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(A Falunap programja lapunk utolsó oldalán található!
Bízunk benne, hogy a műsorkínálat elnyeri tetszésüket, és
örömmel fogadják el a rendezvényre szóló meghívásunkat!)

Belvízelvezetés:
kezdődik a munka!

Az újkenyér
ünnepe
Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

a 2013. augusztus
20-án, kedden
11 órakor tartandó
ünnepségünkre!
Helyszín: Szent
Bernát Arborétum

Ünnepi beszédet mond:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester asszony

(A részletes programot most
állítjuk össze, arról később tájékoztatjuk községünk lakóit.)

Dr. Galambos Dénes
a kormánymegbízott
Ünnepélyes szerződés-aláírással és projektnyitó rendezvénnyel elkezdődött Nagyvenyim
belvízelvezetési
programja, amelyet már nagyon vártak a település déli
részén lakók.

Mint ismeretes, községünk
önkormányzata több mint 90
millió forint pályázati támogatást nyert e fontos beruházásra. (A szerződésaláírással
és munkakezdéssel kapcsolatos részletek a 3. oldalon.)

Orbán Viktor miniszterelnök – dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi
miniszter javaslatára – dr. Galambos Dénest, községünk korábbi képviselőjét, alpolgármesterét nevezte ki a Fejér
Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottá,
2013. július 1-jei hatállyal. Dr.

Dorkota Lajost, a Fejér Megyei
Kormányhivatalt eddig vezető kormánymegbízottat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH)
elnökévé nevezte ki, 2013. július 1-jei hatállyal, hét évre Orbán Viktor miniszterelnök.
Munkájukhoz és az új kihívásokhoz sok sikert kívánunk!
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Csatornázással kapcsolatos
információk
A munkaterület átadás
után azonnal elkezdődött
a csatornázás II. ütemének
megvalósítása Nagyvenyimen
is. A kivitelezővel a kapcsolat
jó, a munkavégzés, valamint a

helyreállítás tapasztalatai eddig nagyon pozitívak.
A lakosság részéről panasz
még nem érkezett, a felmerülő
problémákat és egyedi kéréseket folyamatosan egyeztetik.

Hívják a zöldszámot!
Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatornahálózatának bővítése (Keop-1.2.0/2F/09-2010-0042)

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a "Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és
Kisapostag szennyvíz- csatornahálózatának bővítése" című pályázat
kivitelezésével kapcsolatos észrevételeiket, panaszbejelentéseiket megtehetik az alábbi zöldszámon:

0680/919-012

A zöldszám egy olyan, kizárólag belföldről hívható ingyenes telefonszám, ahol a hívott fél (a zöldszám előfizetője) fizeti a hívások
költségeit, és így a hívó fél számára a telefonálás teljesen ingyenes. A
zöldszám munkanapokon, munkaidőben érhető el. A zöldszám kezelőjéhez beérkezett panaszok, észrevételek rögzítést követően továbbításra kerülnek az érintett szervezetek számára.
Továbbá tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna beruházással érintett települések mindegyikén megtalálható
a kivitelező cégek helyi kirendeltsége (kivitelezői iroda) is, Nagyvenyimen az alábbi címen található:
Nagyvenyim
COLAS Alterra Zrt.
2421 Nagyvenyim
(Galambászház) 281/1. hrsz.
Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó
Önkormányzati Társulás
Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Telefon: 0625/506-790
E-mail: csatorna@m8-dunahid.hu
Honlap: www.csatorna.m8-dunahid.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Erdélyi barátaink meghívására
Erdélyi partnertelepülésünktől meghívást kaptunk Mákófalva
Falunapjára. E jeles rendezvényen községünket a Nagyvenyimi
Sportegyesület képviselte Kegyes
Lászlóné alpolgármester asszony
vezetésével.
Két
héttel
ezelőtt
az
inaktelkiek meghívásának tettünk eleget. Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony és a maroknyi küldöttség méltó módon
megemlékezett Jánosi Lórántról.

A fiatalon elhunyt tiszteletes úr
sírjánál elhelyeztük a nagyvenyimi barátok koszorúját.
Részt vettünk a falunapi
rendezvényen és egyeztettük
a partnerkapcsolati jubileum
méltó megünneplését. November 8-9-10-én érkeznek erdélyi
barátaink, hogy Nagyvenyimen
megerősítsük a 10 évvel ezelőtt
megkötött
testvértelepülési
szerződést.

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Az idei nagyvenyimi falunapra 30 fős küldöttség érkezik
hozzánk Altomünsterből. Várjuk azon régi és új fogadó családok jelentkezését, akik szívesen fogadnának vendégeket,
és ezáltal részeseivé válnának a
testvértelepülési kapcsolatnak.
Vendégeink várható érkezése:
augusztus 1. 17 óra, távozás: augusztus 4. reggeli órák.

A részletes programról bővebb tájékoztatást nyújtunk!
Várjuk a családok jelentkezését Kegyes Lászlóné alpolgármesternél a 30/748 5653-as
számon (16 óra után) illetve a
kegyes.hajni@invitel.hu címen,
vagy a művelődési házban személyesen, telefonon az 62/506220-as számon vagy a kultura@
nagyvenyim.hu címen.

Önkéntes „híd” a fiatalokért
– mindenki lehet önkéntes
Az Európai Unió támogatásával a „HÍD” Dunaújváros
és Környéke Egyesület Térségi Önkéntes Mobil Pontot hozott létre Nagykarácsonyban
Az egyesület 19.823.010
Ft uniós támogatást nyert a
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az Önkéntesség elterjesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében, az Európai
„HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület
2400 Dunaújváros, Vasmű út 312.
Telefon: +36 (25) 400-790
E-mail: hid@hid-egyesulet.hu
Honlap: www.hid-egyesulet.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Szociális Alap társfinanszírozásával.
A projekt célja az önkéntesség terjesztésével a fiatalok
oktatási és nevelési lehetőségeinek, feltételeinek fejlesztése, valamint az aktív állampolgárság elősegítése. A hátrányos
helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci
integrációjának
elősegítése, valamint az esélyegyenlőség támogatása is kiemelkedő szerepet kap a projektben.
A projektj az önkéntességet kívánja népszerűsíteni. A
Dunaújvárosi Térségi Önkén-

tes Pont (Dunaújváros, Vasmű
út 41. III. emelet) Daruszentmiklóson és Nagykarácsonyban is egy-egy Mobil Önkéntes Pontot működtet.
Fontos, a hátrányos helyzetű munkavállalók elérése is,
akiknek a munkaerő-piaci integrációját segíti a program felkészítéssel, valamint a törvényi
előírásnak megfelelően regisztrált fogadószervezeteknél önkéntes munkában való részvétellel. Kiemelésre érdemes, hogy
ezáltal az önkéntesek jogosultak
lehetnek a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásra.

