeinek, kollégáinak, ismerőseinek és
barátainak örök értékekből
mutat ma is példát: munkából,
tisztességből, a család szeretetéből, a közösségért való tevékenykedés szépségéből.

minden rendezvényt támogatott legyen szó iskolai rendezvényről, falunapról. A polgárőrség kiemelt támogatói közé
tartozik.
Török Attila tetteivel bizonyította, hogy a múltban is, jelenleg is azért dolgozik, hogy
egy mindenki által élhetőbb
és szebb Nagyvenyim épülhessen, növekedjen a jövőben.
Tóth Lajos
Három évtizeddel ezelőtt
választotta
Nagyvenyimet
családjával együtt lakóhelyüknek. Feleségével és három gyermekével mindenki
számára mintaszerű életükkel
példát mutatnak a község lakóinak, a velük kapcsolatban
álló közösségeknek.
Vállalkozását
1991-ben
alapította, személyszállítással foglalkozó vállalkozóként
meghatározó szerepet tölt be
Nagyvenyim civil szervezeteinek, intézményeinek, csoportjainak
utaztatásában,
rendezvényeik sikeres lebonyolításában. Személyiségét

Major György
Az egeresi - és azon belül az inaktelki, mákófalvi és
bogártelki kapcsolat ápolásával Major György jelentős
mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a testvértelepülésen élők
közelebb kerüljenek egymáshoz.
Az elmúlt években a csoportos látogatások alkalmával
és egyénileg is mindent megtett annak érdekében, hogy az
ott élők érezzék Nagyvenyim
település és az itt élő családok
szeretetét, odafigyelését.
Minden év végén Major György támogatásának
köszönhetően jut el az erdélyi gyermekekhez a „venyimi Télapó” ajándéka. Ma
már szinte hazajár a testvértelepülésre,
határtalan
szeretettel veszik körül az
inaktelkiek,
mákófalviak,
bogártelkiek.
A két település között kialakult mély, emberi értékekre
épülő tartós kapcsolat Major
György személyének is köszönhető.

Mi újság Nagyvenyimen?

Kamasztanyánk is van

Nagyvenyim GyermekvárKamasztanyáját
ünnepélyes
keretek között – a Kossuth-hét
családi napjának részeként – dr.
Dorkota Lajos, a Fejér Megyei
Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott adta át használóinak.
Az iskolánk igazgatója és
pedagógustársai által megálmodott Kamasztanya avató
ünnepségén Kundra Lászlóné
ajánlotta jó szívvel a gyerekeknek a pályát és pihenőhelyeket,
remélve, hogy annyi örömüket
lelik benne, amilyen szeretettel
ők előkészítették és koordinálták a megvalósítást.
Szabóné Lőrincz Ilona, községünk polgármestere elmondta: pályázatot adtunk be tavaly novemberben az Európai

Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alaphoz. LEADER keretében igénybe vehető támogatásból önkormányzatunk közel
5 millió forintot nyert a projekt
kialakítására. Ebből megépült a
fiatalok körében közkedvelt és
biztonságos görpálya, három
pihenő pad a sportolók, hozzátartozóik, barátaik számára,
két kültéri pingpong asztal, valamint egy kártyázásra, sakkozásra beszélgetésre való fedett
piknik hely. Főleg az utóbbiak
szolgálják azt a célt, hogy a Kamasztanya településünk minden korosztályának közkedvelt
helyévé váljon.

Nagyvenyim Község Önkormányzata köszönetét fejezi Kundra
Lászlónénak a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának és munkatársainak a Kamasztanya megvalósításában nyújtott támogató segítségéért, valamint a Polgárőr Egyesület vezetőségének a digitális sebességmérők telepítésének létrehozásáért.
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A polgárőrség pályázatának köszönhetően

Mérik a sebességet!

Digitális sebességmérő műszert telepítettek szeptember
24-én déltől Nagyvenyim főutcájának Dunaújváros és Mezőfalva felőli két végére.
Az autósok egy része – eléggé
elítélendő módon – eddig nagy
sebességgel száguldott át Nagyvenyim főutcáján, figyelmen kívül hagyva, hogy lakott területen
közlekedik. Ezen a balesetveszélyes állapoton kívánt változtatni
a polgárőrség azzal, hogy az önkormányzattal együttműködve
pályázott és támogatást nyert a
kijelzők kiépítésére.
A digitális táblák nemcsak a
jármú sebességét mutatják, hanem „Lassítson!” felirattal figyelmeztetnek a megengedett határ
jelentős túllépésére.
A napelemes sebességmérők
avatása később lesz. De a műszereket azonnal üzembe helyezték,
csatasorba állították - így a biztonságos közlekedést szolgálják
a telepítésük óta. Örömmel tapasztaltuk, hogy a műszer való-

ban lassításra ösztönzi az autósokat, mert amióta működnek
szinte minden járművezető figyelmesebben, és a megengedett
sebességgel halad a főutcán.

Kamerák
is lesznek
A Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára tájékoztatta levélben önkormányzatunkat arról, hogy
Nagyvenyim is azok között
a sikeres települések között van, amelyek támogatást
nyertek közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.
Térfigyelő kamerák telepítésére igényeltünk támogatást, és dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úr döntése alapján 3,2 millió forintot
kaptunk erre a célra.

NAGYVENYIMI KAMASZTANYA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ
PÁLYA HASZNÁLATI RENDJE

A pályát az veheti igénybe, aki az alábbi szabályokat
magára nézve érvényesnek tekinti és betartja. A szabályok
megszegése a pályáról való kitiltást eredményezheti.
1. A pályán görkorcsolya, gördeszka, mountain bike és
BMX kerékpár használata engedélyezett. Egyéb sportés közlekedőeszközzel a pályára menni nem lehet!
2. A pályán más elemeket, ugratókat, tárgyakat elhelyezni tilos!
3. A görpálya elemei alá, közé bebújni, tilos!
4. a pályán történt balesetekért az üzemeltető felelősséget
nem vállal. Az esetleges sérülés, baleset minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak kiskorú volta
miatt a szülőt, gondviselőt terheli.
5. A felhasználó számára a védőfelszerelés ajánlott.
6. Minden a pályára lépő felhasználónak kötelessége megvizsgálni a saját sporteszközét, védőfelszerelését. Azok
elégtelen minősége miatt történő balesetek felelőssége
is a felhasználót terheli.
7. A pályán lévő sportelemek használata 14 év alatt felnőtt
felügyelete mellett ajánlott. 8 éven alul gyermekek a pályát nem vehetik igénybe!
8. Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol fogyasztása a pálya területén tilos! Alkohol vagy más bódító szerek hatása alatt a pályát használni tilos!

9. A pálya csak akkor vehető igénybe, ha azon legalább két
személy jelen van, egyszerre viszont legfeljebb 5 használó személy tartózkodhat rajta!
10. A nézők csak a pálya szélén illetve az ülőhelyeken tartózkodhatnak!
11. A pályára mobiltelefont, fejpánt nélküli szemüveget, italos üveget, hosszú sálat, és egyéb leeső, elguruló, zsebekből kihulló, ezáltal balesetveszélyt okozó tárgyat bevinni tilos!
12. Esős, havas, csúszós idő esetén a pálya nem használható!
13. A Kamasztanyán lévő sportelemekben és az ott található
más elemekben direkt módon okozott kár anyagi vonzatát a károkozónak kötelessége megtéríteni!
14. Felhívjuk a Kamasztanyát használók figyelmét, hogy az
esetleges elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősség
a tulajdonost terheli. Amennyiben azonban elveszett,
gazdátlan tárgyakra, eszközökre bukkannak, akkor az
leadható a Kossuth Lajos Általános Iskola portáján.
15. A pálya területére állatot bevinni tilos!
16. A keletkező hulladékot kérjük a tárolóban elhelyezni.
17. Közérdekű telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság:
105 Rendőrség: 107 Orvosi ügyelet (Nagyvenyim Fő
út 45.) 25/ 506-201.
Üzemeltető: Nagyvenyim Község Önkormányzata
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Mi újság Nagyvenyimen?

