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A 100 éves vasútvonalát
ünnepelte Altomünster

Nagy hagyományai vannak
annak, hogy a jeles évfordulókat vásárral, fesztivállal ünnepelik Altomünsterben. A helyi vasútvonalat Dachau és
Altomünster között száz évvel ezelőtt adták át. A jubileum megünneplésére két éve
készülnek bajor barátaink.
A rendezvény október 1213-án volt.
Nagyvenyim
számára
megtiszteltetés, hogy a partnerkapcsolat közel húsz éve
alatt a jelentős ünnepeikre
meghívást kaptunk, amelynek örömmel tettünk eleget a
mostani vasútünnepen is.
(Írásunk a 4. oldalon.)

Konrad Wagner a jubileumi ünnepségen beszél

MINDENSZENTEK, HALOTTAK NAPJA

A római
katolikus
templomban
az ünnepi
szentmise
November 3-án
10 órakor lesz

A temetőben mindenszentek litániája november 3-án 11 órakor. Utána
Kristofory Valter atya megáldja a sírokat fél 12-kor.

Nagyvenyim Nagyközség Mindenszentek
és halottak
Önkormányzata
napi
a Kegyelet Bt.-vel közösen
református
istentisztelet
lesz november
1-jén 16 órakor
Halottak napi megemlékezést tart
a temetőben.
november 1-én 16 órakor
Ebből az alkalomból
a temetőben a ravatalozónál.
Közösen emlékezünk elhunyt hozzátartozóinkra.

Böthger Antal református
lelkész a reménység és a vigasztalás igéjét hirdeti.
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Közzétettük az adóslistát

Egészségnap!

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a
TÁMOP 6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázatra benyújtott „Az egészségesebb lakosságért” megnevezésű projektje
kedvező elbírálásban részesült. A projekt kezdete: 2013. július
01., zárása előreláthatóan 2015. június 30.
Önkormányzatunk kedvezményezettként részt vesz a projektben, melynek keretében térítésmentesen szokás átalakító
tanfolyamot hirdettünk meg szeptember hónapban, mely 20
fővel elindult. A projekt második részeként 2013. november
16-án 10 órától egészségnapot szervezünk,melynek keretében
lehetőség lesz többek között térítésmentesen vércukor,koleszte
rin,vérnyomás,testsúly és testtömeg index mérésére. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai ellátják az érdeklődőket ,illetve a rizikó csoportokba tartozókat a szükséges információkkal,
életmód tanácsokkal, továbbá tartalmas előadásokat hallhatnak
az alábbi témákban:
1. Az előadás címe:

Mit tegyek mielőtt laborvizsgálatra megyek?

Előadó: Kegyes Lászlóné orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus
Az előadás időtartama: 30 perc
Az előadás során a hallgatók fontos információkat kapnak
a korrekt laboreredmény eléréséhez szükséges teendőkről, a
táplálkozásból,életmódbeli szokásokból adódó hibalehetőségek kiküszöböléséről, a vércukor önellenőrzés helyes gyakorlatáról.

2. Az előadás címe:

A táplálkozás szerepe a metabolikus szindróma
megelőzésében és kezelésében

Előadó: Krasznavölgyi Ágnes, dietetikus
Az előadás időtartama: 45 perc
Az egészségnapon végzett szűrésekhez kapcsolódva ismerteti a metabolikus szindróma fogalmát, kritériumrendszerét, majd összefoglalja az egyes elemek diétás kezelését, illetve megelőzésével kapcsolatos táplálkozási tudnivalókat,
ezzel hangsúlyozva a szűrővizsgálatokon való rendszeres
részvétel és az aktív, tudatos életmód kiemelt fontosságát a
tünetegyüttes megelőzésében és kezelésében.
3. Előadás címe:

Nordic walking elméletben és gyakorlatban

Terekiné Rendes Éva - Nordic walking instruktor
A Nordic Walking vagy ski walking (magyarul: skandináv
gyaloglás, síjárás) lényege, hogy egy pár speciális bot és egy
különleges gyaloglótechnika segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthetjük állóképességünket, izomerőnket, mozgáskoordinációnkat.Az érdeklődők az előadás során a szükséges információkat elméleti és
gyakorlati síkon is megszerezhetik.
Kapcsolattartó és szervező:
Kegyes Lászlóné alpolgármester
telefon: 06-30-339-2100

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B
§ (1) bekezdése szerint:
„Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező, adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.”
Fenti jogszabályi rendelkezés, valamint Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének szándéka alapján, közzétesszük az adóhatóságunknál
nyilvántartott hátralékosok listáját, mely megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat
honlapján (www.nagyvenyim.hu).
Nagyvenyim Nagyközség Jegyzője

TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. végzi Nagyvenyim településen a szennyvíz elvezetési- és tisztítási szolgáltatást.
A Felhasználók a Kft. munkatársaival az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni:
Mobil ügyfélszolgálat - személyesen
Minden hónap 2. csütörtök 8.00 - 12.00
Helye: Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatal
Mezőföldvíz Kft. Dunaföldvári Főmérnöksége
Telefon: +36-40/462-000
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu
Helye: Dunaföldvár, Hunyadi Park 5/a.
Mezőföldvíz Kft. Paksi Főmérnöksége
Telefon: +36-40/462-000
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu
Helye: Paks, Kölesdi út 46.
Mezőföldvíz Kft.

Szennyvízcsatorna beruházás
A beruházás állása: A 12976 fm gravitációs szennyvízcsatornából megépült 8135 fm, lesüllyesztettek két átemelő aknát. Az
előrehaladás a tervezett ütemterv szerint halad. Ebben az évben
előreláthatólag kb 10 000 fm csatornát építenek meg. Jelenleg a
Határvölgyi és a Szegfű utcában dolgoznak az építők.

Leszerelték a bank automatát
Nagyvenyim önkormányzati vezetőinek tudta és egyetértése nélkül,
a pénzkiadónak helyet biztosító vállalkozóval történt minimális egyeztetés után az OTP úgy döntött, hogy leszereli a községünkben eddig működtetett bank automatáját. Információnk szerint a pénzintézet olyan
feltételeket szabott a vállalkozónak, amelyeket lehetetlenség teljesíteni.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy településünkön ismét legyen pénzkiadó automata, mert igénylik a lakók.
Tárgyalnak az eddigit üzemeltető pénzintézettel, és más bankokkal is a
lehetőségekről, de nem könnyű mindenki számára elfogadható megoldást
találni.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Tízéves kapcsolat Belvíz: a nehezén
túljutottak