Nagyvenyimen
augusztus 3-án, a Falunapon, Roadshow keretében népszerűsíti
a „HÍD” Egyesület a projektet, ahol lehetőség lesz az önkéntességgel kapcsolatos személyes konzultációra. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Legyen ön is önkéntes, tegye még jobbá lakóhelyét, környezetét!
Czakó Adrien
projektmenedzser

Mi újság Nagyvenyimen?
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Belvízelvezetés:

Kezdődik a munka

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

Térfigyelők,
sebességjelzők
és egyenruhák
Dr. Dorkota Lajos májusban
még kormánymegbízotti tisztségében vett részt az önkormányzat
és a polgárőrség közös pályázatának keretében megvalósult beruházások ünnepélyes avatásán.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dunaújváros Rendőrkapitánya Nagy Zoltán, valamint
eljöttek a környező települések
polgármesterei, községünk képviselői, polgárőrei is.
Nagyvenyim Község Önkormányzata részt vett a BM
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázaton és elnyerte a
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére szóló támogatást.
Összesen 10 darab térfigyelő
került kihelyezésre a településen,
amelyek a központi számítógépre
továbbítják a jeleket.
A beruházás összköltsége
bruttó: 4.100.135 forint. a pályázaton elnyert összeg: 3.200.908
forint. Az önkormányzati önerő:
800.227 forint.
A Nagyvenyimi Polgárőrség
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejlesztések által
kiírt pályázaton indult. Kettő sebességkijelző és 25 darab polgárőr egyenruha vásárlására nyert a
civil szervezet támogatást, amelynek összege: 2.128.621 forint. Az
önerő 532.155 forint, amelyből az
önkormányzat vállalt – 371.976
forintot, a polgárőrség 160.179
forintot.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester az önkormányzat
nevében, Skobrák László ügyvezető igazgató, a kivitelező
cég, az Útéppark Kft. nevében
aláírta azt a szerződést, amely
alapján hamarosan elkezdődnek a Gárdonyi, Boróka, Fűzfa, Tölgyfa utca és a Határvölgyi út által határolt terület
felszíni vízelvezetési munkálatai.
Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázatra
három cég jelentkezett, közülük az Útéppark Kft. adta a
legkedvezőbb ajánlatot.
Mint ismeretes, az önkormányzat 91 millió 519 ezer
forint pályázati támogatást
nyert a beruházásra, ami a
vízmentesítési projekt 90 százalékát fedezi. A teljes bekerülési érték 101 millió 600
ezer forint, ami az Európai
Unió társfinanszírozásával valósul meg.
A felszíni vízelvezetés
községünk 17 hektár terüle-

tén valósul meg, és közel 60
ingatlant, lakóházat érint. A
Fűzfa, a Gárdonyi, a Boróka,
a Tölgyfa utcában felszíni árkokban vezeti el a kivitelező a
vizet, mintegy 1300 négyzetméteren valósul meg az árkok
burkolása. Az említetteken
kívüli többi részen a föld alatt
3,5 méter mélyen, csatornában lesz megoldva a vízelvezetés, a csatorna továbbítja a
csapadékvizet a gyűjtőkbe.
A munkaterület átadására
lapunk nyomdai munkálataival egy időben, július 10-én
került sor.
Ugyancsak július 10-én,
szerdán délután az önkormányzat, valamint a kivitelező
cég vezetői, képviselői lakossági fórumon tájékoztatták az
érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett munkálatokról,
illetve válaszoltak a felmerülő
kérdésekre.
A felszíni vízelvezetési
projekt tervezett befejezése
2013. december 31.

Bosszantó!

Elkeserítő

Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan fejleszti Nagyvenyimet.
Éppen ezért nagyon bos�szantanak bennünket, amikor egyesek nemtörődömsége miatt kell költeni a pénzt:
fél éven belül már a második
csúszdát kell 25 ezer forintért
kicserélni!

Az önkormányzat öt locsolókannát vásárolt és helyezett ki a
köztemetőbe, hogy a hozzátartozóknak ne öblítős flakonokkal
kelljen öntözniük a sírokon lévő
virágokat. Településünk vezetői
bíztak benne, hogy értékelik a
gesztust.
De mára egy darab kanna sem
maradt a temetőben, mind eltűnt
onnan! Miért? Kérjük, aki véletlenül hazavitte, helyezze vissza.

A szolgáltatás változatlan marad
A községünkben terjedő kellemetlen pletykákkal ellentétben a képviselőtestület nem a temetkezési szolgáltatást vette el
a helyi vállalkozótól, hanem az üzemeltetést és fenntartást bízta
másra. A nagyvenyimiek ezentúl is azzal a szolgáltatóval intézik
a temettetést, akivel akarják.
Mi történt valójában? Az önkormányzat pályázatot írt ki a
nagyvenyimi köztemető üzemeltetésére és fenntartására. Három vállalkozótól kért ajánlatot, közöttük a helyitől is. Viszont
csak egy pályázat érkezett be. A képviselőtestület elfogadta a
beérkezett pályázatot és árajánlatot, így a jövőben a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. végzi a temető üzemeltetését és fenntartását.
De még egyszer hangsúlyozzuk: a kegyeleti szolgáltatást annál
a vállalkozónál veszik igénybe az elhunyt hozzátartozói, akinél
szeretnék.

Játszótér
Szülők, vállalkozók jóvoltából, valamint az önkormányzat vezetőinek nagyra becsült
támogatásával elkezdődött a
játszótér-építési program a
Kossuth Lajos Általános Iskolában. Az első játékot, egy
csúszdás várat már birtokba
vehették a gyerekek. Hálásan
köszönjük mindenkinek a segítségét:
Kundra Lászlóné
igazgató

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 az is
nagyon örül majd, aki megnyeri.
Várjuk a tombola-felajánlásokat a polgármesteri hivatalban és a művelődési házban!
Támogatásukat előre is köszönjük!
Szabóné Lőricz Ilona
polgármester asszony

Kulináris kavalkád
Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület célja egyebek mellett helyben lakók életkörülményeinek
javítása,
a
közösségi aktivitás növelése a lakossági összefogás elősegítése.
Ezt erősítendő idén is megrendezi az egyesület a Kulináris Kavalkádot, amely szeptember 14én lesz.
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Szüreti felvonulás és bál
2013. szeptember 28-án
délután Szüreti felvonulás és
bál lesz a Nagyvenyimi Néptánccsoport szervezésében. A
zenés-táncos hagyományos
menet idén is a főutca város

felőli végéről indul, és a szokásos útvonalon haladva végig
járják az utcákat. A felvonulás
után este pedig bállal várják a
mulatni vágyókat.