Tájékoztató a csatorna
beruházásról
(Folytatás az 1. oldalról.)
A dunaújvárosi székhelyű
M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. a PR, míg a
budapesti Perfektum Projekt
Kft. a menedzsment feladatok ellátásra került kiválasztásra sikeres közbeszereztetés
keretében.
A beruházás jelenlegi állásáról a projekt menedzsment
feladatokat ellátó Perfektum
Projekt Kft. részéről Pauza Balázs projektmenedzsert,
valamint a Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás elnökét
Márok Csaba Lászlót kérdeztük meg.
Először mindkettőjüknek
ugyanazt a kérdést tettük fel.
Mit tud mondani a projekt
jelenlegi állásáról?
P.B: A kivitelező(k) kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik,
mely jelenleg is tart. Az eljárásban az érdeklődők nagy
számára - és az ebből adódó
közbeszerzési, műszaki, jogi
többletfeladatokra - tekintettel az eredeti határidőkhöz képest jelentős csúszás
tapasztalható. Tovább bonyolítja a kivitelező(k) kiválasztását, hogy a közbeszerzési eljárás során a négy település
csatornaépítési munkálataira településenként külön-külön lehet ajánlatot tenni, így
akár az is előfordulhat, hogy
minden településen másmás kivitelező fogja az építési munkálatokat elvégezni.
Az elhúzódó közbeszerzési eljárások egyébként nem
számítanak kirívónak, a nagy
piaci verseny miatt az egyes
ajánlattevők minden, jogszabály adta lehetőséggel élnek,
hogy munkához juthassanak.
Összességében elmondható,
hogy a kivitelezői szerződések
megkötésére - amennyiben
minden optimálisan alakul,
tehát nem indulnak jogorvos-

lati eljárások - várhatóan legkorábban december közepén
kerülhet sor a dolgok jelenlegi állása szerint. A munkavégzés ezt követően indulhat
meg, ám a kezdés időpontját
jelentősen befolyásolhatja az
esetleges hideg téli időjárás is.
A beruházás Mérnöki feladatait ellátó, s így a kivitelezők munkavégzését műszaki
szempontból felügyelő szervezet kiválasztása az utolsó
stádiumában van: a Társulás megnevezte a közbeszerzési eljárás nyertesét, a szerződés aláírására elvileg még
szeptember hónap folyamán
sor kerülhetne. Ám látva az
eljárásban érdekeltek nagy
számát, várható, hogy jogorvoslati eljárások lefolytatására kerül sor, ami a szerződés
aláírásának dátumát akár novemberig kitolhatja.
A beruházás látványos
munkálatai ugyan csak a kivitelezéssel kezdődnek, ugyanakkor annak megkezdéséig is
rengeteg feladatot kell elvégeznünk a projekt szabályos
menete érdekében. A projekt előrehaladásáról félévente kell beszámolót készíteni,
melyet a projektmenedzsment szervezet elkészített, s
melyet az illetékes hatóság hiánypótlás elrendelése nélkül - elfogadott. Jelenleg a
projekt alapdokumentumainak - elsősorban a csúszásokból fakadó - aktualizálása zajlik.
A beruházás „Tájékoztatás
és nyilvánosság” feladatait ellátó cége, az M8-DUNAHÍD
Kft. még júniusban elkészítette a projekt önálló internetes
honlapját (http://www.csatorna.m8-dunahid.hu/), továbbá elkészült a válságkommunikációs terv, melyet a
Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás megtárgyalt és elfogadott.

M.Cs.L: A csatorna beruházást tekintve a hírekkel ellentétben nem az a tapasztalatunk, hogy az ajánlattevők
nagyon le lennének terhelve, sőt ennek az ellenkezője
mondható el. A kivitelezési
feladatok ellátására rengeteg
cég jelentkezett, ami nem kevés problémát és kérdést vetett fel a közbeszerzési eljárás
folyamán.
A kivitelező szervezet
közbeszereztetése során a
nagyszámú érdeklődőtől 263
kérdés érkezett be a Társuláshoz, melyek mindegyikére
megadtuk a választ. A beérkezett kérdések nagy számára
és jellegére való tekintettel az
eredeti határidőt módosítani
kellett. A közbeszerzési folyamat elhúzódásának egyik
oka a kiélezett piaci helyzet,
ezért minden cég igyekszik a
legkedvezőbb ajánlatot adni,
és ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni kérdéseken keresztül a legapróbb részletekig
pontosítani kívánják a feladatot.
A kivitelezői közbeszerzés
nyílt eljárás keretében folyik,
melynek során az ajánlati ár a
legfontosabb szempont a végső döntésnél, általában a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tévő szervezet kerül ki nyertesen.
A kivitelezésre vonatkozóan az ajánlattételi határidő
2012. szeptember 14.-e 11:00
óra.
Javaslattételi szinten kiválasztásra került a mérnök
szervezet, amelynek esetében jogorvoslattal élhetnek
még a nem nyertes szervezetek. Amennyiben a nem nyer-

tes szervezetek jogorvoslattal
élnek, úgy a szerződéskötési
határidő jelentősen meghos�szabbodhat.
A további kérdéseket már a
Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás elnökéhez intézzük.
Mi történik a lakossági befizetésekkel?
M.Cs.L: A lakossági befizetéseket a Víziközmű Társulatok kezelik, az ott keletkező
pénzekből kerül finanszírozásra a projekt önrésze. A lakossági befizetések nagyban
hozzájárulnak a projekt pénzügyi megvalósításához.
A projekthez szükséges önerő
rendelkezésre áll?
A projekt megkezdéséhez
szükséges önerő biztosítása
folyamatban van. A négy település közül kettő már az előírásoknak megfelelően igazolta az önrészét. A másik két
településnél jelenlegi információim szerint hetek kérdése, hogy ez megtörténhessen.
Mi történik akkor, ha ez nem
így lesz?
M.Cs.L: Abban az esetben, ha az önerő nem áll rendelkezésre, az alapjaiban rengetheti meg a projektet, de
bízom abban, hogy ez csak
egy elvi veszély. Ennél talán sokkal fontosabb, hogy a
kormány intézkedésének köszönhetően számunkra is egy
olyan új eljárásra nyílik most
lehetőség, amely eddig még
nem volt elérhető a projektgazdák számára. Lehetőség
van arra, hogy a projekt támogatási intenzitásának mértékét növeljük.
(Folytatás a következő oldalon.)

Mi újság Nagyvenyimen?
(Márok Csaba válaszának
folytatása az előző oldalról.)
Továbbá a támogatási döntéssel rendelkező pályázatok
esetén egy olyan eddig nem
támogatott műszaki tartalom megvalósítása is lehetővé
vált, amely az állami tulajdonú utak közútkezelő előírása szerinti helyreállítását foglalja magában, ami a projekt
tartalék keret terhére elszámolható. Ezt eddig az önkormányzatoknak saját forrásból
kellett megvalósítania.
Milyen módon?
M.Cs.L: Közbeszerzési eljárás keretében egy szakcéget
kell kiválasztani, aki a támogatási intenzitás emeléséhez
szükséges vagyonértékelést
elvégzi, majd ezt követően az
elkészült dokumentumokat
megküldjük a döntési jogkörrel rendelkező illetékes hatóság, ebben az esetben az NFÜ
felé. A jelenlegi állás szerint a
most rendelkezésre álló közel
80%-os támogatási intenzitást, akár 95%-ra is meg tudjuk emelni. A kormány részéről a támogatási intenzitás
növelésének elsődleges célja az Európai Uniós források
minél hatékonyabb kihasználása, a projektek finanszírozásának segítése. Az erre irányuló előterjesztést a Mezőfalva
és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás
már megtárgyalta és gyorsí-

tott ütemben az érintett települések összevont képviselő
testületi ülése elé bocsátja. A
támogatási intenzitás növelésének eléréséhez szükséges
érvanyag elkészítése speciális ismereteket igénylő, szerteágazó és időigényes feladat,
ezért fontos, hogy minél előbb
megszülethessenek a szükséges döntések.
A támogatási intenzitás
emelése azt jelenti, hogy a lakosságnak kevesebb pénzt kell
befizetnie?
M.Cs.L: A lakossági befizetéseket ez nem érinti. Sajnos az I. ütem tapasztalatai
azt mutatták, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok plusz hozzájárulására
volt szükség a projekt sikeres megvalósulásának érdekében. - Ez az összeg arra lesz
jó, hogy a pluszban felmerülő
költségeket fedezze, továbbá a
beruházás megvalósulási biztonságát növelje, és az önkormányzatok terhét csökkentse.
A lakosságot érintő befizetésekről a helyi VKT-k fognak
korrekt módon elszámolni.
Hol lehet tájékozódni az aktuális hírekről?
M.Cs.L: A projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékozódhatnak a lakosok a
beruházás internetes honlapján, amely a http://www.csatorna.m8-dunahid.hu/ címen
érhető el.
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Az új kenyér ünnepe
– már másodszor

Nagyvenyim lakói immár
másodszor gyűltek össze az
idén augusztus 20-án hétfőn
délelőtt új kenyér ünnepre a
polgármesteri hivatal melletti Barátságkőnél. A Kegyes
Lászlóné alpolgármester által vezetett és a művelődési
ház, valamint a polgármesteri hivatal közös szervezésében létrejött rendezvény hagyománnyá vált, igénylik azt a
helybéliek.
Az ünnepi műsort Szabóné Lőrincz Ilona polgármester köszöntője nyitotta, majd
az Aranydaru Dalkör lépett
fel jó hangulatú aratódalokkal.
Csőgér Lilla és Kovács Kitti
versmondása könnyeket csalt
a résztvevők szemébe, Szabó Attila harmonika-játékával
kápráztatta el a nagyérdeműt.

