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2011. október

Falunap – több felvonásban...

Játszóteret avattunk

A képviselőtestület úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat sa-
ját erőből játszóteret épít. Régi 
vágyuk volt a kisgyermekes 
családoknak, hogy legyen egy 
olyan hely Nagyvenyimen, aho-
va kisétálhatnak és kellemesen 
eltölthetnék néhány órát. 

A döntés helyességét visz-
szaigazolják a mindennapok.  
Örömmel tapasztaljuk, hogy 
sokan járnak ki a játszótérre, 
amelyet a Falunapon avattunk 
fel. Szinte életre kelt az eddig 
alig használt parkunk.

Szabóné Lőrincz Ilona

Augusztus 13-án megren-
deztük az első mélykúti családi 
pikniket.

A falu apraja-nagyja kivette 
a részét a készülődésből és a 
programok szervezéséből. Míg 
a nagymamák a savanyúságnak 
valót aprították, az unokák a 
családoktól összegyűjtött 
tombola tárgyakat, és a zsák-
bamacskát csomagolták.

Szombaton délelőtt aztán a 
férfi ak is csatlakoztak : felállí-
tották az asztalokat, a padokat, 
megszólalt a zene, és pattogott 
a tűz a bográcsok alatt.

Déltől gyülekeztek az áru-
sok, elkészült a játszó-, és a 
kreatív sarok a kicsiknek, a 

nagylányok pedig előkészültek 
az arcfestéshez.(Folytatás a 11. 
oldalon.)

Családi  piknik Mélykúton

Bursa Hungarica
A képviselőtestület úgy 

döntött, hogy idén is csatla-
kozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat-
hoz. Az önkormányzat október 
17-ig jelenteti meg a pályázati 
felhívást a honlapon. A pályá-
zatokat november 14-ig nyújt-
hatják majd be a fi atalok.

Október 23.
Nagyvenyim Község 

Önkormányzata és a Kos-
suth Lajos Általános Iskola 
tantestülete sok szeretettel 
meghívja Önöket nemzeti 
ünnepünk, október 23. tisz-
teletére rendezett ünnep-
ségre, melyet 2011. október 
21-én, pénteken 15.30 óra-
kor az iskola tornatermében 
tartunk.

A műsorban fellépnek az 
iskola diákjai, ünnepi beszé-
det mond: Kuminka József 
önkormányzati képviselő.

Hivatalba lépett 
az új körzeti
megbízott

Körzeti megbízottként 
Berczeli Tamás teljesít szol-
gálatot Nagyvenyimen 2011. 
augusztus 1-től. Körzeti meg-
bízottunk a 06/30/202-37-39-
es telefonszámon érhető el.

Polgármesteri Hivatal 
(Körzeti megbízottunk be-

mutatkozását, írását a 3. oldalon 
olvashatják.)

Képviselői 
fogadóóra

L. Simon László a Fejér 
megyei 4-es számú választó-
kerület egyéni országgyűlési 
képviselője fogadóórát tart 
Nagyvenyimen a községházán  
október 21-én (pénteken) 9-11 
óráig. Tisztelettel várja a lakos-
sági bejelentéseket, kérdéseket, 
észrevételeket.
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A Központi Statisztikai 
Hivatal fontos feladata, hogy 
10 évente számba vegye az 
ország népességét, lakásállo-
mányát.

Ennek megfelelően a 2009. 
évi CXXXIX. törvény alapján, 
Magyarország területén 2011. 
október 1. és 2011. október 
31. között népszámlálásra ke-
rül sor.

A népszámlálási törvény ér-
telmében az adatszolgáltatás - 
a nemzetiségre, az anyanyelvre, 
a vallásra, a tartós betegségre és 
a fogyatékosságra vonatkozó 
kérdések kivételével - kötelező.

Számlálóbiztosunk eljuttat-
ja Önhöz a kérdőívek egy-egy 
példányát és a kitöltést segítő 
Útmutatót. A kérdések meg-
válaszolásához többféle lehe-
tőséget is kínálunk:

1) A kérdéseket meg-
válaszolhatja az interneten 
keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra 
kell belépnie, ahol egy azono-
sító és egy egyedi kód megadá-

sával lehetővé válik a népszám-
lálási kérdőívcsomag on-line 
felületen történő kitöltése. Ez 
az azonosító és az egyedi kód 
a Lakáskérdőív első oldalán, az 
"Azonosító" és "Internetes be-
lépési kód" mezőben található. 
Az internetes oldalon 2011. 
október 1-16. között fogadjuk 
az adatokat.