Ismét ruhagyűjtés
Nagyvenyimen!
Jubileumi közös varrás
A Foltvarró Klub 2013.
október 5-én 10 órakor a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos
Általános Iskola tornatermében közös varrást tart a környékbeli klubokkal. A csoport

most ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját.
Szeretettel várnak minden
érdeklődőt, hogy közösen ünnepeljék ezt a szép jubileumot.

Falunapi ízelítő

Az idei Falunap is bővelkedik
meglepetésekben. A helyi és
környékbeli művészeken kívül, országosan ismert művészek is tiszteletüket teszik
nálunk.
Elsőként hadd említsem
Budai Beatrix és Zsuzsa Mihály nótaénekeseket, akik a
már klasszikussá vált „Jó ebédhez szól a nóta” c. program részeként énekelnek nekünk a
Bojsza Zenekar kíséretében.
A Szívtipródók c. táncszínházi előadás több szempontból is érdeses lesz, ugyanis
a koreográfus-táncművészük
Móri Csaba, a község szülöttje, és ők azok a táncművészek, akik az egykori dunaújvárosi Bartók Táncszínházat
csinálták: Seresné Ankovics
Zsuzsanna, Szauer Szilvia,
Tóth Boglárka, Móri Csaba,
Suplicz Mihály és T. Laforest
Csaba.
Másik
meglepetésünk
Csobot Adél, a tavalyi
X-faktor felfedezettje, akinek
temperamentuma, énekhangja és bája mindenkit rabul ejt.
A 2 szoknya 1 nadrág Társulat sem közömbös a venyimi
szíveknek, hiszen egyik alapítójuk, Plásztán Anett, dunaújvárosi születésű. Három

fiatal, Plásztán Anett, Várkonyi Andrea és Czakó Ádám,
(innen a 2 szoknya 1 nadrág)
akik a színházi világot nyaranta a falunapokra cserélik. Fergeteges énekhang, rengeteg
humor és profizmus jellemzi
őket. Élmény lesz hallgatni a
Madách Színház művészeit.
Az est fénypontja a
Mystery Gang zenekar lesz.
Ez a trió semmi mást nem
csinál hosszú évek óta, mint
a legautentikusabb, legelemibb, legkezdetlegesebb formájában mutatja be, milyen
is volt a rock and roll Amerikában az ötvenes évek derekán. Ahogy ők fogalmaznak:
„Egy átlagos koncertlátogatónak se kell több tíz percnél
a Mystery Gang műsorából,
hogy belássa, ezeket a dalokat
pont a hihetetlenül egyszerű,
ám metronóm pontosságú zakatolásuk miatt iszonyú nehéz
jól előadni, arról nem beszélve,
hogy az a szabadság és zabolátlan életérzés, amely ebből
a zenéből árad, csakis hiteles
emberektől fogadható el maradéktalanul.”
Remélem, sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket, és
idén is találkozunk a Falunapon!

Augusztus 5-től 9-ig várjuk
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
a kinőtt és feleslegessé vált ruhákat!

Várjuk továbbá: használaton kívüli műszaki cikkek, pl.: Tv, hűtő,
tárcsás mosógép, centrifuga, konyhai felszerelés (edények, lábasok),
gyermekágy illetve kanapé felajánlását is, amit a 0625/506-212-es telefonszámon, vagy személyesen jelenthetnek be.
Ezúton mond köszönetet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mindazoknak, akik ruhaadományaikkal segítették a rászorulókat,
valamint azoknak, akik egyéb adományaival önzetlenül, folyamatosan
segítik a családokat.
Köszönettel:
Pók Tamásné és Kajári Zsanett
családgondozók
Köszönjük a felajánlásokat!

Felhívás!
Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőföldvíz
Kft. ügyfélbarát szolgáltatásai körét bővítve, az online
kapcsolattartási lehetőségek mellett helyi, települési
szinten közvetlenül is biztosítja a mérőóraállás bejelentési lehetőségét. Keressék a polgármesteri hivatalban kihelyezett Mezőföldvíz-logóval ellátott
óraállást bejelentő ügyféldobozt, ahová várjuk fogyasztóink aktuális adatrögzítéseit.
A gyorsabb ügyintézés érdekében forduljon személyesen munkatársainkhoz, hívja Call Centerünket
a 06-40-462-000-ás telefonszámon, vagy küldjön e-mailt az ugyfel@mezofoldviz.hu elektronikus
levélcímre. Bővebb tájékozódásért keresse fel honlapunkat a www.mezofoldviz.hu címen, ahol nemcsak
Üzletszabályzatunkat tanulmányozhatja, de hibabejelentését online felületen is megteheti. Ehhez kattintson a főoldalon az Ügyfélközpont rovat zöld keretes „Hibabejelentés” szavára és kövesse az ott leírt
utasítást.
Tisztelettel:
Ügyfélszolgálat

Mi újság Nagyvenyimen?
BÚGÓCSIGA HÍREK

Retro Majális

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a
Retro Majális a Varga Fogadó
mögötti területen. Az idei évben a DLSZ-szel közös szervezésben megrendeztük az I.
Majális Foci Kupát, mely nem
jöhetett volna létre, a Nagyvenyimi Sport Egyesület támogatása nélkül.
Az időjárás ezúttal is kedvezett a rendezvénynek, ezért
sok érdekes programmal kedveskedhettünk az látogatóknak. A megnyitót követően, a
Nefelejcs Óvoda óvónőinek
báb előadásait nézhettük meg,
ami kicsiknek és nagyoknak
is egyaránt tetszett. Az igazán
jól sikerült kezdés után, indultak az ügyességi sport vetélkedők, amelyre már korábbi
évekről ismerős gyerekeket is
újra láthattunk. Ebéd időben a
nagy népszerűségnek örvendő
Peonza Cometa verseny vette
kezdetét, melynek sztárvendége volt a híres spanyol Peonza
bajnok Salvador De La Rosa.
A verseny remek hangulatban
telt, ahol értékes nyeremények
találtak gazdára. A délután folyamán a Mazsorett Csoport
színvonalas műsorát tekinthettük meg. Ezt követően a foci
kupa eredményhirdetése következett, melynek eredményeit a