A nagyvenyimi és baracsi néptáncosok produkciója láttán az
embernek kedve támadt közéjük állni és velük együtt ropni a
táncot. A néptáncosok által kínált új kenyér pedig annyira finom volt, hogy többen kétszer
is kértek belőle.
Köszönet a fellépőknek
műsorért és a polgárőröknek,
hogy biztosították a helyszínt.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Dr. Zseli József – a hónap orvosa!

Molnár Józsefné – a hónap ápolója!

Küzdelmes pályán teljesítenek kiemelkedőt azok, akiket a
Dunaújvárosi Hírlap olvasói hónapról hónapra megszavaznak a hónap legjobb orvosának, ápolójának. Szeptemberben dr. Zseli József és Molnár Józsefné munkáját ismerték

el voksaikkal a szavazók. Gratulálunk mindkettőjüknek, és
munkájukhoz további sikereket, jó egészséget kívánunk!
(Részleteket a dh-online.hu internetes honlapon olvashatnak.)
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Nagyvenyimi Falunap 2012

Idén augusztusban is megrendezésre került a nagyvenyimi lakosok egyik legkedvesebb rendezvénye, a
Falunap. Nehéz, sőt lehetetlen véleményezni egy olyan
dolgot, aminek csupán töredék részét ismerjük, így ennek
tekintetében a falunap azon
részére érvényesek a következő gondolataim, amin magam
is részt vettem.
Helyszint és időszakot változatlanul hagyva,
idén is az iskolával szemben lévő ligetben, augusztus elején gyűlt össze a falu
apraja-nagyja, hogy hagyományaikhoz híven élvezze
a műsorokat, a hangulatot
és persze az elengedhetetlen
társaságot. „A bánat egyetlen gyógyszere a napfény, a
friss levegő, a kellemes társaság és a jó zene." Danielle
Steel szavait figyelembe véve
kijelenthetjük, hogy a mi kis
Falunapunk tökéletes bánatűző, hisz a szabadban élvezhettük a társaságot illetve a
zenét.
Idén sok újdonság fogadta
a lakosokat, mint például az
új lovaglási módszer a kicsik
számára. Ezen kívül lehetőség volt megtekinteni a Foltvarrók kiállítását. Most is nagyon jókat lehetett ebédelni,

hisz a kürtöskalácstól, a lángosig minden volt.
Idén is nagyon sokszínűre
sikeredett a műsorrend, hisz
minden korosztály megtalálhatta a maga kedvencét. Hasonlóan a tavalyi évhez, idén
is meghívást kapott egy stand
up-os humorista, aki azt a
műfajt képviseli, amiről a közönség véleménye megoszló. Nekem személyes kedvencem ez a féle szórakozás, így
a Dombóvári művészúr előadásán ott volt a helyem. Barátaimmal végig nevettük az
előadást, bár a műsoridejével
nem voltam annyira megelégedve, de nagyon jól tudom,
hogy ebbe sok tényező közre játszik. Még a késődélutáni
zenei műsorokra mentem el,
mint például a Szekeres Adrienn előadása.
Ám sajnos az időjárás nem
kedvezett a Falunapunknak,
hisz az utcabál előtt esőzés miatt
le kellett állítani a rendezvényt.
Minden időjárási bakit félre téve összességében egy tradicionális, jó hangulatú falunapot tudhatunk idén is a
hátunk mögött. Biztos vagyok
benne, hogy egy év múlva szó
szerint felhőtlenül érezhetjük
magunkat jól.
Hegyi Antal
nagyvenyimi lakos

A Falunap támogatói
2BPM New City Kft.
Aranykezű Öltögetők
Berczeli Gabriella kozmetikus
Búgócsiga Családi Napközi
Foltvarró Klub
Fritz Józsefné fogtechnikus
Fucskó
Katalin
gyógymasszőr
Hamar Anita manikűr,
pedikűr, műkörömépítés
Hornperger Gyuláné
fodrász
Jakó Cukrászda

Kegyes Lászlóné
Kürtőskalácsos
Melkvi Edina fodrász,
manikűr, pedikűr
Berczeli Gabriella, kozmetikus
Momert Zrt.
Nefelejcs Napközi-otthonos Óvoda
PaszTelCom Bt.
Szokolai Lászlóné vállalkozó
Tilla Trans Kft.
Venyimfa Kft.
Venyim Gyümölcse Kft.

A fénykép és a régi használati tárgyak kiállításának támogatói
Behringer Vivien, Bokor József, Császár András, Erős
Lajosné, Gubánné Pintér Annamária, Horváth Györgyné,
Molnár Istvánné, Kövesdi István, Kuminka Józsefné, Németh István, Pap Mihályné, Pásztor Ferencné, Rauf Pálné, Ságodi Sándorné, Sebestyén Veronika, Segesdi Józsefné, Szabó István, Szabó Károlyné, Szabó Sándorné, Szabóné
Lőrincz Ilona, Tibold Mihályné, Törökné Pataki Anna
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, KMI. Kortárs Művészeti Intézet, Művelődési Ház és Könyvtár-Rácalmás, Kiss Kálmán Művelődési Ház-Mezőfalva, Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda-Nagyvenyim

Fotók: dr. Zseli József (További fotók a www.nagyvenyim.hu honlapon.)
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Szüreti mulatság
a néptáncosokkal
A Nagyvenyimi Néptánccsoport szervezésében és közreműködésével idén is kellemes élményben volt részük
községünk lakóinak: szüreti felvonulók járták településünk utcáit szeptember 29-én,
szombaton délután, este pedig bál volt a Művelődési Ház
nagytermében. A zenés-táncos
hagyományos menet idén is a
főutca város felőli végéről indult, és a szokásos útvonalon
haladva végig járták a jelentősebb utcákat, nyolc helyen
megálltak és színvonalas táncbemutatót tartottak. A környékben lakók mindenütt süteménnyel és frissítő italokkal
köszönték meg a szép műsort.

A szüreti mulatságot megkoronázó bál is jó hangulatban telt, a vendégek hajnalig
mulattak. A tánchoz a zenét
Szabó Attila és Széles László
szolgáltatta.

Nyárbúcsúztató –
Johann Strauss-al

Nyárbúcsúztató zenei rendezvénynek adott otthont a
nemrégiben felújított Szent
Bernát Arborétum, 2012. augusztus 31-én pénteken 18
órakor. A műsort dr. Zseli József és a Nagyvenyimi Művelődési Ház szervezte. A doktor úr profi házigazdaként
helytállt: minden problémát
megoldott, hazasietett a saját kivetítőjéért, hangosított
és műsort vezetett egyszerre,
nem ismert lehetetlent.
A rendezvény színvonalát
versmondásával Juhász Vedres Zoltánné emelte.
A Mazsorett csoport fellépése sajnos elmaradt, viszont a
csoport vezetői Mencsik And-

rea és Tőke Andor gyönyörű keringővel kedveskedtek a
vendégeknek, akik nem kevés létszámmal jelentek meg a
nyáresti délutánon. Az összes
szék foglalt volt, még a parkból is kellett hozni egy padot,
hogy elég legyen az ülőhely.
Örültünk, hogy ilyen népszerű
volt a rendezvény.
Végül Johann Strauss műveit hallgathattuk meg, miközben gyönyörű képeket, videókat láthattunk, többek közt
Bécsről, keringőző fiatalokról, a természet szépségeiről.
A zene és a videók összhangja mindenkit elvarázsolt. Köszönjük a szép délutánt, a csodás zenei és vizuális élményt!

