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Nagy sikerű falunapi rendezvénysorozattal ünnepeltük idén is Nagyvenyim önállóvá válásának évfordulóját. Jubileumok tették különlegessé, és a szokottnál is emlékezetesebbé
az ünnepet (Összeállításunk a 4. oldalon.)

Lezárult térségünk eddigi legnagyobb, összességében három milliárdos beruházása, a
szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése, bővítése. Nagyvenyimmel közösen Kisapostag, Mezőfalva és Baracs vett részt a négy település projektjében. A zárórendezvény szeptember
5-én volt Mezőfalván (Tájékoztatónk a 11. oldalon)

A fejlődés nem
állhat meg
– A 2010 októberében
megválasztott képviselőtestület azért tudta szinte maradéktalanul teljesíteni a négyéves
ciklusprogramban
vállaltakat, mert hittünk magunkban,
hittünk a lakosság támogatásában, bizalmában, és egyetlen pillanatra nem hagytuk,
hogy a nehézségek eltántorítsanak bennünket a kitűzött
céljainktól. A sikeres munkához erős hit, rengeteg munka
és páratlan összefogás kellett
– mondja Szabóné Lőrincz
Ilona polgármester cikluszáró
interjújában. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Mi újság Nagyvenyimen?

Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!
2014. október 12-én Magyarországon egy napon két
választás kerül lebonyolításra:
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására.
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. augusztus 15-i
ülésén Erős Lajost, Szilágyné
Kárpáti Évát és Szóta Ferencet
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjának, míg
első póttagnak Deák-Simon
Bernadettet, második póttagnak pedig Nagy Erzsébetet. A választási bizottság tagjai 2014. augusztus 19. napján
megtartott alakuló ülésen elnöknek Szilágyiné Kárpáti
Évát, elnökhelyettesnek Szóta
Ferencet választották meg.
Polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők választása:
Nagyvenyim településen
2010. január 1-i lakosság szám
4 096 fő volt. A törvényt figyelembe véve Nagyvenyim
Nagyközségben az egyéni listán megválasztható képviselők
száma 6 fő.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.
Polgármester az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselők
azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint, Nagyvenyim esetében
6 fő, a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
ahány egyéni listás mandátum
kiosztható.
Nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás
A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú ha-

tározatával tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását 2014. október 12.
napjára.
A Nemzeti Választási Bizottság Nagyvenyim nagyközségben a roma nemzetiség választását tűzte ki.
Nagyvenyim nagyközségben a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására kerül sor, tekintettel arra, hogy a megválasztandó
3 fős nemzetiségi önkormányzati képviselői helyre 9 nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba
a választási bizottság. A jelöltnek a nyilvántartásba vételhez
a roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok által adott, 5 érvényes
ajánlásra, valamint valamelyik
bejegyzett roma szervezet támogatására volt szükség.
Az átjelentkezéssel kapcsolatos szabályok:
Az a választópolgár, aki
2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig
tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én
16.00 óráig lehet benyújtani a
www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a
helyi választási irodában.
Szavazás mozgóurnával:
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik mozgásukban
egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk),
vagy
fogvatartásuk miatt akadályozottak.
Mozgóurnát írásban 2014.
október 10-én 16.00 óráig
a helyi választási irodától, a
szavazás napján (október 12én 15.00 óráig) pedig attól a
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel.
Szavazni a választás napján
6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Polgármester-jelöltek:
Szabóné Lőrincz Ilona		
Vargáné Kaiser Katalin		

független
FIDESZ-KDNP

Önkormányzati képviselőjelöltek:
1. Schneider Vilmos
2. Kamondy Márton
3. Kuminka József
4. Szabó Attila
5. Müller Imre
6. Kegyes Lászlóné
7. Kiss Csaba Gábor
8. Bereginé Suhay Gabriella
9. Kovács László
10. Kundra Lászlóné
11. Vargáné Kaiser Katalin
12. Debreczeni Csilla
13. Dr. Zseli József
14. Gászler Ferenc
15. Dr. Szűcs László
16. Bernáth József

független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
független
független
FIDESZ-KDNP
független
független
Jobbik MM
független
FIDESZ-KDNP

Roma nemzetiségi képviselő-jelöltek:
1. Sztojka János (1981.)
2. Sztojka László (1958.)
3. Balogh Attila
4. Sztojka Lászlóné (1959.)
5. Sztojka László (1977.)
6. Sztojka Lászlóné (1979.)
7. Bartók Mária
8. Sztojka Sándor
9. Sztojka János (1995.)
A választópolgár részére 3
db szavazólap kerül átadásra:
– a polgármester- jelölteket,
– egyéni listán induló önkormányzati képviselőjelölteket,
– és a megyei listás választáson induló pártokat, társadalmi szervezeteket tartalmazó
Érvényesen szavazni csak a
hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet!
A jelöltre szavazni a jelölt
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet!
A nemzetiségi választás fő
szabályai
Az októberi 12-i nemzetiségi választások újdonsága,
hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos

„LUNGO DROM”
„LUNGO DROM”
PHRALIPE
„LUNGO DROM”
„LUNGO DROM”
„LUNGO DROM”
„LUNGO DROM”
PHRALIPE
PHRALIPE
nemzetiségi önkormányzati
választást. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz
hasonlóan már a megyei és az
országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül
választják, vagyis megszűnik a
korábbi elektori rendszer.
A roma nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson 3 jelöltre
szavazhat,
A területi, ill. országos
nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy
listára lehet szavazni.
Kérdés esetén a Helyi Választási Iroda munkatársai állnak az Önök rendelkezésére!
Komjátiné Mádl Margit
HVI vezető
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Hittel, bizalommal, összefogással

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az elmúlt négy év
edményeinek az elérésében
nagyon sokat köszönhetünk
dr. Dorkota Lajos úrnak, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének, dr. Galambos Dénes
országgyűlési képviselő úrnak
és L. Simon László államtitkár úrnak, akik megtiszteltek
bennünket bizalmukkal, és
mindvégig támogatták terveink megvalósítását azért, hogy
Nagyvenyim az elérhető legjobb pozíciókat szerezze meg.
A fejlődés egy település életében soha nem állhat meg. A
Nagyvenyimen élőktől, de nagyon sok esetben a döntéshozóktól függ, hogy a kínálkozó
lehetőségeket meg tudják-e
ragadni, vagy hagyják, hogy
azok elmenjenek mellettük –
folytatta cikluszáró interjúját
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester.
– Mi valósult meg a négy évben? Összegezné, kérem!
– Úgy gondolom, elégedettek lehetünk az elért eredményekkel, hiszen az elmúlt
négy évben a csatorna beruházással együtt megközelítőleg egymilliárd forint értékű
fejlesztést valósítottunk meg
Nagyvenyimen, amely az itt
lakók érdekeit, életminőségének javítását szolgálta. A legnagyobb és a legtöbb lakost
érintő beruházás, a csatornázás második üteme fejeződött
be az elmúlt hetekben. Továbbá 100 millió forint ös�szegben belvíz elvezetési projekt valósult meg, amelynek
az önrészét is visszakapta önkormányzatunk, így újabb fejlesztésre, jelesül az iskola tornatermének ablakcseréjére és
az épület fűtéskorszerűsítésére nyílhat lehetőség. Az elmúlt négy évben három játszóteret avattunk a fiatalabb
korosztálynak. Településünk
közbiztonsága érdekében térfigyelő kamerákat üzemeltünk be és két sebességmérőt
telepítettünk a polgárőrséggel
közösen. A ciklus elején át-