www.dlsz.hu oldalon megtalálhatják. Idén a Hajnali Utazók
nevű country zenekar színvonalas előadását élvezhette minden ide látogató. A napot az
óriás tábortűz meggyújtásával
zártuk, melynek látványa méltó
zárása volt a Majálisnak. Légvár, mini quad és sok-sok családi és egyéni ügyességi verseny
volt egész nap.
A Varga Fogadó jóvoltából
mindenki kedvére válogathatott egész nap a jobbnál jobb
fogásokból, menükből.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Dunaújvárosi TESCO Áruháznak, a
DECHATLON Sportáruháznak, valamint a GULLIVER
Játék Nagykereskedésnek, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény. Köszönjük a Nagyvenyimi Művelődési
Háznak, valamint Nagyvenyim
Önkormányzatának, hogy idén
is segítették munkánkat. Külön köszönet a Nagyvenyimi
Sport Egyesület vezetőjének,
Koncz Bertalannak, továbbá
a DLSZ főtitkárának, Petrás Gábornak, akik közreműködése nélkül nem jött volna
létre a focikupa. Köszönet a
vendégeknek, akik megjelenésükkel gazdagították rendezvényünk színvonalát.
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Házaspárok
bálja:
jelentkezzenek!
Községünkben 20. alkalommal köszöntjük 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)
– a polgármesteri hivatal titkárságán (telefon: 507-460)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester asszony

Nyárbúcsúztató
koncert
Az idei zenés Nyárbúcsúztató

2013. augusztus 31-én, szombaton 18 órakor lesz
a Templomkert-Arborétumban.

(A zenei programot most állítják össze,

arról később szórólapon tájékoztatják a lakókat.)

Játékos angol nyelvoktatást indítunk 2-14 éves gyerekeknek
A Búgócsiga Egyesület, a
majális után egy újabb érdekességgel lepi meg Nagyvenyim lakosságát.
Az LFC Clubs szervezésében zajló The Kids Club elnevezésű programhoz bekapcsolódva, 2-14 éves korosztályban indít
angol nyelvű játékos, de mindig
az adott korosztály terhelhetőségének megfelelő nyelvtanfolyamokat. A tanfolyamot Fülöp
Krisztina angol nyelvi pedagógus tartja.
A program lényege, a természetesség, a játékosság és a gyakorlatiasság. A módszer hatékonyságát jelzi, hogy sajátos, a
korosztályi
jellegzetességekre
építő metodikája révén már egé-

szen kisgyermek kortól alkalmazható.
Hasonlóan, ahogy a gyermek
a saját anyanyelvét elsajátítja, mi
is játékokon, dalokon, vidám feladatokon keresztül ismertetjük meg őt az angol nyelvvel.
Természetesen a gyerekek életkorának előrehaladtával folyamatosan komolyodnak a feladatok, mégis mindig megmarad a
stresszmentes és örömteli tanulás élménye!
A klubban tanultakat a gyerekek azonnal kipróbálhatják
különböző szituációk, játékok
segítségével. Ez egyből pozitív
visszajelzést, sikerélményt biztosít számukra, amely hozzájárul
önbizalmuk növekedéséhez is.

Mivel a gyerekek ugyanarra
a dologra csak korlátozott ideig képesek koncentrálni, ezért a
nyelvtanfolyamok úgy épülnek
fel, hogy az egyes feladatok folyamatosan váltsák egymást.
A tanfolyamok hatékonyságát jelzi az is, hogy a foglalkozásokon többször visszatérünk a
már korábban tanultakra; természetesen mindig új és változatos
módon - ezzel is segítve a már
megtanult dolgok elmélyítését,
letisztulását.
Reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk sok gyermek nyitottá válásához más nyelvek iránt,
továbbá segítjük Őket a későbbi
életükben elkerülhetetlenül jelentkező demokratikus társada-

lomban való aktív részvételre, a
helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.
Elkötelezettségünkhöz híven
szeretnénk ezzel is a gyermekek
sajátos életképének kialakulásához jó példákkal hozzájárulni,
elősegíteni az értelmi, érzelmi,
szociális és erkölcsi fejlődésüket.
A Kids Clubbal kapcsolatosan bővebb információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
Fülöp Krisztina
Tel.: 06/30/685-3630
E-mail:
kriszta125@freemail.hu
Búgócsiga Egyesület
Tel.:06/30/5875366
E-mail: csilla@bugocsiga. com
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A

Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatas
A József Attila Könyvtár
által kiírt olvasópályázaton
hatodik osztályos csapatunk
a második helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Fazekas Csenge, Kiss András,
Kovács Vera. Felkészítő tanáraik: Kissné Ságodi Gyöngyi
és Tóthné Kolmankó Diána.
Gratulálunk nekik!

A 4. osztályosok számára rendezett város és városkörnyéki angol versenyen a
Hekele Dóra, Petrányi Bálint és Szabados Zalán alkotta csapatunk második helyen
végzett a nehéz mezőnyben.
Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia. Gratulálunk!

Az
Országos
Bábtalálkozón Pitypang
Bábcsoportunk
bronzminősítést szerzett. A
csapat tagjai: Szabados Zalán, Futó Laura, Debreczenyi Lívia, Fazekas Csenge, Weibel Krisztián, Lesi Klaudia, Tompai
Viktória, Molnár Fanni, Kovács Vera, Balogh Dzsesszika, Zsiger Nikolett, Pokornyi Petra. Felkészítő tanáruk: Batha Józsefné. Büszkék vagyunk rájuk!

A város és városkörnyék nyolcadikosi
számára megrendezett
Egészséges életmód
vetélkedőn
iskolánk
csapata
a második helyen
végzett. A csapat
tagjai: Horváth Tamara, Kováts Andrea, Marczona Luca, Zsiger
Georgina. Felkészítő tanáruk: Kissné Fetth Mária. Gratulálunk!

Körzeti mesemondóversenyünkön Szabó Bence ezüstérmes lett a harmadikosok
között, míg Szabados Zalán
a negyedikesek mezőnyében
szerzett bronzérmet. Gratulálunk nekik! Felkészítő tanáruk: Batha Józsefné.
Körzeti
mesemondóversenyünkön a felsősök mezőnyében
aranyérmet szerzett Fazekas Csenge a hatodikosok
és Juhász Gábor a
hetedikesek mezőnyében. Futó Laura az ötödikesek
között az ezüstérmet érdemelte ki. Büszkék vagyunk rájuk! Felkészítő tanáraik: Tóthné Kolmankó Diána és Budai Árpádné.
A Németh Margit matematika verseny város és városkörnyéki fordulóján kiemelkedő eredménnyel harmadik
helyezést ért el Rakonczai
Zoltán a nyolcadikosok között. Felkészítő tanára Kiss
Zoltánné. Gratulálunk!