Nagyvenyim és Egeres vezetői 2003. november 27-én
írták alá a partnerkapcsolati
okmányt. A 10 éves évfordulót szeretnénk erdélyi barátainkkal közösen, méltó módon
megünnepelni.
Ebből az alkalomból nagyobb létszámú küldöttség
érkezik november 8-án, pénteken délután Inaktelkéről és
Mákófalváról Nagyvenyimre.
A vendégeinket családoknál
szeretnénk elszállásolni. Ezért
kérjük, hogy akik szívesen fogadnának Mákófalváról érkező vendégeket jelentkezzenek
Kegyes Lászlóné alpolgármesternél. Telefon: 30/3392100.
Mákófalváról sportolók is
érkeznek, akik a Nagyvenyim
SE vendégei lesznek, hogy viszonozzák sportolóink nyári
látogatását. A rendezvényhez
kapcsolódóan barátságos futballmérkőzés is lesz a csapa-

tok között 14 órakor a tornateremben.
A partnerkapcsolati hétvégén ünnepi képviselőtestületi ülést tartunk november 9-én
11 órakor a községháza tanácskozótermében. Az ünnepi rendezvényen részt vesznek mindazok, akik annak idején lerakták
e kapcsolatnak az alapköveit. Így
jelen lesz Fekete P.P. János, Egeres akkori polgármestere, későbbi alpolgármestere és Rauf Pál
nyugalmazott polgármester. Az
Egereshez tartozó szórvány települések is fontos építőkövei a
kapcsolatnak, amelyért nagyon
sokat tett néhai Jánosi Lóránt
tiszteletes. A képviselőtestületi ülésen, valamint a szombaton tartandó házaspárok köszöntésén ünnepeljük közösen
az erdélyi településeken élők és
a nagyvenyimiek között kialakult szoros barátságot, az önkormányzatok közötti erős partneri
viszonyt.

Zárókonferenciát tartott a
„Híd” Dunaújváros és Környéke Egyesület október 17én 13 órai kezdettel a főiskola
Kék Szalonjában.
A „Híd” legfőbb célja, hogy
elősegítse a Dunaújvárosban
és annak környékén élők életesélyeinek, életminőségének
javulását.
Az egyesület 2012-ben
uniós pályázaton nyert támogatást. A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az
Önkéntesség elterjesztése” elnevezésű projekten az egyesület a Széchenyi Terv keretében vett részt.
Rauf Pál elnök köszöntője után dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott, valamint
Rohonczi Sándor ügyvivő
tartott előadást. A délután
folyamán a környékbeli társult önkormányzatok, partner
intézmények vezetői, önkéntesek tartottak prezentációt.
Szabóné Lőrincz Ilona
Nagyvenyim, Scheier Zsolt
Nagykarácsony és Farkas
Imre Előszállás polgármestere

megosztották tapasztalataikat
az önkéntesség fontosságáról, községük lakóinak életére
gyakorolt hatásairól. Alpekné
Major Valéria a Móra Ferenc
Általános Iskola igazgatója is
beszámolt az önkéntesség pozitív hatásáról. A civil oldalt
Farkas Zsolt a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért
Ifjúsági Egyesületének elnöke
képviselte.
Minden előadó egyetértett
abban, hogy mennyire fontos,
mennyire építő jellegű a mai
magyar társadalom számára is az önkéntesség. Az önkéntesség, melynek nyugaton
nagy hagyományai vannak.
Az egymásért tenni akarás, az
önzetlen segítség. A segítségnyújtás, ami mentes az anyagiaktól. Remélhetőleg egyre több lesz a segíteni akaró
hazánkban is és ez által teljes egészében kialakulhat az
önkéntesség kultúrája. Az a
kultúra, amire szép példák
vannak számtalan külföldi országban.
Teleki György

Önkéntes „Híd” a fiatalokért

Az önkormányzat 91 millió 519 ezer forint pályázati támogatást nyert Nagyvenyim
dél-keleti részének belvízelvezetésére. Az augusztusban kezdődött beruházás községünk
17 hektárnyi területén valósul
meg, közel 60 ingatlant érint.
A kivitelező a legnehezebb
munkákon túl van. A Fűzfa
utca teljes hosszában elkészült
a vízelvezető rendszer, a burkolással együtt. Lassították a
munkát a régészeti munkálatok, valamint a közműkiváltá-

sok, illetve nem volt egyszerű,
hogy a Határvölgyi és Munkácsy utca közötti szakaszon
hat méteres mélységbe kellett
a vezetéket elvezetni. A befogadó burkolása és műtárgyak,
átereszek és tisztító aknák
is elkészültek. A Gárdonyi
egyik oldala szintén kész, már
csak a Boróka és a Tölgyfa
utca rövid szakasza van hátra.
A kivitelező a lakossági gondokat, kéréseket igyekezett figyelembe venni a munkavégzés során.

BURSA HUNGARICA

Tisztelt Pályázók!
Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 2013. október 1-i
ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulójához történő csatlakozásról az „A” és „B”
típusú pályázatok kiírásáról.
A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2013. november 15.
Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
A pályázat beadásához a
Bursa elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (eper-bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges!
Ennek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Ha a pályázó már regisztrált a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez,nem
regisztrálhat újra, ő a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPERBursa rendszerbe.
A pályázók a regisztrációt
követően az EPER-Bursa rend-

szerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a
kötelező mellékleteket csatolva
a települési önkormányzathoz
nyújtják be, ahol a pályázatot az
EPER-Bursa rendszerben érkeztetik és ellenőrzik.
A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani, a pályázati kiírásban feltüntetett mellékletekkel együtt, amelynek átvételéről
az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A
pályázati űrlap csak a kötelező
mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott
mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben
az önkormányzat hiánypótlást
rendelhet el, vagy a pályázatot
a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.
A pályázatokat az önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el.
A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak
indokairól 2013. december
20-ig írásban értesíti.
A pályázó a döntés ellen
fellebbezéssel nem élhet.
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző
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100 éves a helyi vasút

Községünk vezetőiből, fogadó családokból és néptáncosokból álló 40 fős küldöttség vendégeskedett október
12-13-án Altomünsterben,
hogy bajor barátainkkal közösen ünnepeljenek. Dachau
és Altomünster között 1913.
december 18-án nyitották
meg ünnepélyesen a vasúti szárnyvonalat, és azóta is
fontos ütőér a körzet életében. Az évforduló okot adott
arra, hogy történelmi külsőségekkel, korhű ruhákban ünnepeljék a vicinális 100. születésnapját.
A rendezvény keretében
ismét „gőzerővel” járták be az
utat: a nosztalgia vonatot az
egykori gőzmozdony vontatta
Dachauból Altomünsterbe.
A péntek esti közös vacsorán Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester ajándékot adott
át Konrad Wagner polgármesternek, mégpedig egy bükkfából készült faragást, amely
jelképzi a 100 éves vasutat,
Nagyvenyim és Altomünster
barátságát. A megnyitó ünnepség után kulturális műsor,
díszes vásári forgatag várta a
résztvevőket. A rendezvényen
napi két műsort adott a néptánccsoportunk, és minden alkalommal óriási sikerük volt.
A vendéglátók kérésére magyar standot állítottak fel a
venyimiek, ahol hazai termékeket árultak, amelyeknek
nagy keletjük volt. Tovább vitték a több éves hagyományt,
Szabó István marha lábszár

pörköltet főzött mindkét nap
bográcsban, mégpedig többször is, mert a kiváló magyar
ételnek osztatlan sikere volt,
pillanatok alatt elfogyott.
A találkozó során a két település vezetői többször kitértek arra, hogy jövőre lesz
húszéves a partnerkapcsolat,
és a jubileumot méltó módon
szeretnék megünnepelni.