Legszebb díszkertes udvarok:
Ulicza Ferenc
Siegwart Mária
Török János

Legjobban ápolt porták:
Németh Maria
Sándor József
Légrádi Ferenc

Az év portája
Bejárta a falut Bizottságunk és bizony nagyon sok
szép portát láttunk idén is.
Most is: mint minden évben
arra jutottunk, hogy nagyon
kevés az a kilenc helyezés,
amit ki tudunk osztani, [gazán örömmel töltött el minket az is: hogy végre megtört
a jég: és volt aki jelentkezni
mert, illetve olyan is akadt aki
a munkálkodását értékelendő,
szomszédját nevezte, és bár
magunk is kinéztük azt a portát, megerősitette, hogy valóban díjra érdemes udvart lát-

tunk. Nekik, ezúton is külön
köszönetet szeretnénk mondani bátorságukért. De térjünk a lényegre: Nagyon sok
szeretettel gratulálunk az idei
év díjazottainak kertjükhöz,
kezük munkájához. Nyugodtan legyenek büszkék, mert
mi is azok vagyunk.
Díjazottaink:
Legszebb hagyományőrző
porták:
Simon Istvánné
Muskotályné Rabner Anna
Kiss Ervinné
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Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Tanévkezdés után

Zökkenőmentesen indult
a tanév a nagyvenyimi általános iskolában. A nyáron, ha
az előző évekhez képest szolidabb mértékben is, de továbbszépült iskolánk. Tisztasági
meszelést-mázolást végeztettünk minden mosdóban, és a
tálalókonyhában. Egy tantermünk teljes felújítását elvégeztük. Festettek- mázoltak
benne, és a nagyon lestrapált
parketta is cserére került. A
tetőtéri napsütötte osztályunk
dekorációja lett az új sötétítőfüggöny, amely a nagy melegtől védi a tanulókat és élvezhetőbbé teszi az interaktív
táblán való oktatást. Az IPR
pályázaton nyert összegből 26
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdését
segítettük és nagyon szép tároló szekrényt rakattunk a felújított tantermünkbe.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy iskolánk népszerűsége folyamatosan növekszik,
amit bizonyít, hogy az elmúlt
10 évben a demográfiahullám
ellenére sem csökkent létszámunk, sőt az idei tanévet
12%-al magasabb létszámmal, 231 tanulóval kezdtük
meg iskolánkban. Tantestületünk létszáma is gyarapodott
16főre, szakos ellátottságunk
továbbra is 100%-os. Vis�szatért gyesről Boromiszáné

Gelencsér Erika, aki a sportélet további fellendítésén dolgozik majd, és Rédei Zita tanító néni kapott megbízást
arra, hogy az elsősök napközis
nevelését ellássa. Két első osztályunkban 44 nebuló kezdte meg a tanévet, ahol a szülők tanítóválasztása nagyon
jól sikerült, hiszen két teljesen egyforma osztálylétszámot sikerült kialakítani. Nagy
létszámú másodikosaink továbbviszik az iskolaotthonos
formát, ezen kívül két napközis csoportunkat összesen 81
diák veszi igénybe. 23 bejáró
tanulónk Dunaújvárosból és
Mezőfalváról választott bennünket. Nem véletlen ez a
népszerűség, hiszen az itt eltöltött nyolc év a legjobb középiskolák kapuit nyitja meg
az idejáró szorgalmas gyerekek előtt. Az elmúlt években az osztályok közel 70%-a,
érettségit adó középiskolában
tanult tovább, ami rendkívüli
eredmény. Ez köszönhető az
idejáró gyerekek és családjuk
pozitív hozzáállásnak, az önkormányzat oktatásbarát politikájának, a nevelőtestület
kiemelkedő szakmai munkájának.
Az oktatás mellett továbbra is kiemelten kezeljük a művészeti nevelést, így
a drámajátékot, az énekkart,

Polgárőrök az iskolánál

Régi, jó kapcsolatot ápol az iskola a nagyvenyimi polgárőrökkel.
Az iskola vezetése minden év augusztusában azzal a kéréssel fordul
a Polgárőr Egyesület vezetőjéhez, Hódi Attilához, hogy segítsenek
az iskolakezdés időszakában a gyalogátkelőhelyek biztonságos megközelítésében és azon való átkelésben. A nyár folyamán kicsit lazul a szabálytudat mind az autósokban, mind a diákokban. Ilyenkor
szeptemberben mindenkinek újrakezdődik a munka, a kötelességteljesítés, az időre való odaérkezés terhe. Vissza kell szoknunk újra
a hétköznapok szabályaira, nagyobb odafigyelésre. Ebben segítenek
minket a polgárőrök. Vigyáznak az iskolába gyalog és kerékpárral
járó és onnan hazafelé tartó diákokra. Köszönjük!

a furulyát, a néptáncot, a kézművességet, hiszen ezek nagyon népszerűek és az ott
végzett munka minden évben sok sikert hoz iskolánknak. Pitypang drámacsoportunk a tavalyi évben nyújtott
teljesítményével ismét az országos döntőbe jutott, melyen
most szeptemberben már átvehették a bronzminősítést.
Az angol nyelv oktatását első
osztálytól felmenő rendszerben már a tavalyi évben elkezdtük, jövőre már iskolánk
minden diákja osztály szinten tanul nyelvet. Így tettünk
az informatika tantárggyal is
12 évvel ezelőtt, azóta minden
diákunk tanul a számítógép
nyelvén, felsőben emelt szinten is. Továbbvisszük a népszerű furulya- és néptánc-oktatást az alsó tagozatban. Az
ügyes kezűek szerdánként továbbra is kézműveskedhetnek
az iskola égisze alatt.
A tanulás mellett az iskola
fontos feladata, hogy vidám és
tartalmas programokat biztosítson az idejáró tanulóknak.
Ebben sem lesz hiány. Az elmúlt három hétben már több
nagy eseményen vagyunk túl:
Megrendeztük a Suli-hetünket, amit a zsúfolt tavaszi időszakról őszre hoztunk előre.
Ebben megünnepeltük Kossuth Lajos születésnapját, és a

venyimi focipályára kirándult
az egész iskola, ahol rendkívül változatos program várta
a gyerekeket. Ezzel megspórolva az iskolakirándulás útiköltségét, az iskolai játszótér
kialakítására ajánlottunk fel
ötszázezer forintot alapítványunk számlájáról. Az év többi hónapja is érdekes programokkal várja a diáksereget
a tanulás mellett. Hétköznapokon rendkívül sok színes
délutáni foglalkozásra adunk
lehetőséget: művészi torna,
kötélugrás, atlétika, pingpong,
kézilabda, szivacskézilabda,
foci mellett, nem hagyhatjuk
ki a felsorolásból az országos versenyek kapuját döngető polgárvédelmi szakkört, és
a nagyon népszerű számítástechnikát sem.
Hagyományos rendezvényeinkre is felkészültünk. Az
idén is lesz Tökbuli, Mikulásdélután, Karácsonyi műsor,
Farsang, Valentin-nap, Gyereknap. Természetesen újra
megrendezzük a népszerű
Véndiák-találkozót is.
Községi szintű nemzeti
ünnepeinkre továbbra is színvonalas műsorokkal készülünk.
Az új tanévhez minden tanulónak, szülőnek és pedagógusnak kívánok erőt, kitartást
és sok sikert!

Iskolánk diákjai felejthetetlen élményekkel gazdagodtak
a nyári táborunkban: a Balaton partján tölthettek néhány
napot fürdéssel és kellemes programokkal

Mi újság Nagyvenyimen?
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Sulihét –ősszel

Tantestületünk úgy döntött, hogy a tavaszi zsúfolt időszakról az őszi Kossuth-naphoz
helyezzük
sulihetünket. Így szeptember 19-én megkezdődött az a
színes forgatag, ami a diákokat várta az iskolában. Ünnepi műsorral emlékeztünk meg
Kossuth Lajosról, iskolánk
névadójáról. Ezen az ünnepen nyolcadikosaink felavatták az elsősöket Kossuthos

diákokká, majd a felsősök
csoportokban dolgozták fel
Kossuth életútját, míg az alsósok Kossuth-címert készítettek és ismereteiket gyarapították névadónkról. Becze
Gábor volt tanítványunk, történelem-földrajz szakos hallgató a szabadságharc csatáiról tartott előadást nekünk, és
a hagyományos ünnepi torta sem maradhatott el. Már
210 gyertya égett, miközben

az iskola apraja énekelte az ismert dalt: "mindazokért akik
nincsenek itt egy-egy gyertya
égjen". Ezután következett a
kézilabda bajnokság, az alsósok pedig táncházban ismerkedhettek a tánc lépéseivel.