A körzeti történelem versenyen
iskolánk csapata a
harmadik helyezést
szerezte meg. A csapat tagjai: Markóth
Luca, Fülöp Csaba,
Kiss András, Wágner Anna. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és Tóthné Kolmankó Diána. Ügyesek voltatok!
A
körzet
footsal
versenyén iskolánk csapata a
harmadik helyen végzett. A
csapat tagjai:
Szecsei Ferenc,
Ráthgéber
László, Kállai Árpád, Fülöp Csaba, Darab Dániel, Keresztes Patrik,
Rakonczai Zoltán. Felkészítő tanáruk: Boromiszáné Gelencsér
Erika. Hajrá fiúk!
Fülöp Milán és Sohajda
Sára első helyezést ért el a
körzet mesemondó versenyén.
Felkészítő tanáruk: Kissné
Ságodi Gyöngyi. Gratulálunk
nekik!

Mi újság Nagyvenyimen?
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A város és városkörnyék
számára szervezett környezetismereti vetélkedőn a Petrányi
Bálint, Szabados Zalán, Szabó Soma alkotta csapatunk a
harmadik helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Kissné Fetth
Mária. Gratulálunk!

A Széchenyi gimnázium
által szervezett Kisbiológusok találkozóján Kiss András Máté különdíjban részesült. Felkészítő tanára:
Kissné Fetth Mária. Büszkék
vagyunk rá!

A körzet mezei
futóversenyén a Tóth Levente,
Horváth
Ádám, Gál János,
Szabó Soma, Németh Kristóf, Kincses Martin alkotta II. korcsoportos
csapatunk
harmadik helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és
Czimmer Éva. Hajrá fiúk!
Elsősegél ynyújtó-versenyt
rendeztek a város és városkörnyék általános
és középiskolásai számára. A
Zsiger Georgina, Kállai Árpád,
Szentesi Zoltán,
Rakonczai Tamás, Újvári Dávid alkotta 8. osztályos csapatunk a második helyezést szerezte meg. Felkészítő tanáraik: Kiss Péter és Kissné
Fetth Mária. Gratulálunk nekik!
A város és városkörnyék
számára szervezett szavalóversenyen Szabó Bence harmadik osztályos tanuló ezüstérmet szerzett a nagyon erős
mezőnyben. Felkészítő tanára: Batha Józsefné. Gratulálunk!
A város és városkörnyék
számára rendezett Móra Ferenc komplex olvasási versenyen Szabó Bencét különdíjjal jutalmazta a zsüri.
Felkészítő tanára: Batha Józsefné. Büszkék vagyunk rá!
A körzet szépolvasó versenyén remekeltek alsósaink.
A dobogón végzett Kvassay
Fanni első, Tóth Levente harmadik és Szabados Zalán a
negyedik évfolyamon. Felkészítő tanáraik: Tükör Balázs és
Batha Józsefné. Gratulálunk!

A körzet szépíró
versenyén dobogóra
állhattak alsós tanulóink. Sipos Dorottya
az első, Rácz Fanni a
második, Pók Viktória
a harmadik, Horváth
Petra a negyedik évfolyamon ért el bronz illetve ezüstminősítést.
Felkészítő tanáraik: Kissné Ságodi Gyöngyi, Fazekas Zsoltné
és Cziczingerné Nagy Éva. Szép volt lányok!
A körzet szépolvasó
ver
senyén Tóth Levente remek
szereplésével harmadik helyezést ért el a harmadik évfolyamon. Felkészítő tanára: Batha
Józsefné. Gratulálunk.
Polgárvédelmi verseny kiemelkedő eredményei. Kiss Péter tanítványai évtizedek óta
résztvevői a polgárvédelmi vetélkedőknek. Rendszeresen a
dobogón végeznek, továbbjutva a megyei és országos megmérettetésekre is.
Az idei évben általános iskolás csapatunk
nem jutott be a legjobbak közé, volt tanítványaink viszont, akik már középiskolások,
ismét remekeltek. Kiss Péter tanár úr felkészítésével "Kossuth középiskola" néven
az országos döntőig verekedték magukat,
ahol kiemelkedően helytálltak. Büszkék
vagyunk a Horváth Mátyás, Szabó Attila,
Müller Tamás, Lovászi Tamás alkotta csapatunkra. Hajrá fiúk, előre! Pár év múlva jól
hangoznék: a „Kossuth Egyetem Nagyvenyim diákjai az országos döntőben”. A fiúk
egyedi kupával köszönték meg Kiss Péter tanár úrnak, a "Legendának" a sok éves együttmunkálkodást, a sikeres felkészítést.
A Vasvári iskola által rendezett Euklidészi matematika
versenyen remekeltek tanulóink. A hetedik évfolyamon
Juhász Gábor, a 8. osztályosok
között Ujvári Dávid állhatott
a dobogóra a legjobbak között. Felkészítő tanáruk: Kiss
Zoltánné. Szép volt fiúk!
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Óvoda, óvoda, óvoda
Családi nap

Szeptember!
Tájékoztatjuk a kedves
szülőket és gyerekeket, hogy
az augusztus havi zárva tartás
után 2013. szeptember 2-án
nyit ki újra az óvodánk, amikor várunk minden régi óvodás gyermeket. Ekkor szükség lesz egy orvosi igazolásra,
mely szerint a gyermek egészséges, közösségbe mehet.
Az új gyermekek szülei részére szeptember 2-án
délután fél 4-kor szülői értekezletet tartunk, melyen a
Házirend mellett megismerkedhetnek a beszoktatatás
menetével.
A nyárra kívánunk minden óvodásunknak és szüleinek kellemes nyarat és jó pihenést!