Mi újság Nagyvenyimen?

Nagyvenyim kitüntetettjei

A képviselőtestület „Nagyvenyimért” kitüntetéssel ismerte el Szabadi Andrásné,
Kiss V. Jenő és Székely István
községért és közösségért
végzett munkáját. Az elismerést a Falunapon, ünnepi képviselőtestületi ülésen
vehették át.

Szabadi Andrásné
Közel 40 évig dolgozott
óvónőként, ezen idő alatt
sok-sok kisgyermek fejlődött
a munkássága nyomán és lett
belőlük ügyes, talpraesett, iskolaérett, tudásra és ismeretszerzésre nyitott kis iskolás.
Munkájára jellemző volt
a gyermek nagyfokú tisztelete és szeretete, mindig nagynagy türelemmel és megértéssel fordult a kisgyermek
felé. Óvodapedagógusi hivatásra a magas empátia készsége, közösség építő tevékenysége, lelkesedése, tudatossága
és következetessége tette alkalmassá. Óvodánkban éveken keresztül ismertette az
érdeklődő gyermekeknek a
német nyelvet, melyet mindig játékosan a gyerekekhez
közel álló módon alkalmazott. Két cikluson keresztül
volt önkormányzati képviselő,
amikor nemcsak az intézmények, hanem a hozzáforduló
és rászoruló emberek érdekeit is igyekezett korrekt módon
képviselni.
Községünk partnerkapcsolatának kezdeti, kiépítési szakaszában is részt vállalt.
Óvónői munkássága alatt
szívügye volt a hagyomány
ápolása és annak átörökítése a
fiatalabb nemzedék számára.
Kiss V. Jenő
Kiss V. Jenő 1994 júniusában vásárolta meg a „Spirál”
Autójavító vállalattól a nagyvenyimi üzemet. A kezdés óta
eltelt közel két évtizedben a
préselt és hegesztett technológiai folyamatok fejlesztése volt a gyár fő célkitűzése.
Igyekeztek megfelelni a kor
és a megújuló, változó gazda-

sági elvárásoknak és a piaci kihívásoknak.
A Suzuki hazai beszállítói
közül elsőként szereztek 150
olyan minősítést, ami lehetővé
tette, hogy a Suzuki első vonalbeli beszállítói legyenek a
mai napig is.
A gyár további fejlődése
nem áll meg, hiszen 2014-ben
elkezdődik az 1200 négyzetméteres új csarnok megépítése,
amelynek megvalósításához
önkormányzatunk támogató
döntéseivel járult hozzá.
A gyár vezetése mellett
községünk életében is jelentős
szerepet vállalt, amikor 1995.
szeptemberében
elvállalta,
hogy tapasztalatával és tudásával segíti az önkormányzat
munkáját. A pénzügyi bizottság külsős tagjaként új szemléletet és mentalitást hozott a
bizottság munkájába. Azóta is
rendszeresen figyelemmel kíséri településünk fejlődését és
segítő szándékú kritikájával
támogatja munkánkat.
Községünk fejlődése szempontjából nagyon nagy jelentőséggel bír a KVJ Művek
eddigi és jövőbeni sikeres tevékenysége, amely sok venyimi és környékbeli családnak
biztosít munkahelyet és ezáltal biztos megélhetést.
Székely István
Székely István 1988-ban
Nagyvenyimet választotta lakóhelyéül. Az 1954 óta Dunaújvárosban működő Postagalamb Egyesület székhelyét
községünkbe helyezte át. 1989

óta Nagyvenyim és Környéke
Postagalamb Egyesület elnökeként az elmúlt több mint
20 évben Székely István sokat
tett a nagyvenyimi közösségi
élet fellendítéséért. Vezetésével a valamikori tejcsarnokból
községünk egyik közösségi
színterét hozták létre az egyesület tagjaival közösen.
A tavalyi évben IV. alkalommal került megrendezésre Nagyvenyimen a KözépDunántúli Területi Szövetség
küldöttgyűlése és a nagysikerű postagalamb kiállítás. A
Székely István vezette egyesület aktív résztvevője minden közösségi rendezvénynek.
Mindannyiunk nagy örömére
egy-egy rendezvényt galambok röptetésével tesznek emlékezetessé.
Rendszeres résztvevői a
Falunapi rendezvényeknek.
Havonta két alkalommal tartanak klubnapot. Székely István sokat tesz az utánpótlás
nevelésben is. Ennek eredménye, hogy a Területi Szövetség legjobb versenyzője nagyvenyimi nevelésű fiatal.
q
„Nagyvenyim Közszolgálatáért” díjat vehetett át
Kaszás Istvánné
Kaszás Istvánné iskolánk
oktató-nevelő munkájának
részese volt 30 éven keresztül.
A fizika, technika, számítástechnika tantárgyak oktatása
mellett az osztályfőnöki teendőket is lelkesen és nagy odafigyeléssel látta el.

5

Példa előttünk, hogy elballagott diákjai ma is tartják a
kapcsolatot egymással és osztályfőnökükkel, jó hangulatú,
vidám találkozókat szerveznek, visszatérnek a világ különböző részeiről is egy venyimi találkozásra. A közösségi
életre nevelést saját példáján
keresztül tanította. A község
rendezvényeinek rendszeres
látogatója volt, részvételével
és aktívan segítette az iskolai
és községi rendezvények előkészítését.
A 80-as években az akkori
diákéletet az Úttörő mozgalom fogta össze, melynek csapatvezetőjeként is dolgozott.
A tanítás mellett nagyon
fontosnak tartotta a gyerekek
közlekedésbiztonsági nevelését, versenyekre készítette
fel őket, vetélkedőket szervezett számukra. 15 éven keresztül tanítványai a városi és
megyei közlekedésbiztonsági találkozók, versenyek, tanfolyamok résztvevői voltak,
mellyel a felnőtt életre nevelés terén nyújtott kimagasló
munkát, minden térítés nélkül.
Az Iskolaszék vezetőségének megalakulásától kezdve
tevékeny és segítő tagja volt,
szívesen emlékezünk vissza
a 90-es évek végére, amikor
harcosan kiállt az iskola életének színesítéséért.
Több mint egy évtizeden
keresztül nagy odafigyeléssel
és örömmel vett részt a Közhasznú Alapítvány kuratóriumának munkájában.
A Pedagógus Szakszervezet nagyvenyimi titkáraként
a pedagógusok érdekvédelmi
feladatát hivatásának érezte.
Nemcsak a szakszervezeti tagok számíthattak segítségére, tanácsaira, hanem minden
hozzá forduló diák, szülő, kolléga problémájának megoldását kereste.
Iskolánk tantestülete nyugdíjba vonulása után is számít
társadalmi munkájára, mellyel
az iskola rendezvényeinek lebonyolítását segíti majd.
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A