adtuk a kívül-belül felújított
Egészségházat, ahol 11 település lakóinak ügyeleti ellátását is megoldjuk, és minden
igényt kielégítő körülmények
között végezhetik munkájukat az egészségügyi dolgozók,
gyógyulhatnak a helyi betegek. Rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk környezetünk
szépítésére, ebben nagy segítségünkre vannak a közmunkások és a nagyvenyimiek,
akik sokat tesznek azért, hogy
egyre szebb, rendezettebb legyen településünk. Jó hallani, amikor vendégek érkeznek hozzánk és azt mondják,
de szép, virágos, gondozott a
községünk! Minden évben
részt veszünk a Virágos Magyarországért pályázati programban. Az elmúlt évben
különdíjban részesültünk. Elmondhatjuk, hogy az egyik
legnagyobb és legjobban várt
beruházás kezdődik el a napokban községünkben. A polgármesteri hivatal és az óvoda
kívül-belül felújításra kerül,
hiszen ehhez energetikai pályázaton több mint 126 millió
forint uniós támogatást nyertünk. A beruházás végén egy
gyönyörű, teljesen új óvodát
kapnak a gyerekek. Bízunk
benne, hogy beadott, de még
el nem bírált pályázatunk is
nyertes lesz és a Kossuth Lajos Általános Iskola és a tornaterem is új köntösbe öltözhet. Nyáron újabb pályázat
beadásáról is döntött a képviselőtestület, amely az iskola és az Egészségház energia
költségeinek a csökkentésére irányul. A nyári diákmunka program keretében olyan
elfoglaltságot biztosítottunk
a helyi fiataloknak, hogy maradandó értéket teremthettek: kezük nyomán szép, színes lett az óvoda és az iskola
kerítése. Büszkék vagyunk intézményeinkre. Egy évtizede
még azért küzdöttünk, hogy
gyerekeink
Nagyvenyimre járjanak iskolába – ma elmondhatjuk, egyre több szülő
választja gyermekének a helyi

oktatási intézményeket, ami
számunkra nagy öröm és jelzés is, hogy családias iskolánk
oktatási és közösségi élete kiemelkedő, a tantestület összefogása és szakmaisága példa
értékű. Tudjuk, hogy a növekvő létszám miatt az iskola
most már tanterem gondokkal küszködik, és keressük a
megoldásokat. A Művelődési Ház egyre inkább kiszorul
az iskola épületéből. Optimális lenne, ha az új művelődési
ház építését pályázati támogatással tudnánk megoldani. A képviselőtestület tagjai,
a hivatal munkatársai, az intézmények dolgozói és a civil szervezetek tagjai sokszor
erejükön felül álltak helyt
minden területen. A járási
rendszer kialakítása is zökkenőmentes volt, az ügysegéd
helyben intézi a lakók ügyeit.
Az egymásra való odafigyelés
és a jó kapcsolatok jellemzik
közösségünket.
– A hagyományok ápolására,
a helyi rendezvényekre is nagy
figyelemmel voltak az önkormányzat vezetői.
– Fontos feladatunk a hagyományaink és értékeink
megőrzése. Ennek jegyében
pályázati támogatással és önkormányzati önrésszel a jövő
év tavaszán méltó emléket állítunk néhai Dolmány Vendel atyának, aki mindannyiunk és a község életében is
meghatározó szerepet töltött
be. Méltó módon ünnepeltük

meg évfordulóinkat, bővítettük rendezvényeink palettáját,
például a nagy sikerű adventi
rendezvénysorozattal.
– Hogyan tovább?
– Nem titkolt szándékunk, hogy a megkezdett
munkát folytatni szeretnénk. Folytatni azokkal, akik
a nagyvenyimiek szavazata
alapján bizalmat kapnak arra,
hogy az elkövetkező öt évben
együtt dolgozhassanak majd
Nagvenyim fejlesztéséért. Az
őszi önkormányzati választásokon mi nem csak ígérgetni tudunk, hiszen bizonyítottunk az elmúlt négy évben.
Megkezdett beruházásainkat
sikeresen szeretnénk befejezni. Ehhez minden adottságunk és lehetőségünk megvan,
és az új terveink megvalósításához is rendelkezünk erős
hittel és kitartással. Ismerve
a csatornázás után állapotokat, bízunk benne, hogy tavaszig olyan szinten tömörödik a talaj, hogy lehetővé válik
útjaink rendbetétele. Addig a
lakók türelmét kérjük. Terveink szerint pályázati forrásból,
önkormányzati hozzájárulással és csekély lakossági erővel meg tudjuk oldani az utak
aszfaltozását, az utcák vízelvezetését. Reméljük, mire ez
az interjú megjelenik, a sokak által hiányolt OTP automata is visszakerül a településre. Nem tettünk le arról a
tervünkről, hogy Nagyvenyim
össze legyen kötve a környező településekkel, elsősorban
Dunaújvárossal.
Vannak megoldásra váró
feladataink és természetesen terveink is. Örömmel és
büszkeséggel tölt el, hogy a lakók nagy bizalommal fordultak felém, és az önkormányzat
felé, és ötleteikkel, javaslataikkal, munkájukkal segítették településünk fejlesztését.
Bárhogyan alakuljon az októberi választás, azt gondolom,
ezen az úton kell tovább menni, ezért nagyon fontos, hogy
olyan elöljárókat válasszanak,
akik ezt garantálni tudják.
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Jubileumok tették különlegessé
az idei Falunapunkat

A 2014-es év sem telhetett
el úgy Nagyvenyimen, hogy a
szokásainkhoz híven ne ünnepeljünk egyet a Falunapon.
Ám idén nagyon fontos volt
ez a rendezvény, ugyanis jubileumi partnerkapcsolatunkat ünnepelhettük az ez évi
Falunapon. Kettő régi és egy
új településsel nyert EU-s pályázatot a Nagyvenyimi Önkormányzat. Tehát, a három
napos ünneplés még nagyobb
lehetőségeket kapott.
És úgy gondolom éltünk is
vele. A Művelődési Ház munkatársai remek programot állítottak össze. A megszokott
módon a délelőtti gyermekprogramok megalapozták a
Falunap hangulatát, majd egy
„Jó ebédhez szól a nóta” keretein belül megindult a szórakozás. Délutántól pedig
egészen hajnalig különböző
magyar előadók léptek a színpadra, többek között Szabó
Ádám, a Csillag születik és az
X-faktor sztárja, a nemzetközileg is elismert Grácia Hegedűtrió, és Hien, a Megasztár
c. tehetségkutatóból. Késő estétől egészen hajnalig a Boka
és a Klikk zenekar szórakoztatott minket karöltve a Trióda zenekarral.
Azonban nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy

Fotók: dr. Zseli József (További fényképeket találnak a programokról a nagyvenyim.hu
galériájában.)
a Falunap nem csupán a
szombatból állt, hiszen már
két nappal előtte hallhattuk a
Quintia zenekart a kiállítások
megnyitóján, illetve pénteken
már elkezdhettük érezni a
hangulatot a RockBox zenekar koncertjén és a Néptánc
gálaműsoron.
Összességében idén is egy
jó hangulatú Falunapot hagyhatunk a hátunk mögött. Áldoztunk a hagyományainknak
és változatos jókedvet élhetett
meg az összes látogató, aki
részt vett az idei Falunapon.
Hegyi Antal
nagyvenyimi lakos
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NAGYVENYIM KITÜNTETETTJEI

