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Nagyvenyim 68 éve
önálló település!
Szeretettel várjuk községünk
lakóit és vendégeinket

a Falunap

rendezvénysorozatára!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
( A Falunap programja lapunk utolsó oldalán található!
Bízunk benne, hogy a műsorkínálat elnyeri tetszésüket!)

Az újkenyér
ünnepe
Sok szeretettel várjuk településünk minden kedves
lakóját a

2015.
augusztus
20-án,
csütörtökön
11 órakor

tartandó
ünnepségünkre!
Helyszín:
a Szent Bernát Arborétum
parkja
A részletes programról
honlapunkon,
és plakátokon később
tájékoztatjuk Önöket.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

35 éves az Aranydaru

20 éves a női kar

10 éves az Erdőjárók kubja

Ünnepi klubdélutánon emlékeztek
meg a Nagyvenyimi
Aranydaru Nyugdíjas
Klub megalakulásának 35. évfordulójáról július 6-án.
Az ünnepi beszámolóban visszaemlékeztek a klub fejlődésére, a közösségi élet
eseményeire, kulturális tevékenységük sikereire.
Külön is megemlítették a 23 település klubjaival való baráti együttműködést, a 12 év óta évenként megszervezett
költészetnapi Versünnepet és Pünkösdi
Dalostalálkozót. (4. oldal)

Kórusunk, a Nagyvenyimi Női Kar
20 éve működik községünkben, színesíti a település kulturális életét, rendszeres
résztvevője, fellépője a helyi rendezvényeknek, ünnepeknek.
Két évtized alatt sok tag elköltözött,
elmaradt a kórusból, és helyükre újak érkeztek.
Az évfordulóra készülődve összegyűjtöttük a közös munka és a közös élmények emlékeit, melyeket a közelgő falunapon rendezett kiállítás keretein belül
szeretnénk megosztani mindenkivel, aki
eddig figyelemmel kísérte a Nagyvenyimi Női Kar életét, és azokkal is, akiknek
most lesz alkalmunk először bemutatkozni. (4. oldal)

2005 tavaszán Németh László és lelkes túrázó társai által meghirdetett két
próbatúra olyan sikeres visszhangra talált a nagyvenyimiek
körében, hogy a kezdeményezők által szeptemberben 31 fővel megalakult
Nagyvenyimi Erdőjárók Klubjának tagsága év végére megközelítette a 60 főt.
A szervezetben a nagyvenyimiek mellett dunaújvárosi, baracsi, mezőfalvai,
kisapostagi, pálhalmai túrázók vesznek
részt a 2-3 hetente szervezett hosszabbrövidebb belföldi és külföldi főtúrákon.
(5. oldal)
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Figyeljünk
egymás
otthonára,
értékeire és
a gyerekekre
a nyáron!

Tisztelt Szülők, Kedves
Gyerekek!
Elérkezett a nyár és a tanítási szünet, többen elutazunk otthonról kisebb rövidebb időre, ezért lehetőség
szerint alakítsunk ki a lakókörnyezetben olyan együttműködési viszonyt, hogy
figyelemmel tarthassuk egymás lakhelyét. Az idegen és
a gyanúsan viselkedő személyeket továbbra is figyeljük meg, a járműveik adatait jegyezzük fel, majd azokat
adjuk át a polgárőrnek, rendőrnek, vagy szociális gondozónak.
A tanítási szünetben hatványozottan előtérbe kerülhet a fiatalkori bűnelkövetővé és áldozattá válás, tehát
fontos, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük gyermekeink tevékenységét, ide
értve az interneten végzett
„szörföléseiket” is. Ne feledjük, ha valamelyik internetes portálon felelőtlenül kiírjuk, hogy nyaralni megyünk,
- nem biztos, hogy csak a jó
szándékú emberek örülnek
neki.
Tisztelettel:
Halász Péter
rendőr zászlós

Önkormányzati delegáció
Altomünsterben

Az altomünsteri partnerkapcsolat keretein belül önkormányzatunk
meghívást
kapott Anton Kerle polgármester úrtól a minden évben megrendezésre kerülő
Marktfestre. Ebből az alkalomból a kérésnek megfelelően egy kislétszámú delegációval keltünk útra július 2-án.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester asszony egyéb,
fontos elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott velünk tartani,
ezért engem, mint a külkapcsolatok felelősét kért fel az
önkormányzat képviseletére,
a csoport vezetésére, valamint
polgármesteri üdvözletének
és falunapi meghívásának a
tolmácsolására.
A polgármesteri hivatalt
Komjátiné Mádl Margit jegy-

ző képviselte, valamint velünk
tartott még Szabóné Lőrincz
Ilona községünk korábbi polgármestere, továbbá a partnerkapcsolatban régóta meghatározó szerepet vállaló Vér
Szilveszter, Rozbora Piroska
és Szilágyiné Kárpáti Éva.
A hosszú út után baráti fogadtatásban volt részünk,
majd mindenki a vendéglátóival töltötte az estét.
Péntek reggel egy közös kiránduláson vettünk
részt altomünsteri barátainkkal, ahol megtekintettük
Herrschinget, hajókáztunk az
Ammersee tavon, majd megnéztük az Andechs kolostort.
Nagyon tartalmas és csodás
napot töltöttünk együtt.
A szombat délelőttöt mindenki szabad program ke-

retében tölthette, így voltak,
akik Münchenbe, míg mások
Dachauba látogattak el.
Este azonban a Markt
platzon újra együtt voltunk,
és élvezhettük a bajor zenét,
a tradicionális bajor ételeket
és a helyben főzött sört. Lenyűgöző volt látni és átélni,
hogy a település apraja-nagyja együtt, jó hangulatban, velünk együtt szórakozott.
Az együtt töltött idő a barátságról, az ebből fakadó kötetlen beszélgetésekről és a
szívélyes vendéglátásról szólt.
Vasárnap a Marktplatzon
celebrált szentmise után vettünk búcsút vendéglátóinktól
és tértünk haza.
Köszönettel tartozunk a
szervezésben és a vendéglátásban résztvevőknek, külön
köszönet Anton Kerle polgármester, Wolfgang Grimm
és Konrad Wagner uraknak,
valamint Astrid Kühne as�szonynak és Békési Évának!
Nagy szeretettel várjuk falunapi rendezvényünkre az
Altomünsterből érkező delegációt!
Kegyes Lászlóné
Fejlesztési és Társadalmi
Kapcsolatokért
Felelős Bizottség elnöke
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Lezárult az energetikai
korszerűsítés...