Óvodánkban már második éve megrendezésre kerül
a tavaszi „Jótékonysági Családi nap” rendezvényünk. Ez alkalommal a támogatásokból a
csoportok könyvkészletét terveztük felújítani.
A szülők aktív részvételével elkészült a vacsorára szánt
Paprikás krumpli, amellyel
minden vendéget megkínáltunk. A szabadban, bográcsban főtt az étel, a hangulat is
egyre fokozódott.
A nap sikeréhez a fellépők
színvonalas előadása nagyban
hozzájárult. Különböző stílusú népszerű dallamok csendültek fel élvezetes előadásban. Mindannyian jól éreztük

Ballagó óvodásaink
Tulipán csoport:
Antus Viktória
Bajusz Bernadett
Babecz Máté
Kiss Dorottya
Kovács Luca
Marosi Valentina
Nemcsényi Vivien
Szigeti Levente
Tóth Regina

Maci csoport:
Horváth Melinda
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kuti Botond
Mészáros Alexa
Németh Mária
Sóti Levente
Sztojka Arnold
Tóth Bálint
Wágner Lili

magunkat, volt aki táncra
perdült a jó zene hatására.. A
gyerekek is aktívan figyelték a
műsort, vagy bekapcsolódtak
a fellépők sorába.
Minden támogatónknak
köszönjük szépen önzetlen

felajánlásukat, valamint köszönjük szépen a fellépőink
színvonalas műsorát: Kanyar
Katalinnak, Kanyar Ágnesnek, Klép Tamásnak, Szabó
Attilának és a Kleopátra Hastánc csoportnak.

Katica csoport:

Nyuszi csoport:

Góczán Barnabás
Hajnal Gábor
Hollósi Véta
Horváth Kinga Johanna
Horváth Tamás Nimród
Kállai Gábor
Komáromi Izabel
Mintál Bence
Móger Dominik Leon
Móger Jázmin Liza
Szendrő Mira
Szücs Nóra
Vígházi Zétény

Erdélyi Gyula
Fenyvesi Csenge Liliána
Gaszler Szonja
Kubik Hanna
Kuminka Zsófia
Mankovics Máté
Motyovszki Kloé
Naszvadi Flóra
Naszvadi Noémi
Peterdi Botond
Pinczés Kamill
Szakács Bence János

Mi újság Nagyvenyimen?

9

Jubileumi Pünkösdi Dalostalálkozó

Nagyvenyim Önkormányzatának támogatásával 2013.
május 11-én 10. alkalommal
szervezte meg az Aranydaru Nyugdíjas Klub és a Művelődési Ház a PÜNKÖSDI DALOSTALÁLKOZÓT,
melyen Daruszentmiklósról,
Baracsról, Kunszentmiklósról,
Soponyáról, Dunaújvárosból,
Hantosról, Kissoltról, Seregélyesről, Mezőfalváról, Dunavecséről, Kisapostagról és Nagyvenyimről vettek részt dalkörök
207 fő szereplő, összesen 342 fő
részvételével.
Ajándékműsort adott a
Kunszentmiklósi „Csillagocskák” gyermek citerazenekar és
Ináncsiné Márkus Orsolya.
A rendezvény fővédnöke
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester köszöntötte a szereplőket és vendégeket. Virággal és emléktárgy átadással
köszönte meg Fási Évának a
dalostalálkozó életrehívójának,
Juhász-Vedres
Zoltánnénak
a találkozók szervezőjének és
műsorvezetőjének, az Aranydaru Nyugdíjas Klub tagjának a
tíz év alatt végzett lelkiismeretes munkát.
A rendezvény vendégei voltak: Rubina Sándor az „Éle-

tet az éveknek” Fejér megyei
Szervezetének elnöke az Országos Szövetség alelnöke,
Szemmelweisz Ferenc a Nyugdíjasok Országos Szociális Fórumának elnöke, Kegyes Lászlóné alpolgármester, Komjátiné
Mádl Margit címzetes főjegyző, Vörös Sándor Dunavecse
polgármestere, Fischer Miklós
Hantos polgármestere.
A dalkörök szereplését zsűri értékelte. A zsűri elnöke Farkas Erik színművész, a Bartók
Kamaraszínház művésze, tagjai
Polgár Lilla színművész a Bartók Kamaraszínház művésze és
Halász Gyöngyvér a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola drámapedagógia szakos
tanára volt.
A rendezvényen megemlékeztek az elmúlt 10 év
dalostalálkozóiról is. Köszöntötték a Baracsi, Daruszentmiklósi és Nagyvenyimi dalkört, akik mind a tíz alkalommal
szereplői voltak a találkozónak.
10 év alatt 24 település dalkörei vendégeskedtek Nagyvenyimen 2143 fő részvételével.
Nagyvenyim Önkormányzata által alapított vándorserlegeket kórus, zenei kíséret nélküli dalkör és zenei kísérettel

szereplő dalkör kategóriában
Baracs 3 alkalommal, Hantos
3 alkalommal, Nagyvenyim 4
alkalommal, a Mezőfalvi Női
Kar, Nagyvenyimi Női Kar,
Adonyi Női Kar, a Dunaföldvári Cantemus Kórus, a Mezőszilasi Kórus és a Dunavecsei dalkör 1-1 alkalommal érdemelte
ki. Kategória díjat 9 település
dalköre, különdíjat 19 dalkör
kapott, szólóénekes és citerás
közönségdíjat kapott 3 település, II. és III. helyezést érdemelt
ki 2-2 település dalköre.
A rendezvény ez alkalommal
is a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében volt. A szépen feldíszített teremben 10 órától 12 óráig tartott a dalkörök
színvonalas bemutatkozása. Vendégeink a nagyvenyimi VitalFitt Sportcentrumban ebédeltek.
A vendégek utaztatását Tóth Lajos nagyvenyimi vállalkozótól a
rendezvény támogatásaként, térítésmentesen kaptuk. A rendezvényt személyesen is támogatta
Szabóné Lőrincz Ilona Nagyvenyim polgármestere.
A Nyugdíjas Klub 34 tagja
támogatta a rendezvényt süteménysütéssel és egyéb vendéglátással. A vendéglátást a klub
tagjai látták el a nap folyamán.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget.
Külön köszönjük Debrecze
nyi Kálmánné Évikének a szervezésben és lebonyolításban
végzett lelkiismeretes munkáját.
Eredményhirdetésre a délutáni órákban került sor.
A zsűri értékelése után minden szereplő dalkör emléklapot
és virágot kapott.
I. helyezett lett zenei kísérettel
szereplő csoportok közül a Hantosi Népdalkör Koncz Mária
vezetésével, I. helyezett lett zenei kíséret nélküli kategóriában
a Nagyvenyimi Nyugdíjas Klub
dalköre Németh Irma tanárnő vezetésével, II. helyezett lett
a Kisapostagi Nőegylet dalköre Pere Nikolett vezetésével, III.
helyezett lett a Baracsi Nyugdíjas
Egyesület dalköre Koncz Mária
vezetésével, különdíjat érdemelt
ki a Dunavecsei Népdalkör Borbély Lajos vezetésével.
Az egész nap jó hangulatban
telt. Vendégeink jól érezték magukat településünkön.
A szervezők, a vendéglátók
jó házigazdaként járultak hozzá, hogy vendégeink jó hírét vigyék Nagyvenyimnek.
Juhász-Vedres Zoltánné
klub-elnök

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Klubunk életében nagyon
sok esemény történt a közelmúltban: 10. alkalommal szerveztük meg Nagyvenyimen
a költészet napi versünnepet,
melyen társ nyugdíjas klubok és nagyvenyimi versmondók, összesen 32 fő versmondó
mondott el 35 verset.
A rendezvényen 90 fő vett
részt. A versünnep résztvevőit
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester és dr. Szemere Brigitta tanárnő, költő köszöntötte.
Részt vett a rendezvényen
Kegyes Lászlóné alpolgármester és Debreczenyi Kálmánné a Művelődési Ház megbízott vezetője is. A rendezvény
résztvevőit verssel köszöntötték Tóthné Kolmankó Diána
tanárnő gyermekei. A Nyugdíjas Klub tagjai látták vendégül az ünnepség résztvevőit.