Az iskolakirándulást ebben az
évben a helyi sportpályán tartottuk, hogy az útiköltséget
megtakarítva, felajánljuk az
iskolai játszótér kialakításához. Fantasztikus idő volt aznap, így rengeteg játék várta a
gyerekeket: foci, kötélhúzás,
macskabowling, futóverseny,
Kossuth-vágta. A felsősök
meglátogatták a gyönyörűen
felújított helyi Szent Bernát
Arborétumot is. Helytörténeti sétát tett minden osztály,
és a diákönkormányzat megtartotta suligyűlését. Az alsósok vegyes csapatokban nyolc
próbán mérték össze erejüket.
Tanulóink nagyon pozitívan értékelték az elmúlt eseménydús hetet.

bakig. Az önkormányzat jóvoltából a nyolc nap teljes
ellátása 6400 Ft-ba került a
nagyvenyimi iskolába járó diákok szüleinek, és 8 000 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 várunk
minden tartalmas pihenésre
vágyó iskolást.

Családi nap
A Kossuth-hét utolsó rendezvénye egy családi nap volt.
Ezen a délutánon műsorok várták a szülőket. Bábcsoportunk a nagy szél ellenére előadta országos döntős produkcióját Batha Márti néni felkészítésében. A két első osztály
népi játékokat adott elő Fazekas Márti néni és Tükör Balázs bácsi vezetésével. Az énekkar Tóthné Kolmankó Diána
vezényletével énekelte el az igazságot: Itt van az ősz, itt van
újra. Azután a másodikosok szivárványtánca színesítette a
fellépést, melyet Cziczingerné Nagy Éva tanított be a gyerekeknek. Ízelítőt kaptunk kötélugróink tudásából is. Szabó
Adél pedig díjnyertes kutyájával tartott bemutatót.
A műsor után a Kamasztanya átadó ünnepségén vettünk
részt. Ezután a délután kötetlen része következett. A gyerekek játszottak, a szülők körbe ülve saját osztályuk "terülj,
terülj asztalkáját", beszélgettek, vidámkodtak.
Az estét tábortűzzel és közös énekléssel zártuk. A nagy
sikerre való tekintettel folytatjuk ezt a kezdeményezést.

Napközis tábor
Nagyvenyimen
Kilencedik éve szervezünk
Nagyvenyimen napközis tábort a tanév befejeztével. A
nyolcnapos táborba nemcsak
az iskolába járó gyerekek jelentkezhetnek, hanem kívülről is fogadunk általános
iskoláskorú diákokat. A tanulók az idei évben az Indiánok, Kézművesség, Vakáció,
nyaralás téma köré csoportosult feladatokat oldottak meg.
Készült itt fejdísz, hajfonat, íj,
nyílvessző, hűtőmágnes, batikolt póló, plakát, hátizsák. Az
Az iskola oldalait
összeállította:
Kundra Lászlóné igazgató

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 idei tanévben 55 gyerek vett részt a táborban, ahol
nagyon jól érezték magukat a
legkisebbektől a legnagyob-
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Óvoda, óvoda, óvoda
Születésnap: ötven
éves az óvodánk!

Gyermekzsúrral kezdődött
az óvoda születésnapi rendezvénye szeptember 26-án délelőtt. A gyerekek lelkesen fújták el az udvaron a százhúsz
szeletes torta gyertyáit, tapsoltak a tűzijáték láttán és
boldogan vették birtokba az új
udvari mászókánkat, amelyet
intézményünk alapítványának támogatásával telepítettek az udvaron. Zenés-táncosjátékos partival folytatódott a
délelőtti gyermekprogram.
Óvodánk egykori dolgozóinkkal, volt kollégáinkkal és partnereinkkel közösen ünnepeltünk délután öt
órától. Örömmel üdvözöltük
körünkben az önkormányzat
vezetőit, a képviselőtestület

tagjait, a helyi és a környékbeli társintézmények vezetőit
és támogatóinkat.
A résztvevőket Benedekné Sajti Julianna óvodavezető köszöntötte, majd Szabóné
Lőrincz Ilona kedves gondolatokkal méltatta az intézményünket, az itt folyó oktatónevelő munkát.
A vendégeink elismeréssel szóltak az óvoda néhány
pontján kialakított múltidőző sarkokról: régi játékokkal,
használati tárgyakkal, fotótablókkal elevenítettük fel az elmúlt évtizedek emlékeit. Majd
felidézték saját történeteiket,
élményeiket, amelyeket a jubiláló venyimi óvodáról őriznek
a szívükben, lelkükben.

Felújításaink
A nyáron megvalósult a tisztasági meszelés, melynek
alapanyagát Varjas Liliána Tulipán csoportos kislány apukájának köszönjük. Így nekünk csak a munkadíjat kellett
fizetnünk.
Felújítattuk a lépcsős bejáratunkat, valamint a legszükségesebb mázolás is megtörtént.
Két csoportban az elavult világítótesteket is sikerült kicseréltetni. Így már minden csoport új energiatakarékos
fénycsővel működik.
Nagy várakozással tekintünk a tanév elé, fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat megtartását és ápolását.
Kívánunk eredményes közös munkát!

Megkezdődött az új tanév az óvodában

A nyár vége nemcsak egy évszak végét, hanem a vakáció végét
is jelentette óvodásainknak.
106 kisgyermekkel kezdtük
meg a tanévet. Nyolc kisgyermekünk van, akik ha betöltik a 3.
életévüket folyamatosan érkeznek majd hozzánk. Csoportjaink
vegyesek, a Tevékenységközpontú program szerint folyik továbbra is a szakmai munka.
Szeptember 3-án az új szülőkkel megismertettük a Házirendet
és a beszoktatás menetét. Azóta
minden csoportban megvolt a
szülők felé való tájékoztatás, ahol
az aktualitásokon túl a közelgő
rendezvényeink is szóba kerültek.
Így az óvodánk 50 éves születésnapja, amit azóta méltón megrendezett keretek között megünnepeltünk.

Valamint az óvodás szüreti programunk, amit a kistérségi
óvodákkal szakmai nyitott napon
immár hagyományként valósítottunk meg. Várhatóan októbertől
indul a logopédiai fejlesztés, addig a felmérés zajlik, kik szorulnak majd segítségre.
Az óvodás néptánc is indul
Miklán Jolán vezetésével, ennek
felmérése is folyamatban van.
Valamint az úszás, a vízzel
való ismerkedést is meghirdettük
a nagycsoportosok körében.
Megvolt az első védőnői szűrővizsgálat is.
A következő hónapokban várhatóan ismét jön egy olyan „csapat” ahol a lúdtalpat és az esetleges korrekciók javítását ajánlják
gyógycipő formájában majd a
szülőknek.

Kistérségi szüreti mulatság
Kistérségi szüreti mulatsággal örvendeztettük meg idén is
a nagyvenyimi óvodásokat és a
térségből érkezett gyerekeket,
pedagógustársakat.
A korábbi évek hagyományai szerint a vendég csoportok – az előszállási, mezőfalvi,
rácalmási, illetve Dunaújváros
Zalka Máté úti egység –, valamint a mi óvodásaink műsorával kezdődött a program
szeptember 28-án, pénteken

reggel kilenc órakor. A fellépések után a gyerekek népi
játékokkal ismerkedtek és
lovaskocsiztak az intézmény
környékén.
Délután a Katica csoport
hagyományőrző műsorral, az
óvónők pedig népdalcsokorral köszöntötték a gyerekeket,
szülőket.
Vásári forgatag és népi játékok színesítették a szüreti
nap délutánját.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Újra látogatható
az arborétumunk!