Nagyvenyimért-díjjal ismerték el Békési Éva tevékenységét, aki a Kossuth
Lajos Általános Iskola pedagógusaként 1994. szeptemberében kapcsolódott be az
Altomünster és Nagyvenyim
közötti partneri kapcsolat
szervezésébe, a barátság elmélyítésébe. 1997. márciusától Altomüsnterben ápolja
tovább a két település közötti
együttműködést. Nagy segítségükre van a nyelvi nehézségek leküzdésében és a magyar
mentalitás közvetítésében. Az
altomünsteri magyar csoport
tagjaként aktívan részt vesz
a programok szervezésében
is. Jó házigazdaként fogadja a
kilátogatókat.
Juhász-Vedres Zoltánné, az
Aranydaru Nyugdíjasklub elnöke, a dalkör vezetője szintén Nagyvenyimért-díjat kapott. Klubéleti munkáját
nagy hozzáértéssel és teljes
odaadással végzi. Szervezője és műsorvezetője hosszú
évek óta több nagy rendezvénynek, így például a Pünkösdi Dalostalálkozónak, a
versünnepnek. Ezeket a rendezvényeket magas színvonalra emelte úgyis, mint szervező, úgyis, mint műsorközlő. A

klub tagsága elismeri és nagyra értékeli az ő tevékenységét,
fáradtságot nem kímélő munkáját.
Nagyvenyimért
elismerést vehetett át Konrad
Wagner, Altomünster korábbi polgármestere, Nagyvenyim díszpolgára, aki húsz
éve a partnerkapcsolati szerződés aláírásával lehetőséget
biztosított a két település
lakosainak arra, hogy egymás kultúráját és szokásait
megismerjék, megértsék és
értékeljék. Ennek eredményeként nagyon sok családi, baráti kapcsolat alakult
és erősödött a húsz év alatt.
A partnerkapcsolat fő mozgatóereje bajor részről Konrad Wagner. A két település
közötti együttműködésnek
a kezdetektől a mai napig is
elkötelezettje.
„Nemzetközi
kapcsolatok fejlesztéséért ” kitüntetést kapott Renáte Treml. Az
altomünsteri magyar csoport tagjaként több éve aktívan tevékenykedik a test
vértelepülési
kapcsolat
ápolásában.
Az altomünsteri magyar
csoport tevékenységét is ezzel a díjjal ismerte el a testület.

„Nagyvenyim Köz- Szolgálatáért ” kitüntetést négyen
kaptak: Both Ilona több mint
harminc évvel ezelőtt kezdett dolgozni a községi tanács, majd az önkormányzat
hivatalában és intézményeinél. Ez idő alatt ellátta a községi tanács pénzügyi ügyintézői, majd az általános
iskolában az iskolatitkári feladatokat. Hosszú éveken keresztül megosztott munkakörben volt iskolatitkár és
az óvoda élelmezésvezetője. Munkáját mindig tudatos
megfontolással végezte, élelmezésvezetőként folyamatosan arra törekedett, hogy a
gyerekek étrendje, egészséges,
változatos és tápláló legyen.
Buzási Jánosné a kenyérgyári évek után egy teljesen más területen, Nagyvenyimen a községi tanácsnál
kezdett dolgozni, azóta csak
pénzügyes nem volt, de azon
kívül szinte az igazgatási
munka minden főbb területén dolgozott. E sok-sok feladat közül mégis a legjobban
feladat, az anyakönyvvezetői
feladatok ellátása volt.
Kundra Lászlóné 1987
szeptemberétől dolgozik a
Kossuth Lajos Általános Is-

kolában tanítóként, 1999-től
igazgatóként. Az elmúlt 15
év alatt kollégáival egy újfajta
látásmódot ismertetett meg.
Vezetése alatt az iskolai munkát a stabilitás és a rugalmasság, a kiegyensúlyozottság, a
rend, a fegyelem és a hagyományok tisztelete határozza
meg. Fáradhatatlan, örökké
tevékenykedő nevelő. Vezetése alatt kialakult a Kossuth
Lajos Általános Iskolára jellemző hagyományrendszer, s
az érzés, hogy ide tartozni jó!
Komjátiné Mádl Margit
1975 óta áll a köz szolgálatában, a közigazgatás minden
területén jelentős szakmai tudást és gyakorlati tapasztalatot szerzett. A megszerzett
tudás birtokában 1983 májusától Nagyvenyim községben
vb-titkárként, majd a rendszerváltást követően jegyzőként tevékenykedett és tevékenykedik a mai napig.
2007-ben szakmai munkájának elismeréseként címzetes főjegyzői címet vehetett
át. Az elmúlt 39 évben bekövetkezett szervezeti, személyi változások közepette végig
kimagasló szakmai tevékenységével hozzájárult Nagyvenyim fejlődéséhez.
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20 év tapasztalatai - ünnep négy napon
át, több száz résztvevővel

Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata 2014-ben
elnyerte az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség (EACEA) támogatását jubileumi testvérvárosi évfordulójának ünneplésére, és ehhez kapcsolódóan
partnertelepülési kapcsolatok
során szerzett tapasztalatainak bemutatására, továbbadására. A két régi és egy lehetséges új partner bevonásával
tervezett projekt megvalósítására 2014. július 31. és augusztus 3. között került sor
Nagyvenyimen.
Az Altomünsterrel 1994.
illetve Egeressel 1999. óta
fennálló települések közötti
hivatalos partnerségek a kulturális rendezvényeken túl az
évek során a fogadó családok
közti baráti kapcsolatokká
nőtték ki magukat. A kezdetek óta sokan vendégeskedtek
már Nagyvenyimen a testvértelepülések polgárai közül, és
sok venyimi viszonozta a látogatásokat Altomünsterben,
Egeresen. Arról, hogy milyen baráti szálak szövődtek,
minden szónál ékesebben beszélnek a vendégeink érkezésekor készült fotók, amiket a
nagyvenyim.hu galériájában
tekinthetnk meg.
Az ünnepi rendezvénysorozat több helyszínen zajlott.
A bajor és az erdélyi partnerségi látogatásokhoz fűződő
tárgyi emlékek, és fotók felhasználásával Dr. Gubánné
Pintér Annamária közreműködésével rendezett kiállításnak a Kossuth Lajos Általános Iskola tornacsarnoka
adott otthont. Szintén itt került sor a - partnerségi kapcsolatok létesítését még csak
fontolgató - felvidéki Jászó
( Jasov) település bemutatkozására is.
A Művelődési Ház nagytermében a település egyik
büszkeségének, a 20. évfordulóját ünneplő Nagyvenyimi

Táncegyüttesnek az emlékeit,
elnyert díjaikat, elismerő okleveleiket láthatták vendégeink.
S hogy a két termet összekötő
folyosó se maradjon látnivaló
nélkül, az aulában és az átjáróban a Nagyvenyimi Foltvarró Klub tagjai és az Aranykezű öltögetők saját munkáikkal
díszítettek szinte minden szabad négyzetcentimétert.
A kiállításokat július 31én, csütörtökön a programban résztvevő négy település
polgármesterei nyitották meg
köszöntőikkel,
melyekben
összesűrűsödött a viszontlátás öröme, a közös emlékek
felidézése, a stafétát átvevő új
vezetők terveinek körvonalazása, és az új vendég kíváncsisággal teli várakozásának érzése.
Bajor vendégeink Sigfried
és Gizella Bradl néhány kedves bajor dallal alapozták meg
a jó hangulatot: a refrént kis
bíztatásra velük énekelték a
jelenlevők. Az est méltó befejezése volt a Quintia zenekar
koncertje. Világzenei összeállításukkal - melyben komolyzenei darabok, népdalok, ismert filmek betétdalai és ezek

saját feldolgozású kombinációja is helyet kapott - elvarázsolták a közönséget: a hos�szúra nyúlt, fárasztó, utazással
és izgalmakkal teli nap végén
sem akart szűnni a taps.
Talán ennek volt köszönhető, hogy a másnap reggeli kirándulásra kicsit álmosan
indult a csapat.
11 órától kulturális örökségünk egyik büszkeségét, a
Zirci Ciszterci Apátság templomát és az egyháztörténeti kiállítást nézhették meg vendégeink. A tapasztalatok cseréje
több területen történik folyamatosan a partnertelepülések
között. Annak ellenére, hogy
a kulturális beágyazottság, a
gazdasági adottságok az Európai Közösségen belül igen
változatos életkörülményeket eredményeznek, vannak
közös pontok a hétköznapi
élet során adódó feladatokban. Az Apátságban tett látogatást követő közös ebéd
egyszerre adott lehetőséget a
magyar gasztronómia bemutatására, és egy kellemes hangulatú megbeszélésre, többek
között arról, hogy a négy település polgárai hogyan tudják