Lezárult az óvoda és a polgármesteri hivatal teljeskörű
energetikai megújulását eredményező beruházás. Az ünnepélyes átadásra 2015. június 1-én került sor dr. Dorkota
Lajos úr, a MEKH elnökének,
dr. Galambos Dénes úr, választókerületünk országgyűlési képviselőjének, valamint a
környező települések polgármestereinek részvételével.
Az átadási ünnepségen
meghívott vendégeinket és
Nagyvenyim képviselő-testületének tagjait a gyerekek vidám műsora várta a kívül-belül
megújult óvoda, gyermekek és
ovónénik által immár teljesen
belakott épületében. A ked-

ves házi ünnepség és az épület bejárása után a polgármesteri hivatalban folytatódott
az esemény, ahol a beruházás
műszaki tartalmát ismerhették meg részletesen a jelenlévők. A szépen felújított díszteremben szerény vendéglátás
közepette köszönetet mondtunk a projekt sikeréért tevékenykedő, a településnek segítséget nyújtó polgároknak,
szülőknek, társadalmi szervezetek vezetőinek, vállalkozóknak, szakembereknek és
intézményi dolgozóknak is.
Ezzel az energetikai korszerűsítéssel Nagyvenyim tett
egy lépést környezetünk megóvása érdekében.

Kezdődik a napelemes
beruházás!

Az óvoda és a hivatal energetikai korszerűsítésének lezárultával azonban
nem fejeződik be a környezetvédelmi fejlesztés a községben, munkával telik majd
a nyári szünet az iskolában. Eredményesen zárult a
„Nagyvenyim egyes közintézményein napelemes rendszer kiépítése” című, KEOP4.10.0/N/14-2014-0459
azonosító számú pályázattal
összefüggésben meghirdetett
közbeszerzési eljárásunk. Az
iskola és az Egészségház te-

tején telepítendő napelemes
rendszer beruházására – mint
arról már korábban beszámoltunk – 31.805.721 Ft-ot
nyertünk, mely 100 %-os támogatási intenzitású. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötési moratórium lejártával,
július 24-én köthet az önkormányzat szerződést. Utána
megkezdődhet a napelemek
telepítése. A telepítendő kiserőművel a két intézmény villamos energia-felhasználásnak mintegy 70-75 %-a lesz
megtermelhető.
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Építsük közösen
a könyvtárat!

Előző lapszámunkban hírül adtuk, hogy Nagyvenyim
Nagyközség Képviselő-testülete az iskolai tanteremigény megoldására egy új, a
könyvtárat és később a művelődési házat is magába
foglaló, több ütemben megépítendő Közösségi Ház
építéséről döntött.
Nagyvenyim új középülete az iskola és a benzinkút
közötti, jelenleg üres területen került megtervezésre.
Az érintett telkek ös�szevonása megtörtént. Az
épület engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Nord Iq Bt. kapott
tervezői megbízást, és több
nagyvenyimi szakember is
bevonásra került a szakági
tervezési folyamatba. Tekintettel a településközpontban történő elhelyezkedésre és a már itt lévő, jelentős
létszámmal használt épületeinkre, nagyon körültekintő tervezés és sok egyeztetés
volt szükséges a különböző
szakhatóságokkal
(tűzivíz
biztosítás, parkolók). Az elkészült terveket a Falunapon
szeretnénk
megismertetni Nagyvenyim polgáraival,
vállalkozásaival és szervezeteivel. Az új Közösségi ház
építésének I. ütemében a
könyvtár kerül megépítésre. Majd a pályázati támo-

gathatóság és a települési
költségvetési lehetőségekhez
igazodóan a művelődési ház
jelenlegi tevékenységét és új
szociális funkciókat is magába foglaló épületszárny a II.
ütemben.
Új Közösségi Házunk
a jövőépítés és a közösségi összefogás jelképe lehet.
Megépültével lezárul egy
immár 16 éve tartó korszak,
amely a könyvtár és művelődési ház iskolával való kényszerű együttélését jelentette,
és megnyílik egy új korszak,
amely mindkét intézmény
további kibontakozásának és
Nagyvenyim szociális ellátó
rendszere fejlődésének adhat
teret. Ez egy jelentős léptékű döntés egy mai magyar
kistelepülés életében. Nemes
cél, amely méltán tart igényt
az arra lehetőséggel rendelkezők támogatására. Olyan
közös érték, amelynek a létrehozása is közös értékeken
kell, hogy alapuljon.
Kérem, vegyenek részt
Önök is e közösségi érték
létrehozásában, tiszteljenek meg minket az új intézmény elnevezésével kapcsolatos javaslataikkal!
Az oldalt összeállította:
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Beiktatták a lelkipásztort Mákófalván

Zsúfolásig telt a mákófalvi
református templom június
14-én, vasárnap, Barabás Berta
lelkipásztornő beiktatásán. Az
istentiszteleten Vincze-Minya
István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese
hirdette az igét. A partnertelepülés elöljárójaként a családommal együtt meghívást
kaptam az eseményre, amelyen a férjemmel, Varga Jánossal képviseltük Nagyvenyimet.

Az istentisztelet keretében oklevelet adtak át Lehene
Sorinel Gelu-nak, Egeres polgármesterének, ezzel köszönve meg a mákófalvi templom
restaurálása során nyújtott
segítségét. A polgármester
a gyülekezet előtt megígérte, hogy a templom renoválása után a falu kultúrotthonát
is fel fogják újítani. Szintén
megköszönték a segítségét
Both György alpolgármester-

nek, a gyülekezet gondnokának, aki elmondta, hogy négy
éve kezdődött el a templom
felújítása. Az ünnepség nagyon megható volt számomra.
Volt szerencsém megismerni a kalotaszegi egyházmegye esperesét és lelkipásztorait, a környező települések,
köztük a nagyvenyimi testvértelepüléseket is magába
foglaló Egeres polgármestereit is, valamint a Mákófalvi

Református Egyházközség
magyar kapcsolatát jelentő
Taktaharkány polgármesterét
és küldöttségük tagjait is.
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35 éves az Aranydaru Nyugdíjas Klub

Ünnepi
klubdélutánon
emlékeztek meg a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas
Klub megalakulásának 35.
évfordulójáról július 6-án.
Visszaemlékeztek azokra,
akik 1980-ban megalapították, majd 1994-ben újra alapozták a klub létét és azokra a klubtagokra, akik 35 év
alatt jól érezték magukat ebben a közösségben. Köszönetet mondtak azoknak is, akik
az elmúlt 35 évben segítették,
támogatták, elismerték a közösség munkáját. Tisztelegtek
azok emléke előtt, akik ma
már nem lehetnek a klub életének részesei.
Megemlékeztek az alapítókról és támogatóikról,
köszöntötték a még ma is
klubtagságot élvező alapító
tagokat és korábbi klub-elnököket.