2) A kérdéseket megvála-
szolhatja úgy is, hogy a kér-
dőíveket saját maga tölti ki. 
Amennyiben az adatszolgál-
tatói csomagban található egy 
darab személyi kérdőív nem 
elegendő az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséhez, 
számlálóbiztosunk ellátja 
Önt a megfelelő mennyiségű 
kérdőívvel. Kérjük, hogy a ki-
töltött papír kérdőíveket a ka-
pott borítékba visszahelyezve 
a számlálóbiztosnak adja át. 
A papír alapú önkitöltésre is 
2011. október 1-16-ig van le-
hetősége.

3)  A kérdéseket megvála-
szolhatja a számlálóbiztosnak, 

aki 2011. október 1. és 2011. 
október 31. között felkeresi 
Önt. Kérjük, ehhez a borí-
tékban található kérdőíveket 
őrizze meg!

Felhívjuk fi gyelmét, ameny-
nyiben az adatgyűjtéssel kap-
csolatban bármilyen kérdése 
van, az ingyenesen hívható 
06-80-200-014-es vagy 06-
80-200-224-es telefonszá-
mon, munkanapokon 8-20, 
hétvégén 10-18 óra között 
teheti fel. A népszámlálással 
kapcsolatban informálódhat 
a www.nepszamlalas.hu hon-
lapon is.

A népszámlálás során fel-
vett adatokat az adatvédelmi 
törvény szigorú szabályait 
betartva, bizalmasan kezeljük, 
és kizárólag statisztikai célra 
használjuk fel.

Köszönjük, hogy a 2011. évi 
népszámlás sikeres végrehajtá-
sában együttműködik velünk!

Komjátiné Mádl Margit
a település népszámlálási 

felelőse

Népszámlálás 2011

Lázas készülődés és színvo-
nalas előadások jellemezték 
a venyimi Anyatejes napot, 
melyet a művelődési ház 
nagytermében tartottak 
szeptember 29-én, csütör-
tök délután.

A program nyitásaként 
Klép Tamás énekelt, majd ezt 
követték a szülészeti, csecse-
mőgondozási és egészségügyi 
prezentációk, így szakemberek 
által juthattak hasznos infor-
mációkhoz az idelátogatók.

Bemutatták például a 
csecsemők és kisgyermekek 
számára alkalmazható ho-
meopátiás szereket, hasznos 
információk hangzottak el a 
védőoltásokkal kapcsolatban, 
valamint bőrápolási tippeket is 
kaphattak a résztvevők. A vá-
randósok pedig a dunaújvárosi 
szülészeti osztály baba-mama 
rendszerével ismerkedtek meg 
egy szülésznő segítségével.  A 
családias hangulatú beszélge-
tés zárásaként pedig ismét egy 
dalt hallhattunk.

Míg a szülők kérdéseket 
tehettek fel, a gyermekeket 
külön kialakított játéksarok 
fogadta.

Horváth Istvánné és Török 
Zsuzsanna védőnők hangsú-
lyozták, szeretnék, ha kezde-
ményezésük egy hagyománnyá 
nőné ki magát itt Nagyvenyi-
men és jövőre még többen lá-
togatnának el a rendezvényre.

Az anyatej ünnepén

Önkormányzati 
hírek

– Örömhír: térfi gyelő rend-
szer tervezésére nyert pályázati 
támogatást önkormányzatunk. 
A tervezővel október 6-án lesz 
egyeztetés, amelyen szakem-
berek bevonásával meghatá-
rozzák településünknek azon 
pontjait, ahova térfi gyelő ka-
merát szükséges kihelyezni.

– A LEADER-pályázatról 
döntött a képviselőtestület.

Legyen szép 
a községünk!

Nagyvenyim alapjában 
véve rendezett, szép telepü-
lés. Ugyanakkor arra kérünk 
mindenkit, hogy ne csak a ke-
rítésen belül, a kertben tartson 
rendet, hanem az utcafronton 
is, hogy minél egységesebb, 
ápolt legyen az összhatás.