megteremteni a munkájuk és
a családi életük közötti összhangot, illetve, hogy milyen
nehézségekkel, kihívásokkal
szembesülnek ezzel kapcsolatban.
A kirándulók éppen időben érkeztek haza ahhoz,
hogy bőrig ázva, de annál nagyobb lelkesedéssel fogadhassák azt az öt főből álló bajor
csapatot, akik egy héttel előbb
indultak el Altomünsterből,
hogy kerékpáron tegyék meg
a nagyvenyimi találkozóra vezető utat.
A vacsorát és szusszanásnyi pihenőt követően az
Altomünsteri Fúvószenekar
nyitotta meg az ünnepi gálát, ahol az ünnepelt adta a
legnagyobb ajándékot, hiszen
Nagyvenyim egyik büszkesége, a megalakulásának 20.
évfordulóját ünneplő Nagyvenyimi Táncegyüttes örvendeztette meg a program
résztvevőit kétórányi fergeteges előadásával. A jelenleg
is aktív táncosokhoz az ünnepi alkalomra csatlakoztak
az együttes korábbi tagjai is
egy-egy koreográfia erejéig.
A jeles alkalomból külön kö-
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szönthettük Wünsch Lászlót, az együttes első vezetőjét, feleségét Tomcsányi Évát,
Czuppon Pétert és Kuminka
Zsuzsát, akik most irányítják a
csoportot, és Dálnoki Istvánt,
a csapat egyetlen olyan tagját,
aki az alapító tagok közül még
ma is táncol. A torta mellé a
Táncegyüttest bemutató jubileumi kiadvány egy-egy példányát is átvehették az ünnepeltek, akik a gálát követően
hajnalig mulattak a Ligetben
mindazokkal, akik csatlakoztak hozzájuk.
Augusztus
2-án
az
Altomünsteri Fúvószenekar
és a Nagyvenyimi Mazsorett-csoport zenés ébresztővel gondoskodott arról, hogy
még a hétalvók se maradjanak
le a partnertelepülési találkozó programokban leggazdagabb napjáról.
Altomünster és Nagyvenyim együttműködési megállapodásának 20. évfordulója alkalmából a Kossuth Lajos
Általános Iskola tornacsarnokában rendezett ünnepi testületi ülésen a két település polgármesterei felidézték a közös
múlt tapasztalatait, köszönetet mondtak a kapcsolat kezdeményezőinek és a települések minden polgárának, akik
részvételükkel, a vendégek fogadásával, vendégül látásával
két évtizede sikeresen ápolják
ezt a barátságot. Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzata
„Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért” díjjal köszönte meg
Renate Treml, az altomünsteri
magyar csoport tagjának mun-

Kerékpárral érkeztek Altomüsterből a falunapra!
káját. Békési Éva, aki a kapcsolat megszervezésében és elmélyítésében is oroszlánrészt
vállalt, valamint Konrad Wagner, Altomünster előző polgármestere „Nagyvenyimért” díjat
vehetett át eddigi tevékenységének elismeréséül. Bajor partnereink, városuk védőszentjéről, Szt. Brigittáról készült
festménnyel kedveskedtek a

nagyvenyimieknek. Ezt követően a Szabóné Lőrincz Ilona és Anton Kerle polgármesterek aláírásukkal erősítették
meg a partnertelepülési megállapodást. Az ünneplés a
„Bajor fánál” folytatódott: az
Altomünsteri Fúvószenekar
zenei kíséretével lehullt a lepel az oszlopon elhelyezett két
új tábláról, melyek a húszéves

Kedveseim!
A buszban sokat pletykáztunk a venyimi napokról. És mindenki hangosan lelkesedik (nekem nem csoda...).
Egy vendég sincs, aki nem érezte nagyon jól magát a vendéglátóknál. Külön köszönet a táncosoknak, akik olyan jól gondoskodtak a zenekarról. A zenészeknek nagyon tetszett a szállás.
Az "Ampertaler" néptáncosnak ez volt az első kirándulás Magyarországra, és izgultak, hogy mi lesz. És visszafelé a buszban
be nem állt a szájuk, folyton arról beszéltek, hogy milyen jó volt,
és hogy tetszett, és megbíztak engemet, hogy mondjak nektek köszönetet mély szívből.
Köszönöm megint a szép napokat, adjátok tovább ezt a hírt,
és én várom már decembert...
Feri

7
partnerkapcsolatra emlékeztetik az arra járókat.
Partnereink bekapcsolódtak a Falunap rendezvényeibe
is. Nem csupán nézőként vettek részt, hanem alakítói is voltak az eseményeknek, hiszen a
Bajor sátorban otthonról hozott bajor ízelítővel és sörrel
látták vendégül mindazokat,
akik felkeresték standjukat. Az
Ampertaler Hagyományőrző
egyesület tagjai mellett Gizella és Sigfried Bradl valamint
az Egeres-Inaktelkéről érkezett
testvérpár, Tárkányi Tamás és
Bence esti színpadi fellépésükkel csaltak mosolyt az arcokra.
A találkozó utolsó programján, az éjszakába nyúló utcabálon velünk táncoltak, vigadtak altomünsteri, egeresi és
jászói vendégeink. Bízunk benne, hogy felvidéki barátainknak
sikerült kedvet csinálnunk hasonló együttműködések kialakításához, és azt is megmutatni,
hogyan lehet ezt hosszú távon
sikeresen megtartani.
Vasárnap délelőtt a találkozó résztvevőinek búcsúztatásával ért véget a négynapos rendezvény. Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzata,
a Nagyvenyimi Nemzetközi
Kapcsolatokért Egyesület és a
Művelődési Ház nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik házigazdaként, vagy
más módon részt vállaltak a
rendezvény lebonyolításában,
és kérése szerint továbbadom
a Nagyvenyimen leginkább
az altomünsteri Télapóként
ismert Franz Göttler levelét,
ami mindannyiuknak szól.
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HÍREI

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

Véget ért a nyár
Balatonakali tábor
Június 26-30 között, azaz 5 napon keresztül együtt táborozhattak újra a nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola tanulói
Balatonakaliban. A több mint 30
fős kis csapat, a már jól megszokott módon, vonattal utazott a
Balaton partjára. Az öt nap során
élményekben gazdag programok
vártak a táborlakókra. A második
nap délelőttjén megcsodálhatták
Balatonfüreden az Állami Szívkórház gyönyörű környezetét, a
kikötőt és az Anna-bálnak otthont adó Anna Grand Hotelt,
délután pedig Balatonakali kék
szalagos strandját ismerhették
meg az első alkalommal táborozó diákok. A vacsora után egy kis
karaoke partyval kedveskedtünk
a többi táborlakónak. Harmadik
nap délelőtt az első hajó fogadására mentünk a kikötőbe és megnéztük a Bandiera Zászlóforgatók
műsorát, végül a fogadott hajóval
vízre szálltunk mi is. Az ebéd utáni csendes pihenőt követően újra
a strandé volt a főszerep, ahol
a gyerekek élvezhették a Balaton pezsgését szó szerint, mert
a széltől jó nagyra sikerültek az
úszógumikat magasba emelő hullámok. Este újra egy kis karaoke
bulin mutathatta be mindenki
a saját hangját. Ezt követően az