Az ünnepi beszámolóban
visszaemlékeztek a klub fejlődésére, a közösségi élet eseményeire, a kulturális tevékenységük sikereire. Külön is
megemlítették a 23 település
klubjaival való baráti együttműködést, a 12 év óta éven-

ként megszervezett költészetnapi Versünnepet és Pünkösdi
Dalostalálkozót, a versmondók és a dalkör sikereit, a település vezetésével, az országos és megyei szervekkel, civil
szervezetekkel való jó együttműködést.

Kiemelten szóltak a klub
Nagyvenyim
Nagyközség
életében betöltött szerepéről,
melyet korábban Nagyvenyim
Nagyközség Képviselő testülete „NAGYVENYIMÉRT”
kitüntetéssel jutalmazott.
Az ünnepi eseményen köszöntötték a klub tagságát
Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Kegyes Lászlóné önkormányzati képviselő,
Mogyorós Mária Művelődési Ház vezető. A rendezvény vendégei voltak a Baracsi
Nyugdíjas Egyesület képviselői.
Az ünnepség baráti beszélgetéssel, zene mellett jó
hangulatban és az ajándékba kapott óriás torta, valamint
finom házi sütemények fogyasztása közben folytatódott.
Juhász-Vedres Zoltánné
klubelnök

Kórusunk, a Nagyvenyimi Női Kar 20 éve működik
községünkben. Első kórusvezetőnk Újházi Krisztina volt,
aki lelkesítésével megszerettette velünk a közös éneklést.
Kezdetben csak a magunk
örömére énekeltünk, később
a községi rendezvényeken és
meghívásra más települések
rendezvényein is felléptünk.
Több remek ember váltotta egymást karvezetőként
csoportunk élén. Szeretettel
és hálásan emlékezünk a Kurucz Gergely, Lak Gyöngyi,
Palánkai Mirtill, Mészáros
Melinda és Nyulasiné Lakos
Angéla, Ádám Judit vezetésével telt időszakokra, és örömmel dalolunk együtt jelenlegi
karvezetőnkkel, Péter Katával.
A szakmai vezetőkön kívül
más is változott a csoport életében, hiszen eredetileg vegyes karként indultunk, de ma már csak
hölgyek vannak tagjaink között.
Ami nem változott: a kórusmunka szépsége, a közösen felcsendülő dallam, és ez mindig felemelő
érzéssel tölt el bennünket.

Októberben egy kórustalálkozó keretében szeretnénk
majd ünnepelni a női kar 20.
„születésnapját”.
Két évtized alatt sok tag
elköltözött, elmaradt a kórusból, és helyükre újak érkeztek.

Az évfordulóra készülődve összegyűjtöttük a közös
munka és a közös élmények
emlékeit, melyeket a közelgő Falunapon rendezett kiállítás keretein belül szeretnénk
megosztani mindenkivel, aki
eddig figyelemmel kísérte a

Nagyvenyimi Női Kar életét,
és azokkal is, akiknek most
lesz alkalmunk először bemutatkozni.
Várjuk Önöket szeretettel
fellépéseinken és kiállításunk
alkalmával a Művelődési Ház
nagytermében!

20 éves a női kar

Mi újság Nagyvenyimen?
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10 éves az Erdőjárók egyesülete
„Sokmillió lépés Magyarországon” - 10 éves az ERDŐJÁRÓK KLUBJA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
2005 tavaszán a Németh
László és lelkes túrázó társai
által meghirdetett két próbatúra olyan sikeres visszhangra
talált a nagyvenyimiek körében, hogy a lelkes kezdeményezők által szeptemberben
31 fővel megalakított Nagyvenyimi Erdőjárók Klubjának
tagsága év végére megközelítette a 60 főt. A szervezetben a nagyvenyimiek mellett
dunaújvárosi, baracsi, mezőfalvai, kisapostagi, pálhalmai
túrázók vesznek részt a 2-3
hetente szervezett hosszabbrövidebb belföldi és külföldi, főtúrákon és fakultatív túrákon: teljesítménytúrákon,
barlangi túrákon, vízitúrákon.
A szervezők célkitűzése, hogy a természetjárás során észrevétlenül keltsék fel
a résztvevőkben az igényt az
egészséges életmód iránt; bemutassák a hazánkban és a
határainkon túl található természeti és kulturális értékeket; és természetessé tegyék
mindenki számára a szerepvállalást mindezek megőrzésében.
A klub tagjai 2009 áprilisától ERDŐJÁRÓK KLUBJA TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET néven, de
töretlen lendülettel folytatják közösségi tevékenységüket. 2008-ban létrehozták a
30 km hosszú, zöld sávval jelölt Nagyvenyim - Mélykút

- Mezőfalva - Ménesmajor Nagykarácsony túraútvonalat,
és azóta minden évben megrendezik a Mezőföldi Mikulás teljesítménytúrát, mely
időközben országos elismertségre tett szert, évről-évre
egyre több indulóval. Értékmegőrző törekvéseik megmutatkoznak a Szent Bernát
Arborétum kertjének megújításában és gondozásában:
rendszeresen szerveznek saját
tagjaik és külsős civilek bevonásával takarító, kertgondozó
délelőttöket.
Útjaikon a térkép és az
iránytű mellett hű kísérőjük
a fényképezőgép. A túrákon,
egyéb rendezvényeken készült
felvételek száma több ezer.
A tíz év eseményeit, örömeit és nehézségeit bemutatni pár sorban szinte lehetetlen
vállalkozás. Ezért hoztuk létre a falunapi rendezvények
között az Erdőjárók eddigi „kalandjait„
bemutató kiállítást, amit a
Nag yvenyimi
Kossuth Lajos
Általános Iskola
tornatermében július
31-én 19-21 óráig illetve augusztus 1-én 10-21óráig nézhetnek meg az idelátogatók.
A túrákhoz és a kiállításhoz kedvcsinálóként álljon itt