Köszönjük az Önkormányzat, a Művelődési Ház és a
klubtagság
támogatását, és
munkáját.
Versmondóink,
Lantos
László, Horváth Györgyné és
Juhász V. Zoltánné, Kulcson,
Rácalmáson és Baracson vettek részt költészet napi versünnepen.
Klubdélutánjainkon
köszöntöttük névnapjukat és születésnapjukat ünneplő klubtársainkat, megünnepeltük az
anyák napját, kirándulást szerveztünk Tamásiba és Kiskőrösre.
A Dalkörünk meghívást kapott Seregélyesre jubileumi ünnepségre. Részt vettünk a nagyvenyimi térfigyelő rendszer
átadásán is.
Megszerveztük a 10. Pünkösdi Dalostalálkozót, melyen
dalkörünk a zenei kíséret nél-

küli kategóriában I. helyezést
ért el.
Szerepelt a dalkör Kisapostagon a falunapi rendezvényen,
ahol népdalfesztivált szerveztek. Ezen a rendezvényen is
zsűri értékelte a szereplést, és
nagy örömünkre az I. helyezést, egy csodálatosan szép serleget a mi dalkörünknek ítélte oda.
Baracsi barátaink „Barátság
nap” rendezvényén képviseltük klubunkat. A harmadik alkalommal rendezett „Barátság
nap” vendégszeretetben, jó hangulatban telt.
Már hagyomány, hogy július első hétfőjén megünnepeljük klubunk alakulásának és a
dalkör megalakulásának évfordulóját ünnepi klubdélutánon.
Készülünk az augusztusi falunapra, ahol házi sütemény
kiállítást és - vásárt tartunk.

Dalkörünk egy dalcsokorral
szerepel a falunapon.
Dalkörünk és Csonka Rudolf jelentkezett az „Életet az
éveknek” Országos Szervezete
által szeptemberben, Egerben
megrendezésre kerülő 3 napos
nyugdíjas kulturális találkozóra.
Ennek költsége 17.500Ft/
fő + nevezési díj. Az utazást
menetrendszerinti autóbusszal
tervezzük megoldani. A költséget a résztvevőknek kell befizetni augusztus 20-ig.
Örömmel és köszönettel
fogadnánk anyagi támogatást
vállalkozásoktól, intézményektől, illetve magánszemélyektől,
akik ezt megtehetik. Szeretnénk Nagyvenyim jó hírét vinni
erre az országos rendezvényre.
Mindenkinek szép nyarat és
jó egészséget kívánunk!
Juhász-Vedres Zoltánné
klub-elnök
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A Nagyvenyimi Művelődési Ház
csoportjainak felhívása
Gyerekeknek, fiataloknak!
Szereted a zenét? Szeretsz mozogni? Van ritmusérzéked? Szeretsz szerepelni? Vagy csak mozognál egy jót?
Akkor legyél tagja a Művelődési Ház valamelyik csoportjának!
Az alábbi csoportokba jelentkezhetsz:
 Mazsorett mini csoport (6 és 10 éves kor közötti gyerekeknek) és mazsorett ifi csoport
(10 év feletti gyerekeknek)
 Új! gyermeknéptánc (6 éves kortól) - Czuppon Péter vezetésével
 Új! hip-hop- start tánccsoport (6 éves kortól) és hip-hop- top tánccsoport (14 éves kortól)
 Új! színjátszó kör

Felnőtteknek
Szeretné tartalmas eltölteni szabadidejét? Sikerélményre vágyik? Vagy csak szeretne kellemes társaságban lenni? Akkor
csatlakozzon a Művelődési Ház csoportjaihoz!
 Aranydaru dalkör (próbák minden héten kétszer vannak)
 Foltvarró klub
 Nagyvenyimi női kar
Jelentkezni lehet szeptember 15-ig a kultura@nagyvenyim.hu email címen (a csoport megjelölésével), az 506-220-as telefonszámon vagy a személyesen a művelődési házban.

Gyermeknap Nagyvenyimen
Június első szombatja a gyerekeké volt, mivel ezen a napon került sor
a községszintű gyermeknap megrendezésére a Művelődési Ház jóvoltából, melynek új vezetősége ezzel a
rendezvénnyel debütált.
A rendezvény szervezésében nem
csak a „művház” dolgozói vettek
részt, hanem most első alkalommal
gimnazista önkéntesek segítettek a
rendezvény szervezésében, lebonyolításában.
Az eseménynek az időjárás szempontjából nehezen álltunk neki, de
végül minden sikeres volt.
Ezen a napon az összes gyereknek lehetőséget volt kipróbálni magát a művészkedés terén, mivel a
Búgócsiga Napközis Otthon által
megszervezett kézműves játszóházban szebbnél szebb művek készültek.
A kalandvágyók kiszórakozhatták magukat a kalandkamionban, illetve a nagy ugráló várban, amelyek a

Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán foglaltak helyet.
Kettő óra magasságában egy
színvonalas gyermekműsort láttunk
a Bartók Kamaraszínház előadóitól:
a műsor folyamán dalokat énekeltek
és tanítottak a gyerekeknek, illetve
meseijeleneteket játszottak.
A rendezvény ideje alatt az önkéntesekkel együtt kihívások elé állítottuk a gyerekeket különböző feladványokkal. Ebben a feladatsorban
meghirdettünk egy sorversenyt, amiben a három csapat közül az egyikben csak felnőttek szerepeltek. Sikerként éltem meg, hogy a felnőttekből
is elő tudtuk hívni a gyereklelket.
Összességében a rendezvény elérte a célját, ami az volt, hogy a legfiatalabb gyerekektől kezdve, a már iskolás kölykökig minden korosztály jól
érezze magát.
Hegyi Antal
9. osztályos tanuló

Árzuhanás a HÁRSFA
ABC-ben!
Nagy árukészlettel, alacsony árainkkal, családias környezetben várjuk kedves vásárlóinkat!
Anita és Ildikó a Hársfa u. 21-ben
Kiemelt ajánlatunk:

Kristálycukor
Étolaj
Zsemle, kifli
Ecet 10%-os
Tészták
Tchibo Family
Floren öblítő

299 Ft
429 Ft
18 Ft
125 Ft
209 Ft
449 Ft
179 Ft

Mi újság Nagyvenyimen?