Örömmel értesítem az olvasókat, hogy augusztus 3-án
délután felavattuk a felújított
templomparkot, vagy ahogy
korábban elneveztük, a Szent
Bernát Arborétumot. Az újság terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden segítőnket külön megemlítsünk,
de a park rendbe tétele nem
történhetett volna meg az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2011ben nyújtott támogatás ill. a
sok-sok magánszemély, vállalkozó és az önkormányzat segítsége nélkül. Az avatóról készült képek a www.arboretum.
nagyvenyim.erdojarokklubja.
hu honlapunkon megtekinthetőek!
A Szent Bernát Arborétum Alapítványa céljai ezután
is változatlanok: legfonto-

SZENT BERNÁT ARBORÉTUM
– MŰKÖDÉSI REND
A park saját felelősségre szabadon látogatható minden
nap reggel 7 órától este 18 óráig.
Az arborétum területére a belépés ingyenes.
Amennyiben szívesen hozzájárulnának a park fenntartásához, kérjük hogy támogatásukat a Szent Bernát Arborétum Alapítványa Budapest Banknál vezetett 1010296938699320-00000002 számú bankszámlára küldjék.
A rendház belülről előzetes egyeztetés alapján vezetéssel megtekinthető. Látogatási időpontot egyeztetni a lenti
telefonszámokon lehetséges.
Kérünk minden vendégünket, hogy az arborétum látogatása során a következő parklátogatási szabályokat tartsák be!
1. Mindenki óvja és védje a park növényzetét, állatvilágát, útjait és egyéb berendezéseit!
2. Kerékpárral behajtani CSAK a térköves úton szabad, egyébként a parkban mindenfajta más járművel közlekedni tilos!
3. A park területére állatot behozni tilos!
4. Kutyasétáltatás és lovaglás tilos!
5. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó-helyeken szabad
megfelelő időjárási viszonyok esetén! Tűzrakáshoz csak a
hozott tüzelőt és a tűzrakókhoz kitett faanyagot használják! Az arborétum területén fát, gallyat gyűjteni tilos!
6. A szükséges nyársakat otthonról hozzák magukkal, a
park növényzetét rongálni tilos!
7. A dohányzás a park egész területén tiltott!
8. Ne szemeteljenek! Kérjük a sétányok menti szemeteseket használni!
9. Viharos időjárás esetén a parkot el kell hagyni!
Kérünk mindenkit, ha bármilyen észrevétele vagy
bejelenteni valója van, a rendházat szeretné meglátogatni vagy személyesen szeretné támogatni az alapítványon keresztül az arborétumot, a következő telefonszámok valamelyikén hívjon minket: 06-204770481,
06-309391186 vagy 06-209532197.

2012. október 13-án, szombat délelőtt várjuk
azokat a segítőkész embereket akik tudnak
segíteni a Szent Bernát Arborétum takarításában, tisztításában.
Találkozás a nagyvenyimi templomkert Táncsics utcai bejáratánál reggel 8 órakor.
A szükséges szerszámokat hozza magával
mindenki!
sabb, hogy a park és a rendház épülete a környezetéhez
és a múltjához mérten, még
sokáig szolgálja Nagyvenyimet, a nagyvenyimieket és az
ide látogató vendégeket. Több

park még sokáig szolgálhassa
látogatóit! Mert mindenki segítségére szükség van!
Mellékelem a parkra vonatkozó előírásainkat, amit
kérünk figyelembe venni! A

kulturális (főleg zenei és irodalmi) és természettel kapcsolatos rendezvényt fogunk
a parkban megvalósítani, remélem, hogy az Önök tevékeny részvételével!
Az alapítvány kuratóriuma szeretné, ha a parkot minden nagyvenyimi egy kicsit a
sajátjának érezné: óvná és vigyázna rá, büszke lenne, hogy
Venyimen ilyen is van. Az
Alapítvány számít rá és vár
mindenfajta segítséget, hogy
céljait megvalósíthassa és a

sok tiltás miatt a megértésüket kérem, de ahhoz, hogy a
parkot még sokáig normális állapotában élvezhessük,
ezekre figyelni kell!
Bízom benne, hogy mindenki, aki az arborétumunkba látogat kedvét fogja lelni
benne!
Németh László
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa
és a Nagyvenyimi Római
Katolikus Egyházközség
Képviselőtestülete nevében
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Aranydaru
Nyugdíjasklub hírei

Bár már több mint egy
hónapja, hogy falunap volt
Nagyvenyimen, mi most is
szívesen emlékezünk vissza
településünk szép ünnepére.
Örülünk, hogy részesei lehettünk e fantasztikus rendezvénynek.
Süteménykiállítást és vásárt szerveztünk a klubtagjaink által készített süteményekből. A finom sütemények
rövid idő alatt a nagyvenyimi
családok asztalára kerültek,
reméljük, hogy örömet szereztünk a finomságokkal.
A klub dalköre vendégszeretettel fogadta a hantosi és
dégi népdalkör tagjait, akikkel baráti kapcsolatot ápolunk. A hantosi népdalkör
érdemelte ki a május 19én megrendezett Pünkösdi Dalostalálkozó zenei kísérettel versenyző dalkörök
vetélkedőjének vándor serlegét, már második alkalommal. Előadásukat a falunapon a nagyvenyimi közönség
is szeretettel fogadta.
A dégi népdalkör is örömmel fogadta el a meghívást és
köszönettel fogadták a nagyvenyimi közönség elismerését.
A Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub dalköre bemutatta azt a dalcsokrot, amellyel a Pünkösdi
Dalostalálkozón – zenei kíséret nélküli – a dalkörök közül
a legjobbnak bizonyult és elnyerte a vándorserleget, mégpedig második alkalommal.
Csonka Rudolf klubtagunk
szakszofonos
előadásában
magyar nóták hangzottak el.
A baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület meghívásának
tettünk eleget augusztus 19én, és dalkörünk szerepelt a
népdalfesztiválon. Az egész

napos programon jól éreztük
magunkat, kedves vendéglátóink gondoskodtak a jó hangulatról.
Augusztus 20-án Nagyvenyimen az új kenyér ünnepén
dalcsokorral köszöntöttük az
ünnepet és a résztvevőket.
Augusztus 28-án a klub
támogatásával
Tamásiban
voltunk fürödni. A kiránduláson 37 fő vett részt, közülük 27 klubtag és 10 családtag és klubbarát volt. Nagyon
jól éreztük magunkat. Tizenkilenc klubtagunk üdült Cserkeszőlőn szeptember 4-től.
A klubból többen is ott
voltunk a dr. Zseli József által szervezett nyárbúcsúztató
rendezvényen a nagyvenyimi
Arborétumban, ahol nagyon
jól éreztük magunkat. Reménykedünk abban, hogy tavasszal újra indul a koncertsorozat, amelynek mi is részesei
lehetünk.
Szeptember 15-én a helyi
Arborétum területére szerveztünk parkgondozási munkát. Kis létszámmal, de annál
nagyobb lelkesedéssel dolgoztunk abban a tudatban, hogy
minden kéz munkájára nagy
szükség van ott.
Készülünk az általunk szervezett időskorúak ünnepére, a
megyei vezetőségválasztó küldöttgyűlésre, a Szeretet Otthon lakóival való találkozásra, a Dunavecsei Nyugdíjas
Klub Kék Duna dalköre által
szervezett népdalfesztiválra, a
Hantosi barátaink által szervezett népdalkörök találkozójára, ahol népdalkörünk is
szerepelni fog.
Szép és kellemes őszt és jó
egészséget kívánunk mindenkinek!
Juhász-Vedres Zoltánné
klub-vezető

Foltvarrók hírei
Ha nyár, akkor uborkaszezon. De nem a foltvarróknál!
Ők bizony nem nyaralnak.
nem tétlenkednek, hanem
táborról táborra járnak, varrnak a szabadban, ahol csak
tehetik. Akik megengedhetik maguknak azok elmennek a külföldi kiállításokra,
sokan voltak külön buszokkal Franciaországban, ahol
csodálatos munkákat nézhettek meg. Ez a tevékenység
olyan, mint amikor valaki
nem tud ellenállni a hobbijának, mindent megtesz azért,
hogy egy új technikát elsajátítson és azt továbbadja tárainak. De most már itt van
az újrakezdés időszaka amikor beindulnak a foglalkozások és közös varrások. Az
elmúlt hétvégén Iváncsa volt
a házigazda. Csoportunk pedig október 6-án tartja kis-

térségi közös varrását, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
A falunapi kiállításunknak nagy sikere volt. Most
is, mint mindig, igyekeztünk
szép dolgokkal kedveskedni
a hozzánk betérőknek. Remélem még sokáig gazdagíthatjuk a falunapi rendezvényeket. Már várjuk az adventi
készülődést, hiszen annak is
részesei leszünk idén is.
Selmeczi-Kovács Istvánné
csoportvezető

Fontos telefonszámok:

Polgármesteri Hivatal telefonszámai:

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

Mi újság Nagyvenyimen?