Évzáró rendezvényen összegeznek az erdőjárók

A Mikulástúra országos hírű rendezvényünk
egy idézet az Egyesület honlapjáról a Németh László által
szerkesztett bemutatkozóból!
„A legtöbb résztvevőnek azonban teljesen
mindegy,
merre megyünk,
csak menjünk...
ugyanis a túrák,
kirándulások
végére
mindenki kellemesen vagy nagyon
elfárad, ugyanakkor telítődik a táj szépségeivel, elszakad egy kicsit a
hétköznapok monotóniájától, együtt van a hét közben
ritkán látott családtagjaival.
A mai túlcivilizált világunk-

ban jó rácsodálkozni egy virág szépségére, szembenézni
egy plafonon csüngő denevérrel, egy levélen ülő bogárral vagy lepkével, vagy örülni annak, hogy feljutottunk
egy hegycsúcsra, még ha lóg a
nyelvünk és folyik a hátunkon
a víz, akkor is, mert fent a csodás panoráma és a megnyugvás a jutalmunk. Túra közben
ráérez mindenki, hogy milyen
kicsi pont az ember a természet gépezetében, de mégis
milyen hatalmas, hiszen megkapta a Teremtőtől azt a tulajdonságot, hogy mindent, ami
körülveszi meg tudja védeni,
ha akarja.”
Mogyorós Mária

A gyalogtúrák mellett népszerűek a vízitúrák
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Gratulálunk a gyémánt diplomához!

Horváth Györgyné és Varga Jánosné, két nyugalmazott
tanítónő a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolai
Karának gyémánt diplomáját vehette át június elején az
önkormányzat dísztermében.
A Teleki Gergő zongoraművész koncertjét megelőző ünnepélyes eseményen Vargáné
Kaiser Katalin, Nagyvenyim
polgármestere méltatta a két
kiváló tanítónő hat évtizedes
munkáját:
– Két gyémánt diplomás
pedagógust köszönthetünk.
Az ünnep, amely nekik szól,
egyben a pedagógus hivatás
megbecsülése is. Ma, itt állva polgármesterként, örömmel tölt el, hogy évről évre,
újabb és újabb kedves tanárt,
kiváló kollégát, szeretni való,
a gyerekek számára szeretetet,
biztos támaszt és tudásforrást
is jelentő embereket hozott

Varga Jánosné, Vargáné Kaiser Katalin polgármester és Horváth Györgyné a gyémánt diploma átadása után
a sors Nagyvenyimre. Szülőként is úgy látom, a most
dolgozó pedagógusok között
is jut nekünk szép számmal
megbecsülni, félteni való érték. A pedagógus az élet és az
emberi értékek továbbhordo-

zója. Sose feledd, példa vagy!
– idézte befejezésül Nagy
Lászlót Vargáné Kaiser Katalin.
A község első embere után
Kundra Lászlóné, Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általá-

nos Iskola igazgatónője és az
intézmény kollektívája is köszöntötte a két ünnepeltet.
A visszaemlékezésekben elhangzott, hogy az oktatásban
eltöltött hosszú időszak alatt
rengeteg élményt és tapasztalatot lehet összegyűjteni,
melyet az utókornak visszaforgatva maradandót alkothatnak a tanítók.
Horváth Györgyné Terike és Varga Jánosné Gizi néni
olyan pedagógusok voltak,
akik birtokolták a tudás átadásának képességét. Példamutatásuk nyomán megtiszteltetés a stafétabot átvétele.
A nagyvenyimi általános
iskolai kollektíva nevében
Sík Sándor verssel köszönt el
az igazgatónő, majd a jó ismerősök, barátok, köztük a
nagyvenyimi Aranydaru Dalkör tagjai gratuláltak a kitüntetetteknek.
Horváth László

Czuppon Péter Németh László-díjas

A néptánckultúra érdekében kifejtett értékőrző és értékteremtő munkája elismeréseként a Németh László-díjat
adományozza Czuppon Péter
néptáncpedagógusnak.
Czuppon Péter 1994 óta
tanít néptáncot. Tánccsoportjainak fellépéseire jellemző a
felszabadult mozgás, a virtus
magával ragadó hangulata.
– Hat éves korom óta táncolok. Először édesanyám
kedvére kezdtem járni a zalaegerszegi csoportba, és olyan
jó volt a társaság, hogy később
is maradtam. Táncpedagógusnak tanultam, megismerkedtem a feleségemmel, Kuminka
Zsuzsival, és az ő szülőfaluSzeretettel gratulálunk Czuppon Péternek
kitünetése alkalmából!
Büszkék vagyunk a
Nagyvenyimi Táncegyüttesben végzett munkájára.
Köszönjük!

Czuppon Péter a Megyenapon vette át a kitüntetést
jában, Baracson alapítottunk
családot – nyilatkozta a kitüntetett a DH-nak.
A házaspár alapította meg
a gyerekeket tömörítő Kiscsapás Néptánc Együttest,

valamint a felnőtt formációt, a Szélescsapás Néptánc
Együttest. Vezeti a mezőfalvi és a nagyvenyimi felnőtt csoportot. Péter tanít
a lakóhelyén kívül az elő-

szállási, a dunaföldvári, a
daruszentmiklósi, és ősztől
a mezőfalvi iskolában. A felsoroltakból is látszik, hogy
Czuppon Péter és Kuminka
Zsuzsa életének meghatározója a a tánc, ahogyan fogalmaznak: táncoktatónak lenni életforma. A kitüntetettől
azt is megtudtuk, hogy nincs
kedvenc koreográfiája. A dinamikus, mozgalmas dolgokat kedveli. Azt mondja:
– A közönséget szeretnénk
kiszolgálni. Fontos, hogy a
táncosok jól érezzék magukat a színpadon, és akkor a
közönség is élvezi a produkciót. Igaz a mottó, ami kint
van a Kiscsapás honlapján:
Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.
Czuppon Péter példaértékű munkásságával és szemléletével évről évre képes új
színt vinni a néptánc tanításba, miközben őrzi a hagyományokat, óvja a múlt értékeit.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Tizenkettő, de nem egy tucat…

2015. május 16-án 12. alkalommal szervezte meg a
Nagyvenyimi
Aranydaru
Nyugdíjas Klub, Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzata és a Nagyvenyimi Művelődési Ház közösen a Pünkösdi
Dalostalálkozót Nagyvenyimen.
A magyar Himnusz eléneklése után Juhász Vedres
Zoltánné klubelnök, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a résztvevőket. A
rendezvényen 12 település Kunszentmiklós, Dunaegyháza, Dunavecse, Dunaújváros, Kisapostag, Baracs, Solt,
Sárosd, Seregélyes, Hantos,
Szabadegyháza, Nagyvenyim
- dalkörei szerepeltek.
A rendezvény vendégei
voltak: dr. Galambos Dénes
országgyűlési képviselő, Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere, a rendezvény fővédnöke, Kuminka
József alpolgármester, Semmelweis Ferenc a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke, dr. Farkasné Hegedűs
Zsuzsanna a „Hírhozó” lap
főszerkesztő helyettese, elnökségi tagja, Rubina Sándor
az Életet az Éveknek megyei
Szövetség Elnöke, az Országos Szövetség elnökhelyettese, Szabóné Lőrincz Ilona
Nagyvenyim korábbi polgármestere, önkormányzati képviselők, nyugdíjas klubok elnökei.