Tanévzáró Kamasz Party

Idén első alkalommal rendezte meg a Művelődési Ház és
önkéntesei a Tanévzáró Kamasz
Party-t a Vitál-Fitt Sportcentrumban.
Az ötlet onnan jött, hogy,
ha már önkéntes fiatalok segítik a művelődési ház munkáját,
miért ne kapnának lehetőséget
arra, hogy megszervezzék a saját rendezvényüket, elbúcsúztassák a tanévet és felhívják iskolatársaik, barátaik figyelmét
az önkéntességre is.
A rendezvény elején Pók Tamásné és Kajári Zsanett beszélgetett a fiatalokkal az önkéntességről, a közösségi szolgálatról,
majd regisztrálták azokat a fiatalokat, akik szeretnének segíteni a faluban.
Ezt követte a No Control
Dance Group hip-hop tánccsoportjainak fellépése, mely
fergeteges hangulatot teremtett
a fiatalok körében, főleg amikor a csak fiúkból álló formáció táncolt a színpadon. A táncosok már 1998 óta működnek
Dunaújvárosban Kámán Károly vezetésével, és az egészen

piciktől a felnőttekig mindenkinek jut lehetősége kipróbálnia
magát a hip-hop és streetdance
világában.
A tánc után a biciklisek és
rolleresek extrém sportbemutatójáé volt a terep. Megismerhettük a különböző ügyességi elemek neveit, nehézségi fokukat,
és persze be is mutatták azokat.
A leghajmeresztőbb mutatvány
az volt, amikor Kőhler János, a
biciklisek vezetője 13 aszfalton
fekvő emberen ugratott át.
Hőség volt aznap, de ez nem
szegte kedvét a fiataloknak. A
BeatKOHO zenekar 19 órakor kezdte el a koncertjét. Repertoárjukban szerepelt Dunaújváros himnusza is a Rám e
város c. dal, melyhez klippet is
forgattak.
Jó buli volt. Találkozunk jövőre; már a II. Kamaszpartin.
Köszönet a segítségért Regős Gábornak, a Sportcentrum
üzemeltetőjének, önkénteseinknek Hegyi Antinak, Kovács
Kittinek és Rácz Petinek.
Vizi Renáta
a művelődési ház igazgatója
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Major Földmunkák Kft. vállalja
kerítésen belüli
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését

Telefon.: 06/30/947-50-10
MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 14001:2005
MSZ 28001:2008
Minőségbiztosítással rendelkezünk!

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

V-Bau '56 Kft. vállalja kerítésen belül,
szennyvízcsatorna hálózatra kötést.
Érd.: Varga István 30/9392-956
Diákbarát, hatékony angol-magyar
korrepetálást, felzárkóztatást, vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára)
való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám: 0630/820-5780

Hittan tábor Nagyvenyimen
Valter atya beszélget a gyerekekkel a Bibliáról
Baracs, Mezőfalva és Nagyvenyim fiataljainak tartott június 17-én egy napos „hittan
tábort” Kristofory Valter atya
a Nagyvenyimi Szent Bernát
arborétumban. A fiatalok Baracsról kerékpárral, mezőfalváról autóval érkeztek az arborétumba.
Az atya segítségére volt
Márki Herta aki az ELTE tanári mesterkurzusára jár.
A tábor programja nagyon kötetlen volt. Biblia órá-

val kezdtek a gyerekek, majd
számháború következett. A
játékok folytatódtak, volt itt
lisztfújás, vízivó verseny és vízzel futás is. A résztvevők nagyon élvezték a csapatversenyeket.
A játékos foglalkozás után
az Egyházi évről beszélgettek
az atyával, majd egy kvíz játékban vettek részt.
Délután bekapcsolódott a
programba Barta Mónika is, aki
a gyerekekkel kézműveskedett.

KOVILSZIG KFT vállalja:







Köz illetve magánépületek hőszigetelése,
Homlokzati festés,
Lapos tetők víz elleni szigetelése,javítása,
Teljes körű bádogozási munkák, lemez gyártás,
Állványozás,illetve bérbe adása,
Ipari hideg-meleg szigetelés, burkolás,

Érdeklődni lehet:

Kovács Zoltán 06/20/582-910-6
E-mail: kovilszig@gmail.com

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

66 éve önálló Nagyvenyim
2013. augusztus 1-3.
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9.00 ünnepi testületi ülés
– Női kar - Himnusz
– Kovács Kitti vers
– Női kar műsora – 1. rész,
karvezető Péter Kata
– Ünnepi köszöntő –
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
– Kitüntetések átadása
– Női kar – 2. rész
– Szózat
10.00 Bóbita Zenekar
11.00 „Táncház a Baracs Néptáncegyüttessel”
Várai Áron ének (5-10 perc)
Baracs Néptáncegyüttes fellépése
Papp Marcella ének
11. 40 Altomüsteri
Fúvószenekar
11.50 Aranydaru
Dalkör
12.00 „Jó ebédhez
szól a nóta”
– Bojsza Zenekar
– Budai Beatrix és Zsuzsa Mihály
nótaénekesek
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Kiállít

13.00 Nagyvenyim büszkeségei
– a nagyvenyimi Majorette Csoport
– Németh Petra ének
13.25 A Bolond Falu boszorkányai c. meseelőadás
14.00 Sramlikings
14.45 Szívtipródók c. táncszínházi előadás –
a dunaújvárosi táncművészek előadása,
Móri Csaba vezetésével
15.30 Lórán Barnabás „TraBarna”
16.10 Vendégünk Zsombó község
17.00 Csobot Adél
17.30 A Nagyvenyimért Díjasok köszöntése
17.40 Tombolasorsolás
18.30 2 szoknya 1 nadrág társulat
19.30 Mystery Gang
20.45 No Control Dance
Group –
Hip-hop, streetdance
(Dunaújváros)
21.00 Hastáncbemutató –
Kleopátra Belly
Dance Dance Group
21.30 Utcabál a Digitállal