egész negyedik napot a strandnak
szenteltük, majd vacsora után újra
Balatonfüredre utaztunk, ahol egy
vitorlás hajó fedélzetéről gyönyörködhettünk a balatoni naplementében. Hazaérkezés után gyors
takarodót fújva, gyorsan pihenni
küldtük a gyerekeket, akik akkor
még nem sejtették, hogy egy óra
múlva már újra talpon lesznek,
hiszen ki kellett állniuk egy bátorságpróbát is. Az utolsó napon
a pakolásé és a búcsúzásé volt a főszerep, ezt valahogy az időjárás is
megérezte, mert egészen a vonatindulásig szakadt az eső. Még egyszer, utoljára lenéztünk a strandra,
ahol most nem a fürdésé, sokkal
inkább a csocsóé és a léghokié volt
a főszerep. Végezetül a terveknek
megfelelően fél hét magasságában
befutott a vonatunk Dunaújvárosba. Összegzésül elmondhatjuk,
hogy mindenki jól érezte magát,
az időjárás kegyes volt hozzánk
és jövőre remélhetőleg, legalább
ugyanennyien utazunk Balatonakaliba.
Csikós-Nagy Norbert,
Rédei Zita és Koncz
Magdolna nevelők
Napközis tábor
Tizenkettedik éve szervez
nyári napközis tábort a Kossuth
Lajos Általános Iskola a tanév
befejezése után. Eleinte 20-30

diák gyűlt össze ezen a 8 napos
táboron, de az idő haladtával az
igény egyre nagyobb lett. A tavalyi és idei évben már általában 50
feletti volt a tábori létszám. Az
iskola pedagógusai projektekben
játszanak, dolgoznak együtt az
ide jelentkező tanulókkal, akiknek
nagy része az iskola diákja, de kívülről is fogadnak általános iskolás-korú gyermekeket: barátokat,
unokatestvéreket, szomszédokat.
Vannak évek óta visszatérő külsős táborlakók, akik a változatos
programokért, a barátokért, és a
jó hangulatért térnek vissza.
Az idei tanévben négy projektnek lehettek aktív tagjai a tanulók.
Megismerkedhettek a dzsungel
rejtelmeivel, állataival, életével
Góczánné Renyák Éva és Tóth
Szilvia projektvezetők segítségével, akik harci díszbe öltöztetve
a gyerekeket egy igazi áldozati
táncot tanítottak be. A leendő

elsős tanító nénik: Cziczingerné
Nagy Éva és Rédei Zita projektje
a csigák életéről szólt, ahol csupa
érdekes feladatot oldottak meg a
gyerekek: etették, versenyeztették,
nyaralót építettek a csapat csigájának. Fantasztikus mozaikokat
készített minden csapat, ami az
iskola aulájában került kiállításra.
A zene és a sport elengedhetetlen
része iskolánk életének. A tanulók
minden nap sportoltak és kétszer
egész napos uszodai foglalkozáson
vettek részt Csikós-Nagy Norbert
és Czimmer Éva irányításával. Az
utolsó két napon a vakációra való
rákészülést segítette elő Gere Szilvia és Tükör Balázs, akik a zenét
hívták segítségül a jó hangulathoz,
énekeltek, táncoltak, örömködtek.
A tábori élet elengedhetetlen
része volt a fantasztikus ellátás: a
finom ebéd mellett minden nap
frissen sütött finomság várta a
játékban kifáradt gyerekeket:
lángos, pogácsa, gofri, piskótatekercs, pizza természetes ebben a
táborban, amit Behringer Vivien
és csapata biztosított számunkra.
Minden nap fagyiztunk és játszottunk iskolánk udvarán kialakított gyönyörű játszóterünkön.
Kár, hogy ilyen rövid ez a tábor
– mondták a gyerekek. Júliusban
azonban átadjuk az iskolát a mesterembereknek, hogy önkormányzatunk segítségével kicsit felújítva, megszépítve kezdhessük az új
tanévet.
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Megkezdődött az új tanév

Nagy tervekkel indult az
új tanév a nagyvenyimi általános iskolában. Örömünkre
szolgál, hogy iskolánk népszerűsége folyamatosan növekszik, így viszont teljesen
kinőttük az iskola épületét.
Önkormányzatunk szerencsére nem engedte el a kezünket az új fenntartói-működtetői rendszerben sem, minden
gondunkban mögénk állt. Vigyázva, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár programjai ne sérüljenek, két termet is
kialakíthattunk a földszinten,
amiket tanteremként használunk délelőttönként, délután viszont megférnek itt
a klubok és azok rendezvényei. Hozzászokott a két intézmény ahhoz, hogy egymást rendszeresen kisegítve
éljük mindennapjainkat. Polgármester asszonytól ígéretet kaptunk arra, hogy ebben
a tanévben hosszú távú megoldást lálnunk a helyzet kezelésére.
A nyáron, ha az előző évekhez képest szolidabb
mértékben is, de tovább szépült iskolánk. Tisztasági meszelést-mázolást
végeztettünk minden mosdóban, és a
tálalókonyhában. Egy tantermünk teljes felújítását elvégeztük. Festettek- mázoltak

benne, és a nagyon lestrapált
parketta is cserére került. Az
IPR pályázaton nyert összegből 26 halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek tanévkezdését segítettük és nagyon
szép tárolószekrényt rakattunk a felújított tantermünkbe.
Az idei tanévet 261 tanuló kezdte meg iskolánkban, 13
tanulócsoportban. Tantestületünk létszáma is nagyarányú
bővítésen mehetett keresztül,
így 25 pedagógus munkálkodik azon, hogy diákjaink
hasznosan töltsék mindennapjaikat az iskolában. Két
első osztályunkban 35 nebuló kezdte meg a tanévet. Ők
azok, akik másodikként léptek
bele az egész napos oktatás új
szervezeti formájába. Negyedikeseink továbbviszik az iskolaotthonos formát, ezen
kívül két napközis csoportunkban veszik igénybe a délutáni felügyeletet. Összesen
154 tanuló tartózkodik minden délután az iskolában, ez
tanulóifjúságunk 60%-a. Bejáró tanulóink Dunaújvárosból és Mezőfalváról választanak bennünket. Nem véletlen
ez a népszerűség, hiszen az itt
eltöltött nyolc év a legjobb középiskolák kapuit nyitja meg
az idejáró szorgalmas gye-

Ünnepeljünk együtt
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
és a Kossuth Lajos Általános Iskola
tantestülete
sok szeretettel meghívja Önöket
Nemzeti ünnepünk, Október 23-a
tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet
2014. október 22-én,
szerdán 15.30-kor
az iskola tornatermében tartunk.
Az ünnepi beszéd után a műsort
az iskola diákjai adják.

Nagyvenyim Nagyközség Önkrmányzata

Ebben a tanévben sem maradhat el a népszerű fasang
rekek 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. A
tavalyi évben Tehetségponttá
váltunk, így folytatjuk ezen a
területen a magas szintű munkát. Az idegen nyelv oktatását
első osztálytól felmenő rendszerben már a tavalyi évben
elkezdtük, így iskolánk minden diákja tanul legalább egy
idegen nyelvet. Felsős diákjainknak lehetőséget adtunk
egy újabb nyelv megismerésére is, ezzel segítve középiskolás iskolakezdésüket. Így
tettünk az informatika tantárggyal is 15 évvel ezelőtt,
azóta minden diákunk tanul a
számítógép nyelvén, felsőben
emelt szinten is.
A sportéletünkben kiemelt
helyet kap a sok sportág mellett a szivacskézilabda. Ettől
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az évtől alsós gyermekeinkfiúk és lányok együtt nagyszerű lehetőséget kapnak azzal,
hogy a Dunaújvárosi Sportiskola szárnyai alatt helyben
edzhetnek, helyi testnevelővel, viszont megkapjuk a lehetőséget a versenyeztetésre és
annak fedezetét a sportiskola állja. Kezdeti támogatásnak
nagyon sok labdát és eszközt
kaptunk ajándékba. Az edzéseket Tóth Tamás testnevelő
vezeti, munkáját Boromiszáné
Gelencsér Erika segíti. Hamarosan a Bozsik-programba is belépünk, amit Csikós
–Nagy Norbert testnevelőnk
koordinál majd.
A tanulás mellett az iskola
fontos feladata, hogy vidám és
tartalmas programokat biztosítson az idejáró tanulóknak.
Ebben sem lesz hiány. Hamarosan kezdődik a Sulihét,
ahol elsőseinket avatjuk Kossuthos diákká, majd a sport, a
vetélkedés s játék kerül előtérbe. Az év többi hónapja is
érdekes programokkal várja
a diáksereget a tanulás mellett. Hétköznapokon rendkívül sok színes délutáni foglalkozásra adunk lehetőséget:
művészi torna, kötélugrás, atlétika, ping-pong, kézilabda,
szivacskézilabda, foci mellett,
nem hagyhatjuk ki a felsorolásból az országos versenyek
kapuját döngető polgárvédelmi szakkört, és a nagyon népszerű számítástechnikát sem.
Hagyományos rendezvényeinkre is felkészültünk. Az
idén is lesz Tökbuli, Mikulás-délután, Karácsonyi műsor, Farsang, Valentin-nap,
Gyereknap. Természetesen
újra megrendezzük a népszerű Véndiák találkozót és
Suligálánkat is. Községi szintű nemzeti ünnepeinkre továbbra is színvonalas műsorokkal készülünk.
Az új tanévhez minden tanulónak, szülőnek és pedagógusnak kívánok erőt, kitartást
és sok sikert!
Kundra Lászlóné
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Óvoda, óvoda, óvoda
Új „fiókák” érkeznek az óvodába