A szereplő csoportokat elkísérő vendégekkel, a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas
Klub tagjaival, nagyvenyimi
lakosokkal és baráti társaságokkal együtt összesen 290 fő
vett részt a rendezvényen.
A rendezvény szervezőit és résztvevőit levélben köszöntötte a Nyugdíjasklubok
és Idősek „Életet az Éveknek”
Országos Szövetségének elnöke Dr. Hegyesiné Orsós
Éva.
Ajándékműsorral köszöntötte a jelenlévőket a Büntetés-végrehajtás Mélykúti Kodály Kórusa, a Dunaújvárosi
Móricz Zsigmond Általános
Iskola 4.a osztályos tanulói Budai Lili, Varjú Noémi, Szabó Lili, Tóth Laura, Csorba
Luca - „Pünkösdölő” címmel,
Magyar Róbert operaénekes
a Magyar Operaház egykori
tagja, valamint a Nagyvenyimi Táncegyüttes.
A dalversenyen 6 népdalkör szerepelt zenei kíséret nélkül, 6 népdalkör pedig hangszeres kísérettel, 8-10 perces
műsoridőben. Az értékelést
3 főből álló szakmai zsűri végezte. A zsűri tagjai voltak
Pocsai Mária a Dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium tanára, karvezető, a zsűri elnöke, Nyulasiné Lakos Angéla
karvezető, a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatóhelyettese, a Dunaújvárosi Tankerület Művészet-

oktatás Munkaközösségének
vezetője és Magyar Róbert
operaénekes a Magyar Állami Operaház egykori tagja, a
Nyugdíjasok Szociális Fórumának kulturális vezetője.
A 12 népdalkör 179 szereplőjének bemutatója után a
zsűri értékelése alapján:
Zenei kíséret nélkül szereplő népdalkörök közül
1. helyezést érdemelt ki
a Nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub dalköre (felkészítője: Németh Irma tanárnő)
2. helyezést ért el a Kisapostagi Nőegylet dalköre
(felkészítő tanára: Pere Nikolett)
3. helyezett lett a kunszentmiklósi Szappanos Lu
kács Népdalkör.
Zenei kísérettel szereplő
népdalkörök közül
1. helyezést érdemelt ki a
Hantosi Népdalkör (vezetője:
Koncz Mária)
2. helyezést ért el a Sárosdi
Népdalkör (vezetője: Koncz
Mária)
3. helyezett lett a Baracsi
Barátság Nyugdíjas Egyesület Dalköre (vezetője: Koncz
Mária)
Különdíjjal jutalmazta a
zsűri a szabadegyházi Vadon
Nőtt Gyöngyvirág Dalkört.
Oklevéllel tüntette ki a
zsűri Rózsa Richard Zalán-t,
a Dunavecsei Népdalkör szólóénekesét.

A szereplő népdalkörök részére emléklapot, ajándéktárgyat, virágot, a díjazott dalköröknek serleget adott át
Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő és
Kegyes Lászlóné önkormányzati képviselő.
A kellemesen eltöltött
nap élményeit összefoglalta és megköszönte a résztvevők, szervezők munkáját Mogyorós Mária, a Művelődési
Ház vezetője. A színvonalas
rendezvény értékelésekor elhangzott, hogy jövő évben a
13. Pünkösdi Dalostalálkozó
megszervezése értékteremtő
lesz a hagyomány megőrzésében és továbbvitelében. Nagyvenyim szeretettel fogadja
majd ismét vendégeit.
A rendezvényt támogatták: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, a Nagyvenyimi Művelődési Ház és
Könyvtár, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöksége, Nyulasiné Lakos Angéla, a Nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub tagsága és vezetősége.
A rendezvény közös énekléssel és vendéglátással ért véget.
Az Aranydaru Nyugdíjas
Klub tagsága házi süteményekkel és italokkal kínálta a
résztvevőket.
Juhász-Vedres Zoltánné
a Nagyvenyimi Aranydaru
Nyugdíjas Klub elnöke
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Óvoda, óvoda, óvoda
Búcsú a nagyoktól

Mindig megható egy óvónő számára, amikor Katica csoport
Góczán Dorina
elbúcsúznak a nagycsoportosok az óvodától. HáSzűcs Dóra
rom év elteltével sok-sok emléket hagynak maTényi Péter Kristóf
guk után az iskolába indulók. Mi visszavárjuk
Tóth Zalán Benjámin
őket, hogy elmeséljék iskolai élményeiket.
Maci csoport

Hat esztendős fiúk, hat esztendős lányok,
búcsúzásúl mi is minden jót kívánunk.
Búgócsiga helyett golyós töltőtollat,
azzal induljatok iskolába holnap.

Szeretettel búcsúzunk minden iskolába
menő nagycsoportos óvodásunktól.
Kívánunk nekik a nyárra jó pihenést és feltöltődést, az iskolában pedig mindenkinek
nagyon jó tanulást.

Domokos Lili Fanni
Győrfi Petra Zita
Hengl Panna
Margiotta Karolt
Retek Zalán
Tóth Vivien
Vass Attila
Vinkler Kevin
Nyuszi csoport
Beró Kristóf
Dobai Balázs István
Domján Gábor
Györe Levente
Kiss Gréta Hella
Kovács Zsófia
Keesaztes Bendegúz György
Kriski Lili Mira
Kvassay Zoltán
Tulipán csoport
Glasszhütter Adrián
Hajnal Bálint
Mózes Dominik
Pados Attila Botond

Mi újság Nagyvenyimen?