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 önkormányzatunk segítségével
új tantermet alakítottunk ki a
tetőtérben, hogy megnövekedett iskolai létszámunk elhelyezéséről gondoskodni tudjunk. Új padokat és székeket
vásároltunk, így az előző évekhez képest szolidabb mértékben végeztünk tisztasági meszelést-mázolást. Az IPR
pályázaton nyert összegből 26
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdését
segítettük és nagyon szép tároló szekrényt rakattunk az új
tantermünkbe, valamint elkészült a bábcsoport „mindent
elnyelő” szekrénysora.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy iskolánk népszerűsége folyamatosan növekszik,
így a tavalyi 10%-os létszámemelkedést, most közel
20%-os követte, így 274 tanulóval kezdtük meg a szep
tembert iskolánkban. Tanulócsoportjaink száma 12-re
növekedett. Tantestületünk
létszáma 3fővel gyarapodott,
így 19 pedagógus, valamint

Kirakójáték a Sulihéten

Balatonakaliban pihentek tanulóink a nyáron
1 fő pedagógus asszisztens
segíti tanulóinkat a tanulásban. Nagy előrelépés, hogy
gyógypedagógiai és logopédiai utazóhálózat látja el arra
rászoruló tanulóinkat. Két
első osztályunkban 49 nebuló kezdte meg a tanévet, immár egész napos oktatás kere-

tében, felmenő rendszerben.
Nagy létszámú harmadikosaink továbbviszik az iskolaotthonos formát, ezen kívül két
napközis csoportunkat ös�szesen 71 diák veszi igénybe.
Több 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, a furulyát,
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, ahol ezüst minősítést vehettek át. Az angol
nyelv oktatását első osztálytól felmenő rendszerben már
a tavalyi évben elkezdtük, így
ebben a tanévben már iskolánk minden diákja osztály
szinten tanul nyelvet. Ezt tettünk az informatika tantárg�gyal is 12 évvel ezelőtt, azóta minden diákunk tanul a
számítógép nyelvén, felsőben
emelt szinten is. Továbbvis�szük a népszerű furulyaoktatást az alsó tagozatban, sőt
ettől az évtől kezdve a gitároktatást is megkezdtük. Az
ügyeskezűek szerdánként továbbra is kézműveskedhetnek
az iskola égisze alatt, immár
két csoportban is.
A tanulás mellett az iskola fontos feladata, hogy vidám

Mi újság Nagyvenyimen?
és tartalmas programokat biztosítson az idejáró tanulóknak. Az elmúlt három hétben
már több nagy eseményen vagyunk túl: Megrendeztük a
Sulihetünket, amit a zsúfolt
tavaszi időszakról már második éve őszre hoztunk előre. Ebben megünnepeltük
Kossuth Lajos születésnapját, vetélkedőket, tanulmányi versenyeket rendeztünk.
de emellett sok érdekes program várta a gyerekeket. Ismét
a családi délutánra vártunk
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mindenkit, ahol osztályaink,
és tehetséges tanulóink műsort adtak, a diákok a szülőkkel és a tanárokkal mérték
össze tudásukat, miközben
adományokat
gyűjtöttünk
az iskolai játszótér bővítésére. Részt vettünk a Te szedd
akcióban, hogy az iskolában,
annak környékén és a faluban is segítsünk a rend kialakításában. Megemlékeztünk a Zenei világnapról, az
Aradi Vértanúkról, az Állatok világnapjáról. Az év töb-

Bábcsoportunk a családi napon

Emlékezés az Aradi Vértanúkra
bi hónapja is érdekes progra- Farsang, Valentin-nap, Gyemokkal várja a diáksereget a reknap. Természetesen újra
tanulás mellett. Hétközna- megrendezzük a népszerű
pokon rendkívül sok színes Véndiák-találkozót is.
Községi szintű nemzeti
délutáni foglalkozásra adunk
lehetőséget: kötélugrás, at- ünnepeinkre továbbra is színlétika, pingpong, kézilabda, vonalas műsorokkal készüszivacskézilabda, foci mellett, lünk.
Az új tanévhez minden tanem hagyhatjuk ki a felsorolásból az országos versenyek nulónak, szülőnek és pedagókapuját döngető polgárvédel- gusnak kívánok erőt, kitartást
mi szakkört, és a nagyon nép- és sok sikert!
szerű számítástechnikát sem.
Hagyományos rendezvéAz oldalt összeállította:
nyeinkre is felkészültünk. Az
Kundra Lászlóné
idén is lesz Tökbuli, Mikulásigazgató
délután, Karácsonyi műsor,

Iskolánk
új dolgozói

Góczánné Renyák Éva, tanító-matematika, informatika,
technika, műveltségterület

Koncz Magdolna, tanító, testnevelés, műveltségterület

Rédei Zita, tanító -németmagyar, műveltségterület

Pintér Anita, iskolatitkár

Csikós Nagy Norbert, testnevelő
tanár, művelődésszervező

Pados Ágnes, pedagógus
asszisztens
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Kitüntetés
az Aranydarunak

A nagyvenyimi
Aranydaru Nyugdíjas Klub
rangos díjat kapott
az immár hagyományos Pünkösdi dalostalákozók,
a Költészet napi
versünnepek megszervezéséért, kulturális tevékenységéért. Ebből az
alakalomból
beszélgettünk JuhászVedres Zoltánné
klubvezetővel.
– Mikor alakult
a Klub és a Dalkör?
– Az Aranydaru Nyugdíjas Klub
1980-ban, a Dalkör pedig 1994-ben
jött létre. 94' óta folyamatosan
jelen vagyunk a régió és egész
hazánk kulturális életében.
Kezdetben voltak versmondóink, volt színjátszó csoportunk, tánckarunk. Mára sajnos
csak a Dalkör maradt meg, illetve vannak még versmondóink is.
– Ön mióta tagja a klubnak?
– 1994. óta veszek részt a
klub életében, négy éve pedig
a vezetői teendőket látom el.
– Mikor volt először Pünkösdi dalostalálkozó?
– Tíz évvel ezelőtt az akkori klubvezető kezdeményezésére indult meg a szervezés
a Művelődési Házzal közösen. A Nagyvenyimi Önkormányzat teljes mellszélességgel támogatott bennünket. Ez
a támogatás ma is töretlen. Ez
a rendezvényünk immár hagyománnyá nemesült. Az első
évben Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester asszony vezette
a találkozót. Az utóbbi 9 évben Jómagam láttam el a házigazdai teendőket. A találkozóval párhuzamosan indult az
azóta évenként megrendezett
versmondó ünnep is. Ezen
30-35 fővel képviseltetik ma-