Az idei évben óvodánk 25
új kisgyermeket fogad, ebből
későbbi időpontban érkezik
öt kisgyerek. Óvodánkban általában 3-5 nap alatt történik
a beszoktatás. Az időtartam
attól is függ, hogy a gyermek
járt-e előtte közösségbe, illetve mennyire érzékeny.
Intézményünkbe jelentkeztek nagycsoportos korú gyerekek is. Mivel már jártak máshol óvodába, így ők rögtön
anyás beszoktatás nélkül kezdték az első napjukat. A kicsi 3
éves gyerekeknél viszont a szülőkkel történik a beszoktatás.
Első nap még anyukával, vagy
apukával közösen töltenek
időt a csoportban, megismerik az óvó néniket, a csoportszobát, a játékokat. A második
napon már a szülők egy idő
után elmennek, majd később
jönnek vissza gyermekükért. A
harmadik napon már megpróbálkozunk azzal, hogy a kisgyermek az óvodában ebédeljen, majd az azt követő naptól
a gyerekek már szüleik nélkül
tölthetik napjaikat a közösségben, ekkor már ott is alszanak.
Akik jártak bölcsödébe,
nekik könnyebb, mert megszokták, hogy nincsen mellettük állandóan az anya, apa. A
fenti folyamat rövidnek tűnhet sokak számára. Többen
szívesen követnék személyesen gyermekük első óvodai
napjait akár heteken keresztül

is, de a tapasztalatok szerint
nem szerencsés, ha elhúzódik
a beszoktatás folyamata, mert
az nehezebbé teszi a gyerek
számára a leválást.
Sok szülő kétségbeesik,
amikor gyermeke sír, de ez
természetes folyamat. Eddig
együtt töltötték az egész napot és most hirtelen el kell válni egymástól. Vannak kisgyerekek, akik rögtön sírnak, de
előfordul, akinél csak pár nap
után tudatosul, hogy min-

Szüreti kavalkád
Az óvoda következő nagy programja a Szüret lesz, melynek időpontja szeptember 26.
Erre az alkalomra sok szeretettel várjuk a szülőket, hogy gyermekeikkel közösen vegyenek részt
ezen az eseményen, és jó hangulatban teljen az együtt töltött idő.

den nap óvodába fog járni. A
gyerekek olyan antennákkal
születnek, amelyek képesek
kódolni a nemverbális kommunikációnk mögött meghúzódó érzéseket és gondolatokat és ennek megfelelően
reagálnak az új helyzetre. Ha
mi magunk szorongunk és
félünk az óvodától, igazából nem szeretnénk még elszakadni a gyermekünktől,
ezeket a félelmeket a gyermekünk is átveszi, és csupán
beteljesíti tudatalatti vágyunkat. Amikor azt tapaszalja a gyermek, hogy anya és
apa is arról beszél, hogy milyen csuda jó dolog volt óvodába járni és bárcsak ők is

újra ovisok lehetnének, mert
ott aztán igazán jókat lehetett játszani, akkor talán ő
is pozitív izgalommal várja
majd az óvodát.
A beszoktatás időszakában
az óvónők igyekeznek a szülők által elmondottak alapján
minél részletesebben megismerni a gyerekek jellemzőit,
személyiségjegyeit, szokásait.
Megváltozott a jogszabály,
ami szerint 2014. szeptember 1-től kötelező a három
éveseknek óvodába járni. Ez
az időpont kitolódott 2015.
szeptember 1-jére.
Benedekné Sajti Julianna
Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda vezetője

Az óvodai Családi nap bevételéből a meglévő eszközök mellé sikerült még egy mókuskereket beszereznünk, amit a gyerekek már nagyon szeretnek.
Köszönjük szépen a támogatásukat!
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Kavalkád volt a javából! Lezárult a csatorna
beruházás

Bográcsos
főzőversennyel,
házi borok és pálinkák viadalával,
immár 5. alkalommal rendezte meg Kulináris Kavalkád című
nagy sikerű rendezvényét a Vargáné Kaiser Katalin elnöklésével
működő Nagyvenyim és Térsége
Fejlesztéséért Egyesület szombaton a nagyvenyimi Vitál-Fitt
Sportcentrumban.
Az előző napok esős időjárása
ellenére és annak közepette, nagy
izgalommal készültek szervezők
és versenyzők egyaránt. A szervezés meghozta az eredményt,
s még az időjárás is kegyes volt
hozzánk. A szép, kora őszi napsütést hozó napon 12 kiváló ételt,
20-nál több házi pálinkát és néhány versenyre bocsátott bort is
bírálhatott a szakértő zsűri. A
rendezvényre kilátogató vendégeket, nagyvenyimieket és távolabbról érkezőket pedig kiváló
programok várták. A Sportcentrum épületében Jandó Zsuzsa
és Bozzai Attila: Hangulatok és
fények Andalúziából című fotókiállítása varázsolt el minket,
Horváth Ani pécsi művészette-

rapeutával pedig Mackóországba
érkezhettünk, apró kezek apró
öltéseiből pedig apró medvék
születtek a nap során. Délelőtt
a helyi iskola Pitypang Bábcsoportjának előadását csodálhattuk,
majd Lindinger Nóra - Michael
Jackson imitátor kápráztatta el a
közönséget.
Ebédidőben a Heimattöne
Kapelle vidám sramlizenéjére fogyaszthattuk a finomabbnál finomabb bográcsos étkeket, majd a
Bartók Kamaraszínház művészeinek előadásában gyönyörködhettünk. A versenyek értékelése
és a tombolanyeremények kisorsolása után pedig Kelemen Angelika és barátai koncertje zárta a
vidám közösségi nap programjainak sorát. S bár az idő estére elszomorodott, azért a színvonalas
koncert hallgatósága a sátrakból
és ernyők alól is nagyon élvezte a
Művésznő varázslatos hangját és
kollégái által szolgáltatott remek
zenét. A nap végeztével értékeltünk: egy igazán sikeres, vidám
napot zártunk.
Vargáné Kaiser Katalin