Nyár az óvodában

A nyári óvodai élet picit
eltér a megszokottól. Ös�szevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket, mivel csökken a gyermeklétszám, sokan
mennek nyaralni. Igyekszünk
a lehetőségeinkhez mérten
változatos tevékenységeket
biztosítani a gyermekeknek,
hogy minél kellemesebben
töltsék a nyarat az óvodában.
Sok kézműves tevékenységet
kezdeményezünk a szabadban, homokozunk, kuckókat
építünk az óvoda csendesebb
zugaiban, és persze sokat pancsolunk. Minden hétre jut
egy-egy érdekes tevékenység,
projekt. A legmelegebb napokon a medence és zuhany
nyújt felüdülést és élményt
a gyerekeknek, amely hajók
úsztatása mellett horgászásra
is lehetőséget biztosít. A játék mellett mindig figyelnek
az óvónők és a dajka nénik az
egészségvédelemre, arra, hogy
az udvaron vékony kalapban,
kendőben tartózkodjanak a
gyerekek a napszúrás megelőzése végett, valamint rendszeresen kenjük érzékeny bőrüket napégés elleni krémmel.
A legnagyobb melegekben 11
- 15 óra között a hűsebb cso-

portszobában tartózkodunk,
hiszen az erős napsugárzás és
a hőség a kisgyerekekre különösen ártalmas lehet. Az árnyas fákkal teli, árnyékos udvar, a napkrém használata, és
a gyakori vízivás, a vizes játékok szervezése, a napközbeni zuhanyzás segíti a forróság
elviselését. Amikor az időjárás lehetővé teszi, a reggelit,
uzsonnát, és a délelőtti gyü-

mölcsöt az udvaron fogyasztják a gyerekek.
A homokvár-építés sem
maradt el. A zászlókkal, lépcsőkkel, alagutakkal tarkított
vár köré vizes árkot is készítettünk. Az Adj király katonát! játékba nemcsak a fiúk
kapcsolódnak be szívesen, és
az ugróiskolát is ügyesen próbálgatják fiúk-lányok egyaránt. Az udvarra kihelyezett
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trambulin a nyár nagy kedvence.
A nagy melegben egyre
több árnyékos és hűsítő helyet találnak a gyerekek az
óvoda udvarán. Asztaloknál
rajzolnak, festenek, hajtogatnak, ragasztanak. Sok lehetőségük van mozgásos játékra,
az állandó udvari játékszereken kívül sokat rollereznek,
labdáznak az ovisok.
Akinek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra van igénye, az a
fűre tett szőnyegen könyvet
nézegethet kedvére. Minden
nap részesülnek a mesehallgatás élményében is. Az óvó
nénik irányításával megfigyelésekre, kísérletezésekre is
adódik lehetőség az érdeklődő gyerekeknek. Figyelhetik:
a levegő mozgását különböző
hajtogatott játékok segítségével; a papírból készített csónakok mozgását, a víz és a homok tulajdonságait, egymásra
hatását a homokozóban.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a gyerekek szívesen
jönnek az óvodába, vidáman
telnek a napjaik, miközben izgatottan várják a közelgő családi nyaralást és programokat.
Jámbor Viktória
óvodapedagógus
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A Kossuth
HÍREI

Lajos Általános Iskola

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

Akikre büszkék vagyunk
a 2014-15-ös tanévben

A tankerületi szépíró versenyen Móger Jázmin bronz-, Horváth Vivien és Horváth Gergely ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáraik: Kissné Ságodi Gyöngyi, Kundra Lászlóné,
Kollárné Pál Erika. Így tovább!

Szivacskézilabdásaink ismét kiemelkedően szerepeltek a
Kalocsa Kupán, ahonnan a bronzérmet hozták el. A csapat
tagjai: Horváth Zoltán, Fülöp Milán, Czompó Dániel, Árva
Csaba, Förhécz Zalán, Hekele Dániel, Kolompár Milán, Sipeki
Marcell. Felkészítő tanáruk: Tóth Tamás

A Széchenyi Gimnázium által rendezett Kisbiológusok Találkozóján Kiss András Máté második helyezést ért el a fürjekről tartott előadásáért. Felkészítő tanára: Kissné Ságodi
Gyöngyi

Telekom Diákolimpia Labdarúgás megyei döntőjében a II.
korcsoportos nagyvenyimi fiúk: Czompó Dániel, Kiss Márk,
Kiss Benedek, Németh Kristóf, Kiss Gergő, Sipeki Marcell,
Szabó Zoltán, Rakonczai Zoltán, Szentesi Gergő, Fülöp Milán
bravúros megyei döntőbe jutás után Székesfehérváron is
kitettek magukért. A megyei döntőben bronzérmet szereztek. Felkészítő tanáruk: Csikós-Nagy Norbert. Szép volt fiúk!

Mi újság Nagyvenyimen?

Tankerületi szépolvasó-versenyen Berczi Melinda második
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kundra Lászlóné

11

A Vasvári Pál Általános Iskola hagyományos versmondó-versenyén a másodikos Mess Krisztián előadását különdíjjal
jutalmazta a zsűri. Felkészítő tanára: Batha Józsefné. Gratulálunk!

A tankerületi összetett atlétika bajnokságon Kiss László tanulónk korcsoportjában az egyéni második helyezést szerezte meg. Felkészítő tanárai: Budai Árpádné és Csikós-Nagy
Norbert. Büszkék vagyunk rá!

A tankerületi összetett atlétika bajnokságon Horváth Enikő, Jonkl Csenge, Elek Judit, Rakonczai Tímea, Varga Vanda,
Rauf Réka tanulóink a lány II. korcsoportban a harmadik
helyezést szerezték meg. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné
és Csikós-Nagy Norbert. Szép volt lányok!

A tankerületi összetett atlétika bajnokságon Kiss Benedek,
Kiss László, Kiss Márk, Rakonczai Zoltán, Németh Kristóf,
Sipeki Marcell tanulóink a fiú II. korcsoportban a második
helyezést szerezték meg. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné
és Csikós-Nagy Norbert. Szép volt fiúk!

A tankerületi összetett atlétika bajnokságon Németh Petra,
Elek Réka, Gál Gabriella, Lieber Bettina, Kovács Ágnes, Keresztes Zsófia tanulóink a lány IV. korcsoportban a második
helyezést szerezték meg. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné
és Csikós-Nagy Norbert. Büszkék vagyunk rájuk!
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A nemzeti összetartozás napján

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a
Művelődési Ház és Könyvtár június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján
községi megemlékezést szervezett. A hetedik és nyolcadik osztály tanulói által színpadra állított irodalmi összeállítást követően a hetvenfőnyi emlékező közösség számára Becze Gábor,
az iskola történelemtanára, előadás keretében foglalta össze a
szerződés előzményeinek tekinthető történelmi és politikai eseményeket.
M.M.