Kulináris kavalkád

A Nagyvenyim és Térsége
Fejlesztéséért Egyesület szervezésében élménydús Kulináris Kavalkádon vígadhattunk
szeptember 15-én, szombaton a Sportcentrumban. „Az
egyesület alapvetően településfejlesztésre jött létre, annak részeként kívánja segíteni
a magánembert is, civileket, a
vállalkozásokat és a közszféra szereplőit is. Kulináris Kavalkádunk az emberek összehozását célozza meg, ehhez
kíván alkalmas közeget teremteni, a magyar lelkület
jellegzetességeire, a kulináris igényekre, a bor és pálinka
kultúrájára, a versengési hajlandóságra, virtusra alapozva”
– mondta köszöntőjében Vargáné Kaiser Katalin egyesületi elnök. Majd a rendezvény

gármesteri hivatal dolgozói
és a képviselőtestület tagjai – nagy sikert arattak öltözetükkel és főztjükkel. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úr és
dr. Galambos Dénes kabinetvezető úr is. A program
színvonalas volt, minden
versenyben nívós szakmai
zsűrit sikerült megnyerniük
a szervezőknek. Így a főzőversenyben helyi fogadónk
főszakácsa mellett neves dunaújvárosi éttermek séfjei
mondtak ítéletet, a borversenyben a dunaújvárosi borbarátok elnöke, Grábics Gábor mellett 2 borlovagrend
nagymestere bíráskodtak, a
pálinkákat pedig nyugalmazott polgármesterünk, Rauf
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Elhunyt Jánosi Lóránt
Jó barátot, kiváló embert veszítettünk el.
Augusztus 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Jánosi Lóránt, az erdélyi partnertelepülés
Egeres-Inaktelke református lelkésze. Gyászol
Nagyvenyim közössége, és Jánosi Lóránt halála
óta sajgó szívvel tesszük a dolgunkat mindannyian, akik ismertük
és szerettük Inaktelke református lelkészét. A TISZTELETEST,
ahogyan szólították őt a kis hegyi falujában élők, akikért mindent
megtett, festette a kultúrotthon kerítését a tűz után, járdát épített,
harangot öntetett a templomának, falunapot honosított meg –
nagyvenyimi mintára –, és mindenkihez volt jó szava, biztató gondolata akkor is, ha neki magának már jártányi ereje nem volt a folytatáshoz, és szeretetet sugárzott a tekintete akkor is, ha haragudott.
Most ő érte, a TISZTELETESÉRT szólt Inaktelke új harangja –
negyvenegy évesen magához szólította az Úr, akit egész életében
szolgált. Igaz embert veszítettünk el.

Ünnepeltünk!

fővédnöke, Szabóné Lőrincz
Ilona pedig a közösségi ös�szefogás erejét hangsúlyozta
beszédében.
A kavalkádon egyen pólóban vettek részt a pol-

Pál mellett neves pálinkaházak küldöttei minősítették.
A versenyek mellett színes
és igényes kulturális programok, kiállítások várták a vidám kulináris nap vendégeit.

Osztálytablókat keresünk!
Kérjük a volt diákjainkat, szülőket, hogy iskolai honlapunk színesítése érdekében keressék elő az alábbi végzős
osztályok tabló vagy csoportképét és juttassák el az iskolába, ahol a megörökítés után azonnal visszaszolgáltatjuk.
Hiányzó tablóink: 1996. 8. a, 1990, 1972-1992 az ös�szes, 1970. 8.b, 1969. 8.b, 1967-1968, 1962 és előtte lévő
végzős osztályképek.
Köszönjük segítségét!
Kundra Lászlóné
igazgató

Az Aranydaru Nyugdíjas
Klub szervezésében községünk nyugdíjas lakóit ünnepeltük október 1-én délután
a Sportcentrumban, az Idősek
Világnapja alkalmából.
A rendezvényen képviseltette magát kissolti társklubunk is. Polgármester asszonyunk, Szabóné Lőrincz Ilona
mondott szívhez szóló ünnepi

köszöntőt, és megköszönte az
időseknek mindazt, amit tettek és tesznek településünkért,
a közösségünkért.
A vers és a dalkör előadása után köszöntötték a legkorábban született női és férfi klubtagot, Morvai Gézánét
és Dolmán Józsefet. Vacsorával és beszélgetéssel ért véget
az ünnepi délután.

Mozgáskorlátozottak kedvezményei

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezmény iránti kérelmet
a súlyos mozgáskorlátozott,
illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy törvényes képviselője nyújthatja
be, mely kérelemben a kérelmezőnek fel kell tüntetnie,
hogy a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát
igényli (a szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg igényelhető), valamint szállítást
végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

Az eljárás megindítása: az
eljárás kérelemre indul, melyet minden év március 31éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani a Szociális és
Gyámhivatalnál (Székesfehérvár, Piac tér 12-14) személyesen vagy postai úton,
illetőleg a Fejér Megyei Kormányhivatal két Integrált
Ügyfélszolgálati Irodájánál
(Székesfehérvár, Piac tér 10.;
Dunaújváros, Vasmű u. 39.)
(A teljes dokumentum
megtalálható
önkormányzatunk internetes honlapján:
www.nagyvenyim.hu)
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Szolgáltatásaink
ingyenesen
vehetők igénybe
Problémáját bizalmasan kezeljük
Szolgáltatásaink
* Tájékoztatás és információnyújtás - Szociális ellátásokról és igénybevételük feltételeiről (segélyekről, támogatásokról, adományokról)
* Segítségnyújtás ügyintézésben - Ellátások igénylése,
kérelmek megírása stb.
* Nyomtatványok biztosítása - Segélyek, nyugdíjak,
társadalombiztosítási ellátások igényléséhez
* Családgondozás - Életvezetési tanácsadás, egészségügyi, családi-kapcsolati problémák kezelésére, stb.
* Adományok közvetítése - Ruhanemű, cipő, könyv,
játék, háztartási gép, bútor, élelmiszer, stb. Használt
ruha közvetítése
Tel.: 0625/506-212, e-mail: gyermekjoletn@invitel.hu
Ügyfélfogadás:
2421 Nagyvenyim, Fő út 43.
Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat
Rujder Judit
Hétfő: 8.00-11.00
Szerda: 13.00-15.00

Pók Tamásné ( Zsuzsa)
Hétfő: 8.00-11.00
Csütörtök: 14.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00
Mélykút, Orvosi Rendelő: minden hónap 4. keddjén
13.00-tól 15.00-ig

Ismét ruhagyűjtés és ruhaosztás
Nagyvenyimen
November 5. és November 15. között várjuk
a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz
a kinőtt és feleslegessé vált ruhákat, amelyek

November 19-én 9.00-12.00, 13.00-15.30-ig
a Galambász egyesület épületében kiosztjuk.

Várjuk továbbá: használaton kívüli műszaki cikkek, pl.: Tv,
hűtő, tárcsás mosógép, centrifuga, konyhai felszerelés (edények, lábasok), gyermekágy illetve kanapé felajánlását, amit
a 0625/506-212-es telefonszámon, vagy személyesen jelenthetnek be.
Köszönettel

Pók Tamásné és Rujder Judit
családgondozók

Köszönjük a felajánlásokat !
Ezúton mond köszönetet a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat mindazoknak, akik ruhaadományaikkal segítették
a rászorulókat, valamint azoknak, akik egyéb adományaival
önzetlenül, folyamatosan segítik a családokat.
Pók Tamásné és Rujder Judit
családgondozók