Közösségi Szolgálat
Nagyvenyimen
gukat a baráti klubok, egyesületek. Már nem csak a térségből, hanem a Duna túlsó
partjáról is fogadunk vendégeket. A Dalostalálkozón általában 10-15 dalkör szokott
részt venni.
– Kitől kapták az elismerő
díszoklevelet?
– A Nyugdíjas Szervezetek „Életet az Éveknek” Fejér megyei Szövetségétől és az
Országos Szövetség elnökétől. Székesfehérváron adták át
nekünk október 3-án. Nagyszerű érzés és nagy büszkeség ez klubunknak, hiszen 10
évnyi munkánkat ismerték el
vele. Ez a munka már határainkon kívül is érezteti hatását,
hiszen volt már külföldi fellépő csoport is a találkozón.
Köszönjük Szépen mindenkinek, aki eddig is támogatott bennünket! Remélem, hogy még sokáig tudjuk
folytatni kulturális „missziónkat”.
Az önkormányzat és
Nagyvenyim lakói nevében
tisztelettel gratulálunk az
Aranydaru Nyugdíjas Klubnak, természetesen megköszönve az eddigi munkájukat.
Teleki György

A jelenlegi 9. osztályos középiskolai tanulóknak a köznevelési törvény értelmében
50 óra közösségi munkát kell
végezniük azért, hogy letehessék az érettségi vizsgát. A
törvény a 2016-ban érettségizőket már kötelezni fogja
a közösségi munkára. Ez lehet intézményi, irodai munka, vagy akár gyermekfoglalkozás.
A Nagyvenyimi Önkormányzat is csatlakozott a
rendszerhez még a tavalyi évben. A regisztráció lehetővé
teszi azt, hogy önkéntesek is
munkát végezzenek. A Gyermeksegítő és Családgondozó
Szolgálat, a Művelődési Ház
és Könyvtár, valamint a Nefelejcs Napközi otthonos Óvoda is fogad tanulókat közösségi munkára.
Nagyvenyimen az idei évben több feladatkörben végeztek tevékenységet a diákok.
A Művelődési házban plakáttervezésben, ötletbörzéken, programok kivitelezésében vettek részt. Segítettek
többek között a falunap, valamint a tanévzáró kamaszparti
megszervezésében, lebonyolításában. A Nefelejcs Napközi
otthonos Óvoda családi napján is segédkeztek a diákok.
Az Önkormányzat lehetősé-

get biztosított, hogy a Polgármesteri Hivatalban a diákok
adminisztrációs feladatokat
végezzenek.
Augusztusban a Gyermeksegítő és Családgondozó Szolgálat Kajári Zsanett és
Pók Tamásné vezetésével kétnapos felkészítő, játékos tábort tartott gyermekek és szülők részére.
A két délelőtt folyamán
tanulási technikákat mutattak be. A gyerekek kreativitását játékos feladatokkal
fejlesztették. Nem utolsó
sorban pedig hasznosan töltötték ezt az időt kicsik és
nagyok egyaránt. A tábor
szervezésében, annak lebonyolításában részt vett Horváth Edit és Horváth Bianka.
Ők közösségi iskolai szolgálatot teljesítettek. Kovács
Krisztián pedig önkéntesként
segítette a munkát. A diákok
kézműves foglalkozást, játékos versenyt szerveztek a tábor résztvevőinek a közösségi
munka során.
Kötelező mivolta ellenére
igen hasznos és építő jellegű
a diákok bevonása a közösségi
munkába.
Reméljük, minél több hallgató kerül valamelyik intézményhez közösségi szolgálatra.
Teleki György

Mi újság Nagyvenyimen?
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Óvoda, óvoda, óvoda
Őszi szüreti kavalkád

A nagyvenyimi Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda szüreti mulatságot tartott
szeptember 27-én, pénteken.
Az Őszi szüreti kavalkád
elnevezésű program immáron
hagyomány, először több mint
10 éve került megrendezésre.
Minden évben vendégeket hívnak egy-egy környékbeli óvodából. Az idén
mezőfalvi ovisok, valamint a
dunaújvárosi Zalka Máté és
Napsugár Óvoda apróságai
tették tiszteletüket Nagyvenyimen.
Benedekné Sajti Julianna
intézményvezető köszöntője után Kanyar Ágnes népdala, valamint a vendéglátó óvodapedagógusok közös
éneke nyitotta meg a rendezvényt. Mindegyik ovis
csoport zenés műsorral készült. A hűvös idő ellenére is
jól érezték magukat. A délelőtt folyamán a gyerekek az

óvónénikkel közösen mustot
készítettek. A hagyományos
szüreti játékok sem maradtak
el. Volt itt gesztenyedobás,
kukoricamorzsolás, krumpli
talicskázás. Az óvoda egész
udvarát birtokba vették a picik: táncoltak, kergetőztek,
bújócskáztak. Minden gyermek kapott zsákbamacskát.
Aki ügyesebb volt, akár többet is szerezhetett magának.
Ínycsiklandozó rétessel, kemencében sült almával és
tökkel csillapíthatta éhségét
kicsi és nagy egyaránt. A finom falatokat friss musttal
öblíthették le.
Délután a szülőknek is
kedveskedtek műsorral az
óvoda dolgozói. A Dálnoki István - Györök Mónika
páros néptánca színesítette a
programot.
A gyermekek által készített ajándékok, a szülők által felajánlott sütemények,
valamint a helyben készült

lángos megvásárlásával támogathatták a vendégek az
intézményt.
Az idei szüreti mulatság
is színvonalasra sikeredett. A

hagyományos népi értékek
kerültek ismét előtérbe, ezzel
is tükrözve az óvoda szellemiségét, igényességét.
Teleki György

ŐSZI PROGRAMOK Rajzpályázati siker!

Ismét eljött az ősz, nem
tombol a nyár, másként süt
a nap. A falevelek készülnek
mindenkori sorsukra.
Az első őszi hónap magával
hozta az új tanévet az évszak
adta lehetőségeket, amelyeket igyekszünk minél jobban
kihasználni. Így került sor,
hogy az óvodánk összes gyermekével ellátogattunk egy
olyan kertbe ahonnét hos�szan lehetett csodálni a sokszínű domboldalakat, az őszi

színben pompázó földek terméseit.
Itt szabadon, kedvükre
futkározhattak, mászhattak
szalmabálákra vagy kedvükre szedhették diófák termését.