Mazsorettjeink
sikeres fellépései

Mazsorett csoportjainkban szorgalmas munka folyik. A lányok egyre ügyesebbek és magabiztosabbak. Vezetőjük, Jobbágy Péter az idei rendezvényekre új koreográfiákkal készítette fel őket, melyekből a Gyereknapon már láthattunk ízelítőt.
Meghívást kaptak májusban Kulcsra, ahol nagy sikerrel szerepeltek.
Augusztus 1-én láthatják produkcióikat a nagyvenyimi Falunapon, és augusztus 19-én meghívott résztvevői lesznek Dunaújvárosban a Fúvószenekarok és Mazsorettek Nemzetközi Találkozójának.

Kötögetők klubja
A csoportunk örömmel
készül a szerdánkénti "kötős" napra. A hét ezen napján fél négytől hat óráig van
a találkozónk a művelődési házban. Folyamatosan alkotunk szebbnél-szebb dolgokat. Most a nyári pulcsik,
topok, tunikák készülnek.
Érdekes mintákat találunk
az újságokban, könyvekben
és a Fonalparadicsomban- a
facebookon. A horgolás párhuzamosan gyakorolható, van
aki „csak” horgol. Ékszereket,

terítőket, kosárkákat, kalapokat és horgolt blúzokat készítettünk már. A zoknikötés
gyakorlásával mindenki próbálkozik. Kézimunkázás közben beszélgetünk, segítünk
megoldani egymás problémáit. Vannak, akik az adózásban,
a NAV-os dolgokban járatosak, de szociális problémákra
is reagál csoportunk. A lényeg,
hogy nemcsak kötögetünk,
hanem egy jó társaságban vagyunk, ahol jól érezzük magunkat. Kötögetés előtt fel-

keressük a könyvtárat és jó kis
olvasótábort is képviselünk.
Megbeszéljük, ki mit olvas,
ajánljuk egymásnak az elolvasott könyveket. Foglalkozásunkra gyümölcsöt, sütit hoz
mindig valaki, anélkül, hogy
beszélnénk róla, aztán mi is
kipróbáljuk a süti recepteket!
Jó ide járni, mert ez szórakoztató tevékenység és kikapcsolódás!
Szeretnénk
köszönetet
mondani Juhász-Vedres Zoltánné Marikának, és annak a

fiatal Hölgynek, akinek sajnos nem tudjuk a nevét, azért
a nagy mennyiségű fonalért, amit a klubnak adományoztak. Nagyon örültünk a
sok szép fonalnak! Most mi
is elmegyünk nyári pihenőre,
de szeptember 2-án, szerdán
kezdjük az őszi kötögetést.
Addig is mindenkinek jó pihenést kívánunk, és szeptembertől szívesen várjuk az új érdeklődőket is!
A nagyvenyimi kötögetők
nevében:   Szabadiné Iluska

Mi újság Nagyvenyimen?

Köszönetnyilvánítás a gyermeknapért
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Köszönetet mondunk mindazoknak a szervezeteknek, csoportoknak és magánembereknek, akik térítésmentes részvételükkel, bemutatójukkal támogatták a Művelődési Ház és
Könyvtár által szervezett 2015. május 30-i gyermeknapi rendezvény lebonyolítását.
Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
Csikós-Nagy Norbert felkészítő tanár
Csömöri Krisztián motocross versenyző

Halász Péter rendőr zászlós
Jobbágy Péter táncpedagógus, csoportvezető
Nagyvenyimi Hip-hop csoport tagjai
Nagyvenyimi Mazsorett csoportok tagjai
Peonza - Magyarország csapata
Polgárőr Egyesület Nagyvenyim
Torbavecz Petra és az Ace Bps Kutyaiskola Nagyvenyim csapata
Venyimi Szöcskék ugrókötél csoport
Vital - Fitt Sportcentrum
A rendezvényen együttműködő partnerünk volt a Nemzeti
Művelődési Intézet.
M.M.

Rendhagyó történelemóra
Becze Gáborral – 5. előadás

A Rendhagyó
történelemóra sorozat záróakkordjaként 5. alkalommal látta vendégül
Becze Gábor és a
Művelődési
Ház
mindazokat, akik a
történelemkönyvek
nyújtotta ismereteken túl is érdeklődnek az 1848-49-es
szabadságharc eseményei és szereplői
iránt.
A megszokottól eltérő, fiatalos
megközelítéssel és
előadásmóddal, laikusok számára is
érthető és élvezetes
módon mutatta be
a szabadságharc kevésbé vagy egyoldalúan ismert szereplőit és mozzanatait

a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola történelemtanára.
A rendezvények alkalmával
összegyűlt népes hallgatóság
és a tapasztalt, élénk érdeklődés miatt ősszel folytatjuk
a sorozatot, új témával, ami
egyelőre legyen meglepetés.

Szerető
beszélgetések
– Rozbora
Piroskával
A Szerető beszélgetések című programsorozat házias�szonya Rozbora Piroska, a művelődési
ház korábbi vezetője. Június derekán
ötödik alkalommal
találkozhattak vele
a résztvevők.
Az
együttlétre
való könnyed ráhangolódással kezdődött az este, majd
a betegségek lelki
hátteréről esett szó.
Közös meditációval zárult a nap.
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Aranydaru
Aranydaru
Nyugdíjas Klub Dalkör sikerei
híreiből

Május 16-án 12. alkalommal szervezte meg klubunk a
Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával a Pünkösdi Dalostalálkozót. Tizenkét
település részvételével került
sor a találkozóra, ahol szakmai
zsűri értékelte a fellépő dalkörök produkcióit. A találkozóról bővebben „Tizenkettő, de
nem egy tucat” című írásunkban olvashatnak.
Június 5-én a klub tizenhárom tagja vett részt Teleki
Gergő zongoraművész koncertjén a Községháza felújított dísztermében. A gyönyörű muzsika és a polgármesteri
köszöntő tette még ünnepélyesebbé a gyémántdiploma
átadót, melynek keretében
Horváth Györgyné Terike,
az Aranydaru Dalkör egykori
tagja vette át a diploma megszerzésének hatvanadik évfordulóját megkoronázó elismerést. Szeretettel köszöntöttük
Terikét, aki meghatottan köszönte meg figyelmességünket.
Június 20-án a dalkör Kisapostagon szerepelt a Dunamenti Dalostalálkozón, ahová Vargáné Kaiser Katalin
polgármester, és Mogyorós
Mária művelődési ház vezető is elkísérte csoportunkat. A
gyönyörű környezetben lezajlott vidám hangulatú rendezvényen emlékérmet és emléklapot kaptunk.
Nagyon örültünk a találkozó sikerének, hiszen a
szervezőkkel, a Kisapostagi