Búgócsiga hírek

A Búgócsiga Családi Napközi 2009 nyarán nyitotta meg
kapuit Nagyvenyimen. Működtetője, a Búgócsiga Kiemelten
Közhasznú Egyesület.
Az elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a Nagyvenyimen, valamint a környékbeli településeken élő kisgyermekes
szülők számára, akik szeretnék
megoldani kisgyermekük elhelyezését, esetleg közösségbe való
szoktatását.
A Búgócsiga Egyesület, a
megalakulása óta sok fejlődésen
ment keresztül. Az induláskor
csupán egy napközit működtetett, amely - a Gyermek Védelmi Törvény előírásai szerint - 7
kisgyermek ellátására adott lehetőséget. Az első évben kialakult nagy érdeklődésre való tekintettel, a második évtől már
két napközivel kezdte meg működését.
A kül-, és beltéri játékok fejlesztése folyamatos. A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező
játszótere kiválóan alkalmas, a
gyermekek kültéri foglalkoztatására. A minden napokban
használt készségfejlesztő játékok és foglalkozások, valamint
a gondozónők szakértelme és
odaadó gondviselése nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek óvodai közösségbe való
beilleszkedése könnyebbé váljon, továbbá az önállóságuk,
például a helyes étkezési, tisztálkodási és öltözködési szokásaik kialakuljanak.
Nagyvenyimi napközi, a működése óta több mint 20 kisgyermek sikeres beilleszkedéséhez és fejlődéséhez járult hozzá.
A kisgyermekek felügyelete,
minden hétköznap reggel 7 órától, délután 16 óráig, akár rugalmas időbeosztásban is megoldható.
2012. év nyarán, a napközi
épületében kezdte meg működését a Fecsegő Tipegők BabaMama Klub. A klub működését,
a helyi védőnők kezdeményezték, mely mellé kérdés nélkül
állt a Búgócsiga Egyesület. A
foglalkozások, minden páros
hét keddi napján, 16 órától ingyenesen látogathatók.

Szintén ebben az évben
kezdte meg működését, a T.
Zsuzsanna védőnő által vezetett
baba-masszázs tanfolyam.
A napköziben a foglalkoztatások egyik alapja a környezettudatosság és az egészséges
életmódra való nevelés. Ennek
jegyében számos kezdeményezést tudhat magáénak az egyesület.
2012. év szeptemberétől,
több mint 6 hónapos szakvélemény kutatás és az erre szakosodott szakértők véleményének kikérése után, a napköziben
foglalkoztatott kisgyermekek
PÍ-vizet isznak, melyet egy erre
szakosodott és minősített vállalkozó, a Nek-tár Kft. szállít. A
termék minősített víz, melynek
minden tulajdonsága az egészséges életmódhoz és táplálkozáshoz köthető. A PÍ-vízről
olvashatnak az alábbi web oldalon: www.pivizplusz.hu
A Búgócsiga Egyesület más
településeken is tervezi működésének kibővítését. Jelenleg
két településsel folynak tárgyalások az indulásról. 2012. év februárjában, a Dunaújvárosi Főiskolával együttműködve került
megvalósításra a DUF Gyermekfoglalkoztató Centrum.
A Búgócsiga Családi Napközi minden évben részt vesz
a Nagyvenyimi Falunapokon
egy ingyenes játszóház működtetésével, valamint a Búgócsiga Egyesület, Nagyvenyim
önkormányzatának támogatásával immár második alkalommal, saját szervezésében
valósította meg a nagyvenyimi
Majálist.
Az önkormányzat, a polgármesterasszony, Szabóné Lőrincz Ilona közreműködésével,
a többi civil szervezettel együtt
kapott elismerést a Falunapon.
A napközi szeretettel vár
minden megkeresést és érdeklődést.
Elérhetőségeink:
Debreczeni Csilla:
06/30/587-5366
Cím: Nagyvenyim,
Földvári utca 13.

Mi újság Nagyvenyimen?
A Ciszterci Rend Zirci Apátsága a rokonok és rendtársak nevében is, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva
jelenti, hogy
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Gólyahír

Dr. Köveshegyi András Rajnald
ciszterci rendi áldozópapot,
életének 97., szerzetességének 77.,
áldozópapságának 71. évében,
a szentségekkel megerősítve
2012. szeptember 24-én hazahívta a mennyei Atya.
Istenben boldogult testvérünket 2012. október 1-én,
a zirci apátsági templomban az érte bemutatott
koncelebrációs szentmise után a zirci temető ciszterci
sírkertjében helyezték örök nyugalomra.
„Minden szolgálatát tiszta szándék, igaz szeretet, egyszerű
őszinteség jellemezte.” (Szent Bernát)

KOVILSZIG ÉPITŐIPARI KFT
Tevékenységünk:
- Ipari hőszigetelés,bádogozás,állványozás
- Homlokzatszigetelés, köz illetve magánépületeken
- Lapostetők szigetelése
- Kül., illetve belső festési munkálatok
Részletekről érdeklődni lehet:
E-mail:kovilszig@gmail.com
Telefonszám:06/20/58 29 106, 06/20/35 53 964

Szeretettel köszöntjük Nagyvenyim 2012. augusztustól
2012. szeptemberig született legifjabb lakóit:
Fekete Nóra
Édesapja: Vígházi István
Született: 2012.08.26.
Édesanyja: Ács Szilvia
Lollok Eliza Sára
Édesapja: Dr. Fekete Zsolt Született: 2012.09.01.
Édesanyja: Bozai Ildikó
Vígházi Vajk Kevin
Édesapja: Lollok Zoltán
Született: 2012.08.27.
Jó egészséget kívánunk
Édesanyja: Domonyik Krisztina a babáknak és családjaiknak!

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS

BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Diákbarát, hatékony angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára
(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám: 0630/820-5780

Györök Károly
20/362-58-17

KISS ATTILA
energetikai szakértő, okl. gépészmérnök
2421 Nagyvenyim, Akácfa u. 15.
+36 20/ 316 – 9794
atis1981@freemail.hu

Épületenergetikai tanúsítványok készítése:
•
•

panel és téglalakások esetén 25.000 Ft
családi házak esetén 30.000 Ft

•

egyéb létesítmények (vendéglátó, ipari jellegű, irodaépület stb.) 250,- / m
Dunaújváros és 15 km- es vonzáskörzetén belül ingyenes kiszállással,
a felett 30 Ft / km önköltségi díjjal.
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JÓTÉKONYSÁGI
GÁLA

Házaspárok
ünnepe

Időpont:

Köszöntjük az arany és ezüst
lakodalmas párokat!

Helyszín:

Időpont:
2012. október 13. 16 óra

2012. október 12. 18 óra
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme

Jótékonysági Gálaműsorral adózunk Jánosi Lóránt
inaktelki lelkész emlékének. Az est bevételét a
tiszteletes családjának ajánljuk fel.
Szeretettel várunk mindenkit!

Műsor:

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda - Maci csoportjának műsora
Kossuth Lajos Általános Iskola Énekkara
Aranydaru Dalkör
Várai Áron erdélyi népdalokat énekel
Nagyvenyimi Nőikar
Bartók Kamaraszínház művészeinek műsora
Nagyvenyimi és a Baracsi Szélescsapás Néptáncegyüttes bemutatója.

Felnőttképzési pályázaton
nyertünk!
Értesítjük a kedves lakosságot, hogy felnőttképzési
pályázaton nyert önkormányzatunk. A részletes tájékoztató hamarosan olvasható lesz a honlapon, és majd
szórólapokon is küldünk értesítést.
A felnőttképzésre jelentkezhet minden 16 év feletti
személy, aki egyéb állami oktatásban vagy államilag finanszírozott képzésben nem vesz részt.
A képzés féléven át heti 2x2 órában a helyi általános
iskolában lesz a délutáni órákban. 90 órában nyelvi és
számítástechnikai ismeretek elsajátítására lesz lehetőség mindösszesen 4500 Ft-ért.
Ennek feltétele, a tanfolyam végén a helyi záróvizsga eredményes teljesítése.
Előreláthatólag 4 féléven keresztül folyik majd a
képzés, s mivel mindenki csak egy 90 órás képzésben
veheti igénybe ezt a kedvezményt, minden lakossági
igény kielégítésre kerül az elkövetkező két évben.
Előzetes felmérés miatt jelentkezni lehet a művelődési házban az 506-220-as telefonszámon a délutáni órákban.
A kezdés várható ideje: december.

Helyszín: Nagyvenyim
községháza házasságkötő terme
Szeretettel várjuk
a jubiláló párokat
és családtagjaikat
e jeles eseményre!

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívunk
minden érdeklődőt

a közös varrásunkra,
2012. október 6-án 9 órára
a Kossuth Lajos Általános
Iskola tornatermébe.
( Nagyvenyim, Fő út 16.)

A jelentkezéseteket
szeptember 30-ig várjuk az alábbi
telefonszámokon, vagy e-mail-ben:
Selmeczi - Kovács Istvánné
06 (30) / 564 - 0320
06 (25) / 259 - 041
selmike13@gmail.com
Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