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és
Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése. A négy település a beruházásra összesen 1 558 262
410 forint uniós támogatást nyert el
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042
azonosítószámú pályázatával. A
projekt zárórendezvényére Mezőfalván, a Kiss Kálmán Művelődési Házban került sor 2014. szep
tember 5-én.
Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése
2011. május 19-én kezdődött a
támogatási szerződés aláírásával.
A projekt zárórendezvényéén dr.
Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke köszöntötte a
megjelenteket, és a beruházás
fontosságáról beszélt. Beke László FIDIC-mérnök, a kivitelezés
műszaki ellenőre tájékoztatta a
résztvevőket a szennyvízcsatorna-hálózat építésének tapasz-

talatairól. Varga Gábor országgyűlési képviselő az elkészült
rendszer települési- és térségfejlesztési, valamint környezetvédelmi jelentőségét hangsúlyozta. Márok Csaba, a Mezőfalva
és Térsége Szennyvízberuházó
Önkormányzati Társulás elnöke
megköszönte a kivitelezőknek, a
projekt munkaszervezetének és a
közreműködőknek a munkát, továbbá a lakosságnak az együttműködést, majd a beruházás tapasztalatait, a mű fontosságát
összegezte zárszavában.
A beruházás 2014. október 30án zárul. Az elkészült hálózat Mezőfalván 730, Nagyvenyimen 947,
Kisapostagon 345, Baracson 829
ingatlanon biztosítja a kommunális szennyvíz elvezetését. Ezzel a
négy település belterületének csatornázottsága 100 %-os lesz.
Márok Csaba
A Mezőfalva és Térsége
Szennyvízberuházó
Önkormányzati
Társulás elnöke

Diákbarát, hatékony
angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára

(pótvizsgára, érettségire, nyelvvizsgára)
való felkészítést vállalok.

LEMANGURIA
IDŐPONTOK:
Előadás és könyvbemutató: 2014.10. 24.
Egésznapos foglalkozás: 2014.10. 25.
Helyszín: Művel ődési Ház és Könyvtár
2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.
Előadást tartja és a foglalkozást vezeti:
Semsei Angelika
Érdeklődés és jelentkezés:
Tőke Anita: +36-30/698-6908
Művelődési Ház és Könyvtár : +36 25/ 506-220
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, kortól,
nemtől és táncos előképzettségtől függetlenül.

Szabadi Andrea, telefonszám:
0630/820-5780

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A Művelődési Ház és
Könyvtár és a Kötögetők
Klubjának szervezésében közös kötésre várjuk az érdeklődőket a Művelődési Ház
(Nagyvenyim, Fő u. 16.)
nagytermében 2014. október 4-én 11 és 17 óra között.
Meghívott vendégünk lesz
Erdei Gyöngyvér, a Kössünk
Lányok csoport ötletgazdája,
akinek feltett szándéka, hogy
találkozóin mindenkit megfertőzzön a kötés szeretetével.
Teszi mindezt a kézimunkákhoz szükséges eszközök, fonalak, valamint kötésminták, divattippek bemutatásával.
A rendezvény ingyenesen
látogatható. A közös kötés-

hez, horgoláshoz szükséges
eszközök otthonról hozhatók,
vagy a helyszínen megvásárolhatók.
„Kötetlen foglalkozás, ahova elhozhatod aktuális kézimunkád! Remek alkalom egy
kis eszmecserére, tanácskozásra, tanulásra és nem utolsó
sorban jó szórakozás. A programhoz bármikor lehet csatlakozni, akár egy-két órácskára
vagy egész napra.”
Bővebb
információk
Gyöngyvérről, A Kössünk
Lányok csoportról és a Kötögetők Klubjáról a Kössünk
Lányok facebook oldalán és
a Művelődési Ház honlapján.
Mogyorós Mária

Nagyvenyimi mazsorettek sikere
A nagyvenyimi mazsorett
csoportok vezették a menetet augusztus 19-én a Fúvószenekarok és Mazsorettek
XVIII. Nemzetközi Találkozóján. A Bartók tértől a Május 1. utcán, az Építők útján,
majd a Vasmű úton haladt végig a Dózsa Mozi előtti térig a hét résztvevő mazsorett
csoport és az őket kísérő négy
fúvószenekar. Sok lelkes szülő, nagyszülő és testvér kísér-

te őket, és örült velük produkciójuk sikerének. A két
csoport tagjai egy éve dolgoznak együtt Jobbágy Péter vezetésével. A menetet követően
a mozi előtti téren egyenként
is bemutatták műsorukat a
zenekarok és a mazsorettek.
A venyimi lányok az idei Falunapon előadott koreográfiájukkal jeleskedtek. A program
szervezői oklevéllel köszönték
meg részvételüket

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Szívesen emlékezünk vis�sza a Nagyvenyimi Falunapra. Klubunk tagjai a korábbi
hagyományoknak megfelelően süteménysütéssel járultak
hozzá a rendezvénysorozathoz. Tagjaink közül többen
is fogadtak testvértelepülésről
vendégeket. Dalkörünk énekelt az ünnepi testületi ülésen és kora délután a parkban
is. Augusztus 19-én Baracson
szerepeltünk a dalkörök találkozóján. Augusztus 20-án az
új kenyér ünnepén vettünk
részt. Tagságunkból többen
is Cserkeszőlőn töltöttek néhány napot. Klubdélutánjainkon jó hangulatban megünnepeltük klubtagjaink névnapját
és születésnapját.

Szeptemberi tervünkben
kirándulást terveztünk Szegedre önköltséges alapon, de
sajnos a kirándulás valószínűleg elmarad, mert a pénzünkhöz nem tudunk jelenleg hozzáférni.
November 3-i klubdélutánunkon Vámosi János és Zárai Márta életművét bemutató
programra készülünk. Helyszín: Művelődési Ház. Belépés díjtalan.
Az októberi és novemberi
klubdélutánunkra szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
Jelentkezni és érdeklődni
a rendezvény előtt legkésőbb
egy héttel a Művelődési Házban, illetve a 70/3598255 telefonon lehet.

Idősek Világnapja
Október 13-án hétfőn az „Idősek Világnapja” alkalmából ünnepi klubdélutánt szeretnénk tartani a Sportcentrumban.
Program: Vacsora és zenés műsor pezsgős köszöntéssel. Jegyár: 1000 Ft/fő.
Ételválaszték: Brassói aprópecsenye, Csirke zöldségágyon, Rántott szelet.
Szeretettel várjuk vendégeinket!
Aranydaru Nyugdíjas Klub
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20 éves a Nagyvenyimi
Táncegyüttes

A Falunap keretein belül
augusztus elsején a Ligetben
Néptánc gálával, majd születésnapi zsíroskenyér-partival
ünnepeltük a Nagyvenyimi
Táncegyüttes megalakulásának 20. évfordulóját. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata a torta mellett a
Táncegyüttes eddigi történetét bemutató ünnepi kiadvánnyal köszöntötte az
Együttes tagjait.
Az alkalomhoz kapcsolódóan a Művelődési Ház
nagytermében a táncosok saját maguk rendezték be azt a
kiállítást, ahol a csoport táborozásairól és a fellépésekről
készült képek mellett helyet
kapott a sok elismerés, díjak,
oklevelek, melyeket a két évtized során kiérdemeltek.
A Művelődési Ház könyvtárában megtekinthető minden érdeklődő számára a 20.
évfordulóra készített kiadvány, ebből idézzük polgármesterünk méltató szavait.
„Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 20 éves