Állatok Világnapja
Az Állatok Világnapja alkalmából a Világos pusztai Tehenészetbe látogattunk
el, szintén óvodánk minden

gyermekével, ez a kirándulásunk is maradandó egyedi élményt nyújtott minden óvodásunknak.

A Dunaújvárosi Hírlap
rajzpályázatára óvodánkból a
Tulipán és a Katica csoport is
több gyermek rajzával pályázott.
A 2013. szeptember 21-i
eredményhirdetésen a zsűri
kiemelte Varjas Liliána (Tulipán csoport) rajzát és méltatta
a rajz jövőre vonatkozó optimista kisugárzását.
A rajzpályázat alsó tagozatos korcsoportjában a Katica
csoport pályázatát III. helyezéssel díjazta.
A III. helyezett rajzokat
készítették:
Hollósi Véta
Mintál Bence
Vígházi Zétény
Móger Jázmin
Móger Dominik

Horváth Tamás
Góczán Barnabás
Komáromi Izabel
Kállai Gábor
Szücs Nóra
Hajnal Gábor
Glaszhütter Dávid
Mivel a díjazott gyerekek
nagy része már iskolás,így az
óvónéni meglátogatta őket
az iskolában és osztályonként egy-egy ismeretterjesztő könyvvel ajándékozta meg
a gyerekeket és az oklevél másolatát is átadta nekik.
Gratulálunk ehhez a sikerhez! Büszkék vagyunk rátok.
Vargáné Kovacsik
Marianna
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Szüreti vígasság
Nagyvenyimen

Fergeteges felvonulással
ünnepelték Nagyvenyimen az
őszt. A Nagyvenyimi Táncegyüttes karöltve a Baracs
Néptáncegyüttessel parádés
utcai mulatságot rendezett.
A menet NagyvenyimSzőlőhegyről indult délután kettőkor. A házigazda
néptánc együttes a vendég
baracsival, valamint helyi és
környékbeli fogatokkal, lovasokkal vonult végig a község
utcáin. Menet közben nyolc
helyen tartottak vidám zenés-táncos bemutatót. A kikiáltó tréfás bevezetője után
élő zenére vigadtak a jelenlévők. A környékbeli zenészekből verbuválódott Nevenincs
banda jókedvvel húzta a talpalávalót. Szólt a dob, a harmonika, a szaxofon. Az órák
hosszán át tartó program

alatt egy percre sem szűnt
meg az örömzene, az ének,
a tánc. Ostorukat pattogtatva léptettek végig a falun a
csikós legények és leányok. A
Szeretet Otthon idős lakóit
is megörvendeztették műsorukkal a résztvevők.
Az utcabeliek finom süteményekkel, pogácsával, jó fajta
házi itókával látták vendégül
a felvonulókat. Napnyugtakor zárult a rendezvény bőséges vacsorával a polgármesteri
hivatal előtt.
Az idei nagyvenyimi szüreti felvonulást a kellemes kora
őszi időjárás és a szikrázó
napsütés is támogatta.
A résztvevők és a falubeliek
már most nagyon várják a következő esztendei szüreti mulatságot. Jövőre találkozunk!
Teleki György

Jubileumi közös varrás

A Nagyvenyimi Foltvarró Klub örömmel vett részt a
falunapi rendezvényen, kiállítással készültünk amelynek
nagy sikere van minden évben. Nagyon sokan megnézik,
és dicsérik munkáinkat.
Igazi nagy készülődésünk
a szakkör 15 éves megalakulásának méltó megünneplése.
Ez egy fontos mérföldkő egy
szakkör életében, amit október 5-én megtartott közös
varráson ünnepeltünk. Korán
elkezdtük a szervezést, hogy
minden jól sikerüljön. Varrtuk
a belépők mellé járó ajándékokat, készítettük a közösen
megvarrandó blokkokat. Természetesen a kiállításunknak
is tükrözni kellet, hogy már
15 éve dolgozunk. A szebbnél
szebb takarók, terítők táskák
sokasága igazolta munkánkat.
Örömünket még az is fokozta, hogy nagyon sokan elfogadták meghívásunkat. Voltak
Tolna megyéből, Pest megyéből és a környező összes település klubjai itt voltak, alig
fértünk el az iskola tornatermében.
A megnyitót Szabóné Lőrincz Ilona polgármester as�szony tartotta, elfogadta meghívásunkat Kegyes Lászlóné
alpolgármester asszony is. Két
klub társunkat köszöntöttük
akit 15 éve dolgoznak közösségünkben
Tokai Lászlóné és Sümegi Zoltánné, akiknek ezúton

is köszönjük azt a sok -sok
segítséget amit átadtak társaiknak. Polgármester as�szony megköszönte klubunk segítő munkáját, majd
egy igazi meglepetés következett. Az önkormányzat,
a művelődési házzal együtt
megajándékozta klubunkat
egy varrógéppel és egy akkora tortával, hogy jutott
mindenkinek belőle. Ezúton is köszönjük szépen!
(Nagy meglepetés volt!)
Svédasztalunk bővelkedett
mindenféle finomsággal, salátákkal, gyümölcsökkel, süteményekkel. Jólesett a meleg tea mert elég hűvös volt
ezen a napon.
Nagyon jó hangulatban telt
a nap hátralévő része. A sok
tombola is gazdára talált kinek- kinek örömére. Vásárolni lehetett a szebbnél szebb
anyagokból, varrógép kellékekből, táskakellékekből.
Nem titok, hogy a foltvarrók közösségének nagyon
fontos alapköve az együtt alkotás öröme és egymás szeretete. Szeretnénk még sok ilyen
szép napot szerezni magunknak és társainknak.
További célunk az Adventi készülődés. Hiszen hamarosan itt a következő ünnep,
amin szeretnénk ott lenni és
kiállítani a karácsonyi ajándékokat.
Selmeczi-Kovács Istvánné
Szakkör vezetője

Mi újság Nagyvenyimen?
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Büszkék vagyunk a gyerekekre!