Nőegylet tagjaival baráti kapcsolatot ápolunk, és a kezdetekkor a kisapostagi találkozó
első szervezését a Pünkösdi
Dalostalálkozók során szerzett tapasztalataink átadásával segítettük.
Július 6-án ünnepi klubdélutánon ünnepeltük a
nyugdíjas klub megalakulásának 35. évfordulóját. A találkozót megtisztelte jelenlétével Vargáné Kaiser Katalin
polgármester, Kegyes Lászlóné képviselő, valamint a Baracsi Nyugdíjas Egyesület négy
tagja.
Két tagunk, Póla Imréné
és Hill Istvánné Mezőfalvára
látogatott, hogy együtt ünnepeljen mezőfalvi barátainkkal
klubjuk fennállásának 25. évfordulóján.
Július 15-én Szegedre utaztak a klub tagjai. A városnézés
és kulturális program mellett
sort kerítettünk egy kellemes
fürdőre és egy remek halászlére is.
Készülünk az augusztusi Falunapra, ahol a Dalkör szombaton 13 órakor lép
színpadra. Ebben az évben a
vonatkozó szabályozás bonyolultsága miatt a hagyományos süteményvásár sajnos elmarad.
Augusztus 20-án az újkenyér ünnepén szintén felkérést kaptunk egy ünnepi dalcsokor előadására, amit az
Arborétumba tervezett ünnepségen adunk majd elő.
Mogyorós Mária

1994-ben a Kéri János vezette újjászervezett Nyugdíjas
Klub vezetősége a klub kulturális életének színesítését,
gazdagítását tűzte ki célul. A
Szabadművelődés Háza által
meghirdetett Nyugdíjas KiMit-Tud?-ra sikeresen megszervezett és benevezett egy
nyolcfős csapatot magyar nóta
éneklés kategóriában. Tagjai
nők és férfiak voltak. Lelkesen gyakoroltak, szerény vendéglátás mellett, így készültek
a megyei vetélkedőre. A dalkör tagjai saját otthonukban
fogadták társaikat, és otthon
gyakoroltak. Saját ötleteik
alapján válogatták össze a dalokat és nagy izgalommal jelentkeztek a megmérettetésre.
A siker nem maradt el. Dicséretet kaptak a zsűritől és bátorítást a folytatásra.
Dalkörünk azóta is sikeres
szereplője a Kor-társ Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-nak, amiről
a huszonegy év alatt szerzett
elismerő oklevelek, díjak, emléklapok mesélnek a klub vitrinjében.
Fási Éva sok éven át vezette sikeresen a dalkört. Tudásukban és létszámukban egyaránt gyarapodtak, és hogy a
kiváló tartalom mellé a forma is társuljon, elkészültek az
első fellépőruhák, majd a későbbiekben az önerőből készített vagy készíttetett egyre nívósabb öltözékek, melyekben
csak úgy ragyognak a hölgyek
a színpadon.
Közben sok klubbal, és dalkörrel szövődtek baráti kapcsolatok a kistérségen belül,
majd Fejér és a szomszédos

megyék távolabbi településein is. Egymás rendezvényeire rendszeresen utaznak, és
mindegy, hogy együtt dalolnak, vagy éppen összemérik
erejüket, mindig érezhető a
találkozókon a népdal és egymás szeretete.
Sikeresen vett részt a kórus
az országos katonadal-fesztiválon, szerepelt Kapolcson,
Balatonfüreden és Egerben
országos rendezvényen.
A klub 12 évvel ezelőtt
szervezte meg az első Pünkösdi Dalostalálkozót – Fási
Éva kezdeményezésére – és
azóta is házigazdája, szervezője ennek a nagyszerű
programnak. 2015-ben már
sokadszorra értékelte munkájukat első helyezéssel a szakmai zsűri. Szakmai vezetőjük Németh Irma tanárnő, aki
összeállítja és betanítja a dalokat. A Dalostalálkozón felül
sok kiemelkedő eredmény bizonyítja, hogy az Aranydaru
Dalkör munkája elismerésre
méltó. Rendszeres résztvevői
a települési rendezvényeknek,
a kisapostagi Duna-menti
Dalostalálkozónak, a Baracsi
Népdalfesztiválnak, a Hantosi Népdalfesztiválnak, a Solti
Tavaszi Napoknak. Nem múlik el kenyérünnep, adventi
ünnepségsorozat, de megyei
Ki mit tud? sem a dalkör fellépése nélkül. 2014-ben az Országos Nyugdíjas Ki mit tud?on való szerepléssel: a megyei
elődöntő, a középdöntő után
az Aranydaru Dalkör bejutott az országos döntőbe, ahol
ezüst minősítést kapott.
Mogyórós Mária

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: Rolling Nyomda.
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Védőnői
méhnyakszűrés
Nagyvenyimen

Elballagtak
a nyolcadikosaink
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Hamarosan Nagyvenyimen is
elérhetővé válik a térítésmentes
védőnői méhnyakszűrés.
A szolgáltatást az veheti igénybe, aki az ÁNTSZ
Országos Tisztiorvosi Hivatalától meghívólevelet kapott.

A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban,
a tanácsadóban kerül sor.
Időpont egyeztetésre 2015. július 14-től a 25/506-200
vagy a 30/479-56-64-es telefonon van lehetőség.
Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!

Diákbarát, hatékony
angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára

A nyolcadikos ballagás örömteli pillanatainak lehettünk
tanúi a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolában

Teleki Gergő
koncertje

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

Fotó: Horváth László
Zsúfolásig megtelt a komolyzene kedvelőivel Nagyvenyim
önkormányzatának díszterme június 5-én, délután. A jelentős érdeklődés oka ezúttal egy különleges zenei csemege: Teleki Gergő zongoraművész játszott a zenebarát közönségnek. A
koncert egyben ajándék műsor Nagyvenyim két gyémántdiplomás pedagógusának, valamint zárása a nemrég befejezett önkormányzati energetikai pályázatnak.