évfordulóját ünneplő Nagyvenyimi Táncegyüttest és annak
vezetőit Kuminka Zsuzsát és
Czuppon Pétert.
20 év egy ember életében
is meghatározó, de egy civil csoport életében még inkább nagy jelentőséggel bír.
Elevenen él bennem az, amikor Nagyvenyimen a néptáncot szerető és kedvelő fiatalok
Wünsch László Laci bácsi- szakmai
irányításával elkezdték azt
a munkát, amely
mára az együttest felemelte arra
a csúcsra, ahol ma
tartanak.
Az elmúlt kettő évtizedben oly'
sokan és sokszor
megtapasztaltuk
azt a csodát, amelyet a színpadról
a közönség felé
közvetítenek táncosaink. Előadásaik során a határtalan
jókedv
és derű mellett
minden esetben
Nagyvenyim önkormányzata reprezen- érezhető a nézők
tatív kiadványt jelentetett meg a tánc- számára az a hiheegyüttes jubileuma alkalmából
tetlen felkészült-

ség, ami mögött nagyon sok
és kitartó munka van.
Néptáncegyüttesünk életében fontos szerepet kap a helyi rendezvényeken való fellépés mellett a nemzetközi
kapcsolatok ápolása. Önkormányzatunknak a felkérések
során nem titkolt szándéka
az, hogy szebbé tegyük határon túli barátaink ünnepét és
örömet szerezzünk az irántunk érdeklődőknek.
Fellépéseik során a taps az
ünneplés egy kicsit minden
Nagyvenyimen élő embernek
szól, hiszen Nagyvenyimről
indultak el 20 évvel ezelőtt és
ide érkeznek haza.
Köszönet Wünsch Lászlónak, Kuminka Zsuzsának
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és Czuppon Péternek a 20 év
során végzett szakmai munkáért. Köszönet azoknak a
fiataloknak, akik elhívatottan a néptánc mellett döntöttek és kitartó felkészülésüket minden esetben siker
koronázza. Köszönet a Művelődési Ház minden dolgozójának a segítő együttműködésért.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok sok-sok sikeres
előadást az elkövetkezendő
esztendőkre. Ehhez elegendő hitet és kitartást a vezetőknek és a táncosoknak
egyaránt.”
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Wünsch László és felesége
Tomcsányi Éva
ünnepélyes keretek között vehette át

GYÉMÁNTDIPLOMÁJÁT
Budapesten.
Ebből az alkalomból szeretettel gratulálunk mindkét kiváló táncpedagógusnak!
Wünsch Lászlót és Tomcsányi Évát szeptember 27-én
tartandó rendezvényen köszöntjük Nagyvenyimen! (A rendezvény programját lapunk 16. oldalán találják.)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Viszonoztuk a jászóiak látogatását
Jászó delegációja a Falunapon járt nálunk, hogy
megismerkedjen
az
Altomünsterhez és Egereshez fűződő szoros partneri
kapcsolattal, a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen települések közötti együttműködés kínál a feleknek. Nagy
Gábor polgármester és küldöttsége látogatását viszonozták Nagyvenyim elöljárói

azzal, hogy részt vettek Jászó
Falunapján, elvitték üdvözletünket Felvidékre. Szabóné
Lőrincz Ilona polgármester
ünnepi beszédében a partnerkapcsolatokról
beszélt,
arról, hogy minden településnek vannak hagyományai,
amelyeket érdemes megismerni. A találkozáskor barátokra leltünk, ami nagy érték,
mondta a polgármester.

Az Arborétumba terveztük, de az eső miatt végül a katolikus
templomban tartottuk Nagyvenyim Új kenyér ünnepét augusztus 20-án. A helyszín még ünnepibbé tette az eseményt,
amelyen Szabóné Lőrincz Ilona polgármester mondott ünnepi beszédet

Kleiber Istvánné emlékére
Búcsúzunk Tőled Brigi! És búcsúzik Tőled sok-sok gyermek,
akik védő tekinteted mellett cseperedtek. Sok anyuka és család,
akiknek tanácsaiddal biztonságot adtál. Búcsúzunk segítőkész,
alkalmazkodó, kedves, ugyanakkor határozott személyiségedtől,
a családjának, 4 gyermekének és hivatásának élő embertől.
Nem felejtünk el! Emléked szívünkben örökké élni fog.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata,
volt kollégáid és a nagyvenyimi családok

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki Szabóné Lőrincz Ilona polgármester Asszonynak és az Önkormányzat dolgozóinak,
hogy szeretett családtagunk Kleiber Istvánné súlyos betegsége kapcsán felmerült nehézségek során segítségünkre voltak.
Kleiber család

Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni a
nagyvenyimi Szent Ferenc Szeretetotthon vezetőinek,
ápolóinak és minden dolgozójának szeretett családtagunk
Kleiber Istvánné gondos és odaadó ápolásáért.
Kleiber család

Mi újság Nagyvenyimen?

Partneri elismerés
Altomünster vezetése négy
nagyvenyiminek Aranymedál kitüntetéssel ismerte el a
testvértelepülési kapcsolatok
terén kifejtett munkáját:
Szabóné Lőrincz Ilona
Kegyes Lászlóné
Rozbora Piroska
Szabó István
Gratulálunk az elismeréshez, amelyet a Falunapon, az
ünnepi képviselőtestületi ülésen vehettek át.
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A művelődési ház
felhívása!
Kedves Nagyvenyimen élő
gyerekek!
Ha szabadidőtöket hasznosan akarjátok eltölteni
2014. szeptember 30-ig még
jelentkezhettek a Művelődési
Ház már meglévő, vagy újonnan induló csoportjaihoz!
– Mazsorett mini csoport
6-10 éves korig; próba kedden 16.00-18.00 óráig
– Mazsorett ifi csoport 1016 éves korig; próba pénteken
17.00-19.00 óráig
– Hip-hop tánccsoport
– Klasszikus balett
Szeptembertől indul:
– Moderntánc: 6-14 éves
korú gyerekek jelentkezését
várjuk
– Néptánc; 6-14 éves korú
gyerekek jelentkezését várjuk
Felhívás Felnőtteknek!
Ha szabadidejét szeretné tartalmasan eltölteni, ha
társaságra, kikapcsolódásra
, esetleg sikerél0ményre vágyik, akkor jelentkezzen a következő csoportjainkba (akár
többe is)!
A tagfelvétel folyamatos:
– Aranydaru Nyugdíjas
Klub Dalköre
– Női Kar
– Foltvarró Klub
– Aranykezű Öltögetők
Klubja
– Néptánccsoport
– Kötögetők Klubja
Ezenkívül várjuk még azokat is, akik szívesen mozognának egy kicsit, és szeretnének
tenni az egészségükért!
– Thai Qi klubba szerdán
18.00-19.00 óráig
Alakformáló tornára kedden és csütörtökön 19.0020.00 óráig
A próbák időpontjai változhatnak.
Érdeklődni és jelentkezni
személyesen lehet a Művelődési Házban hétfőtől péntekig
13.00-18.00 óráig, telefonon a
06-25-506-220as
telefonszámon,
vagy
a
muvhaznagyvenyim@
freemail.hu email címen
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önöket
A szüreti mulatság folytatásaként a Művelődési Ház szervezésében

Néptánc gála és nótaest-re
Időpontja:

2014. szeptember 27. szombat 19 óra

Helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme Nagyvenyim Fő u. 16.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő
Az est programja:
Wünsch László és Tomcsányi Éva táncpedagógusok köszöntése Gyémántdiplomájuk átvétele alkalmából
Nagyvenyimi Táncegyüttes műsora – válogatás 20 év koreográfiáiból
Rauf Pál - magyar nótákat énekel
Szóka Júlia operaénekes - nótát és operett dalokat ad elő. Kísér: Oláh Kálmán és ifj. Oláh Albert Cigányzenekara
Újvárosi Kanászok - népdaléneklő csoport
Szabó Attila harmonikán játszik
Belépődíj: 500 Ft/fő
Jegyek elővételben megvásárolhatók a Könyvtárban, illetve a rendezvény előtt 1 órával a helyszínen.
Tisztelettel várjuk rendezvényünkön.

Művelődési Ház

Meghívó

HÁZASPÁROK BÁLJÁRA!

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, a 22. alkalommal megrendezésre kerülő Házaspárok Báljára,
ahol a hagyományokhoz híven köszöntjük az arany és az ezüst lakodalmukat ünneplő párokat.

A Házaspárok Bálja
október 4-én szombaton 19 órakor kezdődik
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében!

Szeretettel várjuk az 50 és 25 évvel ezelőtt házasságot kötött párokat, családtagjaikat, barátaikat és mindazokat, akik velük együtt szeretnének ünnepelni és mulatni!

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