Katasztrófa esetén is helyt
álltak a polgárőreink. Tavas�szal a hó helyzet nehezítette
a dolgunkat. Nyár elején jött
a dunai árvíz, ahol a baracsi
polgárőrség felkérésére 11 fő
vett részt gátépítésben. A gátépítést követően pedig a Kisapostagi polgárőrség felkérésének tettünk eleget. Két
hétig napi 12 órás szolgálat
ellátással segítettük a katasztrófavédelem és a Kisapostagi
polgárőrség munkáját. Az árvíz levonulása után pedig már
a hagyománnyá váló Repülőnap biztosításában segítettünk
a kisapostagi polgárőrséget.
Azoknak az embereknek, akik
idejüket nem kímélve becsülettel segítették a kisapostagi
polgárőrség munkáját, névszerinti meghívásban volt része a kisapostagi reptérre egy
kötetlen beszélgetésre és vitorlázó repülőgéppel való repülésre. A személyes meghívást mindenki elfogadta.
Kiemelkedő munkát végzettek: Major Mihály, Csősz Ferencné, Lovásziné Kóta Ildikó, Hódi Attiláné, Derecskey
Tibor, Lovászi László, Hódi
Attila.

kákban. Egy kiadó felkérésének tettünk eleget. Egy költő
örökösét kellett megkeresnünk, aki helyi lakos , mivel
egy vers megjelenéséhez kellett az engedélye. Megtaláltuk
és a könyv úgy tudott megjelenni, hogy az a vers is szerepel benne. Nagy öröm volt
a számunkra. A könyv címe:
„Költőket s borokat kóstolgatok”.
Augusztus folyamán a
sportcentrumban kerti partit
az arborétumban 20-án az Új
kenyér ünnepét biztosítottuk.
Szeptember
másodikán
elkezdődött az iskola. Mint
minden évben, most is a diákok biztonságos átkelését az
úttesten biztosítjuk az iskolánál. A diákoknak és az autósoknak is meg kell szokniuk,
hogy egymásra figyeljenek.
Szeptember 1-től október 15ig leszünk kint. Az autósok
egy kis része még most is figyelmen kívül hagyja, hogy
ott áll a gyalogos a zebránál
és nem akar lassítani és megállni. Ez elég szomorú tapasztalat. Tudom, hogy mindenki
siet, de ha 5 perccel előbb indulnának el otthonról az nem

Augusztus és szeptember
is esemény dúsan telt el. Augusztus 3-án volt a falunap, de
mi már augusztus 1-től biztosítottuk a helyet. A falunapon
11 fővel vettünk részt a mun-

olyan sok. Akkor nem rohannának annyira az emberek.
Az iskola előtt kihelyezett
táblákat sokan figyelembe se
veszik pl. megállni tilos 50
méteren belül, ami azt jelen-

ti, gyakorlatilag az iskola kapu
bejáróján túl lehet csak megállni az iskola oldalán.
Sebesség korlátozó tábla:
20 kilométeres (3 db) ami az
Ady Endre utcáig korlátozza a sebességet. Előírt haladási irány: hatálya szintén az
Ady Endre utcáig tart. Itt pedig forgalommal szembe közlekednek egyesek, ezzel veszélyeztetve a szabályosan
közlekedőket.
A szomorú az, hogy azok
sértik ezeket a szabályokat,
akik itt laknak a faluban és ők
lennének legjobban felháborodva, ha az ő gyereküket érné
baleset ezen az útszakaszon.
FIGYELJÜNK ÉS ÓVJUK A JÖVŐ NEMZEDÉKÉT !!
A szokásostól eltérően
most a Te Szedd! Szemétszedési országos akciót szeptemberben rendezték meg. Nagy
örömünkre az idén az óvoda
és az iskola is csatlakozott.
Nagyon büszkék vagyunk a
gyerekekre. Köszönjük a pedagógusok munkáját. A gyerekek az óvoda környékét, az
iskola környékét, az Arborétumot, a focipályát és több utcát takarítottak ki.
A polgárőrök Baracs, Mezőfalva, Dunaújváros felöli
utak melletti árkokat és út
mentét, a temető környékét,
a Petőfi sor felé vezető földút mellett az erdősávot takarították ki. Három napon

keresztül dolgoztak a polgárőrök. A falut sikerült kitakarítani. Köszönjük, azoknak akik részt vettek benne!
Bízunk abban, hogy vigyázni fognak a lakosok a tisztaságra és nem dobálják el a
szemetet. Mindenki érdeke,
hogy ne csak a saját portájára legyen igényes, hanem
az egész falu környezetére. Sokkal környezettudatosabbnak kellene lenni, és ha
mi felnőttek azok vagyunk,
akkor a gyerekek is azzá fognak válni.
Szeptember 28-án szüreti
felvonulás volt. Ebben az évben is felkértek bennünket,
hogy biztosítsuk a felvonulást. A rendezők meg voltak
elégedve a munkánkkal, ami
jó érzéssel töltött el bennünket.
Az év hátralévő részében biztosan találkozhatnak
polgárőrökkel Mindenszenteknél és Halottak napjának
környékén, az Adventi hétvégékkel kapcsolatban és igyekszünk biztosítani minden rendezvényt.
Köszönjük a lakosság támogatását mellyel nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy ezt
a munkát el tudjuk végezni.
ÖNÖK nélkül nem tudtunk
volna mindent maradéktalanul teljesíteni. KÖSZÖNJÜK!
Hódi Attila
a polgárőrség elnöke

Mi újság Nagyvenyimen?

Nőgyógyászati
rákszűrést tart
2013. 11. 15-én (pénteken)
15 és 16 óra között
dr. Kolos János szülész-nőgyógyász adjunktus
a Tanácsadóban.
A vizsgálat díja 2000 Ft.
A szűrés előjegyzés alapján történik, mely az
506-200-as telefonszámon kérhető.

Szüretelt a Búgócsiga

A nagyvenyimi Búgócsiga Családi Napközi nyílt napot tartott szeptember 20-án,
pénteken. Délután 15 órától
Debreczeni Csilla vezető és
munkatársai vidám, szórakozató programmal várták a kicsiket és nagyokat.
A szüret jegyében mustot készítettek a gyerekekkel
és a szülőkkel közösen. A picik nagyon élvezték a munkát.
Szorgosan szedték a fürtöket,
egymás után töltötték meg
velük a darálót. Volt, aki saját
kis talicskával hordta a mustnak valót. Az elkészült édes
nedűt körbekínálták, hogy
mindenki
megkóstolhassa.
Nagyon finom lett…
A nap hátralévő része kézműves foglalkozásokkal telt.

Volt itt gyurmázás, rajzolás,
még kukorica-baba is készült.
Az idő nagyon kegyes volt
hozzánk. A Nap szikrázóan
sütött, felhő se nagyon volt az
égen. A levegőt harapni lehetett. Ilyen az igazi ősz. Az ember néhány órára elfelejtette a
mindennapi gondokat.
Jó érzés volt látni a vidám
gyermekarcokat. Felszabadultan élvezték az együtt töltött
perceket. A szülők is lazíthattak ebben a rohanó, zaklatott
világban, ha csak néhány órára is. Jó volt együtt látni a családokat.
Reméljük, hogy egyre több
hasonló rendezvény lesz hazánkban. Nagy szükségünk
van rájuk manapság.
Teleki György
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Tisztelt betegek!

Az Egészségházban az EKG és a laboratóriumi vizsgálat
előjegyzés alapján történik.
EKG:
hétfőtől-péntekig:
11.10 - 12.00-ig
LABOR:
hétfőtől-péntekig:	  7.00 - 8.30-ig
A vizsgálatokra kizárólag orvosi beutalóval lehet jelentkezni.
Kérjük, szíveskedjenek az előtérben elhelyezett füzetekben a kiválasztott vizsgálati időponthoz a beteg nevét feltüntetni. Köszönettel:
Az Egészségház dolgozói

A Falunap
támogatói

Dbk Kokszoló
Gaszler István
Nagyvenyimi Polgárőr Egyesület
Major György
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda,
Pasztelcom Bt
Hornperger Gyuláné (Pipa Mari)
Kine Bau Kft
Aranykezű Öltögetők
Melkvi Edina (Fodrász)
Berczeli Gabriella (Kozmetikus)
Frisco Hajstúdió (II.Fődij)
Venyimfa Kft
Fritz Molaris Bt
Szokolai Lászlóné
Tolna-Őr Kft
Tilla Trans Kft
Vital-Fitt Sportcentrum
Rujder Judit
Avon
Mezőföldvíz Kft.
Kosárfonó
Kürtös Kalácsos
Híd Egyesület
Foltvarrók
Rozsos Melinda
Sas Söröző
Szloboda Antal és családja
Móri Imre és családja
Colas Zrt
Jakó Tamás
Momert Zrt
Dunaújvárosi Kegyelet Bt.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a lakók, résztvevők nevében is a Falunap támogatóinak!
Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.
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Felhívás Kicsiknek!
Újra indulnak csoportjaink a Művelődési Házban!
Ha szabadidődet hasznosan akarod eltölteni jelentkezz!
November 10-ig még van felvétel!
- Mazsorett mini csoport 6-10 éves korig, kedden 16.00-17.30-ig
- Mazsorett ifi csoport 10-17 éves korig, pénteken 17.00-18.30-ig
Oktató: Jobbágy Péter
- Gyermeknéptánc 6 éves kortól, szombaton 10.00-12.00-ig
- Hip-hop start tánccsoport 6-14 éves korig, hétfőn 17.00-18.30-ig és
pénteken 15.30-17.00-ig
Megfelelő létszám esetén külön válnak a Hip-Hop korcsoportok!

Felhívás Nagyoknak!

Szeretné tartalmasan eltölteni szabadidejét? Sikerélményre vágyik?
Vagy csak szeretne kellemes társaságban lenni?
Ha igen, akkor jöjjön el és csatlakozzon a Művelődési Ház következő
csoportjaihoz!
A tagfelvétel folyamatos!
– Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre
– Női Kar
– Foltvarró Klub
– Néptánccsoport
Ezenkívül várjuk azokat is, akik szeretnének egy kicsit mozogni!
Thai Qi klubba csütörtökön 17 órától
Alakformáló tornára kedden és csütörtökön 19 és 20 óra között
Közkívánatra Zumba indult szeptember 21-től szombatonként 17
órától!
Jelentkezni személyesen lehet a Művelődési Házban
hétfőtől péntekig 13.00-18.00 óráig, telefonon az 506-220-as számon,
vagy a muvhaznagyvenyim@freemail.hu email címen!

Negyvenöt éves
osztálytalálkozó

A Nagyvenyimi Általános Iskola 1968-ban végzett
VIII./a osztályának egykori tanulói 45 éves osztálytalálkozót szerveztünk, amelyre
nagy izgalommal készültünk.
Az összejövetelre meghívtuk
Dibusz Sándorné tanárnőt,
aki elfogadta meghívásunkat. A 25 végzett diákból 11-

en vettünk részt a találkozón.
Az iskolában gyülekeztünk,
végigsétáltunk a termekben,
visszaidéztük a régmúlt emlékeit A Varga Étteremben
elfogyasztott vacsora után
megbeszéltük, hogy minden
évben találkozunk. Bízunk
abban, hogy sikerülni fog.
Reményi Tiborné

Mi újság Nagyvenyimen?
Ősszel is mindenkit sok szeretettel
és újdonságokkal vár a

Frisco Hajstudió

Fodrászat
KERATINDOSE Nyerje vissza 15 perc
alatt amit 12 hónap alatt elvesztett a hajából.
A legújabb keratinos feltöltés a legroncsoltabb hajnak is, eredmény egészséges tükörfényes haj.
– Hajfestés vágással 4500 Ft-ért
– Szoli bérlet AKCIÓ 10x10perc 4999 Ft
Melkvi Edina 06/30 9978797

Kozmetika
– Botox hatású maszkok
– 3D műszempilla
– Alma őssejtes kezelés
– Tű nélküli mezoterápia
– Kozmetikai tetoválás AKCIÓ 17000 Ft
Berczeli Gabriella 06/20 3772451

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
November 26-án 16.30 órakor

Dr. Dávid Tamás

előadása a rák megelőzésének és komplementer
kezelésének legújabb lehetőségei.
Helyszín: Művelődési Ház

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly, 20/362-58-17
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Községünk legifjabb lakói
Anderkó Barnabás
Lakik: Nagyvenyim Földvári u. 29.
Beró Botond Bence
Lakik: Nagyvenyim Attila u. 10.
Erdős Katalin
Lakik: Nagyvenyim Erdősor 32.
Fister Zoltán Felicián
Lakik: Nagyvenyim Deák F. u. 7.
Horváth Amira
Lakik: Nagyvenyim Hunyadi u. 13.
Kamondy Bálint
Lakik: Nagyvenyim Erdősor 25.
Kállai Nóra
Lakik: Nagyvenyim Gárdonyi G. u. 34.
Lakatos Bence
Lakik: Nagyvenyim Táncsics M. u. 29.
Soós Martin Kristóf
Lakik: Nagyvenyim Bem u. 8.
Török Mira Kamilla
Lakik: Nagyvenyim Nefelejcs u. 18.
Jó egészséget kívánunk a babáknak és családjuknak!

Diákbarát, hatékony angol-magyar
korrepetálást, felzárkóztatást, vizsgára

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

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:

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

Nagyvenyimen az arany és az ezüst
lakodalmukat ünneplő párokat.
A házaspárok jubileumi ünnepsége

november 9-én 16 órakor

lesz a községháza tanácskozótermében.
Idén kettő házaspár ünnepli a boldogító igen kimondásának
50. és egy a 25. évfordulóját.
Az ünnepségre Egeresi barátaink is meghívást kapnak.

Események, képekben

Idén a templomkertben
köszöntöttük augusztus
huszadikát, az államalapítás, az új
kenyér ünnepét

Az arborétumban megrendezett hagyományos nyárbúcsúztató koncert nagyon sikeres volt

Szeptemberben Kulináris Kavalkádnak adott otthont a
sportcentrum, amelyen sokan sütöttek-főztek

A Nagyvenyimen élő nyugdíjasokkal közösen idén is megünnepeltük az Idősek Világnapját