A helyi rendelet szerint 
minden ingatlantulajdonos-
nak kötelessége háza előtt a 
járda és az árok tisztántartása. 
De ne azért fi gyeljenek ezekre 
a dolgokra, mert muszáj, ha-
nem azért, hogy jobban érez-
zük magunkat lakóhelyünkön.

Szabóné Lőrincz Ilona

Gyertyafényes 
Zenei Világnap

Újabb, nagy sikerű rendez-
vényt tudhat magáénak Nagy-
venyim dr. Zseli József kép-
viselőnek, háziorvosunknak 
köszönhetően: gyertyafényes 
zenei világnapot ünnepeltünk 
a templomban szeptember 30-
án este. A műsort szerkesztette, 
összeválogatta és az összekötő 
szöveget elmondta: dr. Zseli 
József. A műsort Szabó Júlia, 
Pokornyi Orsolya, Kanyar 
Ágnes énekkel, Juhász Vedres 
Zoltánné szavalattal tette még 
emlékezetesebbé.

Sikeres volt  a fi lmvetítés-
sel egybekötött könnyed, zenés 
templomi este.
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Önkormányzati 
hírek

Tisztelettel tájékoztatjuk köz-
ségünk lakóit az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről: 

– Egyeztető tárgyalást kezde-
ményeztem a Pálhalmai Bünte-
tés-végrehajtási Intézet börtön-
parancsnokával az együttműködés 
lehetőségeit tekintettük át.

– Komjátiné Mádl Margit 
jegyzővel együtt megbeszélést 
folytattunk a honlap karbantar-
tóival, melynek eredményeképpen 
hamarosan megújul községünk hi-
vatalos honlapja.

– A Nagyvenyimi Sport 
Egyesület elnökével és tagjaival, 
valamint az újonnan megalakult 
Titánok Egyesület vezetőjével 
és tagságával megbeszéltük az 
együttműködés lehetőségét.

– Egyeztető megbeszélésre 
hívtuk a Gárdonyi és a Boróka 
utca lakóit a csapadékvíz elveze-
tésével kapcsolatban.

– Helyszíni bejárást tartot-
tunk Kaszab Gáborral tervezővel, 
Th eisz Imrével, valamint Kegyes 
Lászlóné alpolgármesterrel a bel-
vízzel érintett területeken. A  víz-
elvezetés megoldása érdekében a 
képviselő-testület megrendelte a 
pályázat benyújtásához szüksé-
ges terveket, valamint pályázatíró 
dolgozik a dokumentáció össze-
állításán.

– Nagyvenyim is benevezett a 
,,Virágos Magyarországért” elne-
vezésű versenyre. Alpolgármes-
ter asszony helyszíni bejáráson 
bemutatta településünket a zsűri 
tagjainak.

– Nagyvenyim Önkormány-
zatát képviseltem a rácalmási 
városháza avatón és a mezőfalvi 
egészségház átadó ünnepségen. 

– Kegyes Lászlóné alpolgár-
mester képviselte településünket 
a Pálhalmán megrendezett Ador-
ján-napi családi napon.

– Az E-ON helyi képviselőjé-
vel közösen áttekintettük az ak-
tuális feladatokat. Községünkben 
sokszor volt áramszünet az utóbbi 
időben. Az ilyen esetek elkerülé-
se érdekében az áramszolgáltató 
elvégezte a balesetveszélyes ágak 
gallyazását. Vizsgáljuk annak a 
lehetőségét, hogy a Petőfi  soron 
milyen feltételekkel lehet a köz-
világítást biztosítani a lakók ké-
résére.

 – November első hetében az 
önkormányzat vezetői egyeztető 
megbeszélésre hívják községünk 
lakóit a rendezési tervvel kapcso-
latban. A fórumon jelen lesznek 
azok a szakemberek, akik válaszol-
nak majd a felmerülő kérdésekre. 

Szabóné Lőrincz Ilona

Lakossági fórumot tartot-
tak a képviselőtestület tagjai 
Mélykút-pusztán. A telepü-
lésrészen lakók közül sokan 
részt vettek a megbeszélésen. 
Szó volt az ivóvíz-gondokról, 
és a mélykútiak megnyugtatta, 
hogy a pálhalmai bv, az önkor-
mányzat és a DVCSH közösen 
próbálja megoldani a kérdést. 
KEOP-pályázaton támogatást 
nyerhetnek a beruházás meg-
valósíthatósági tanulmányának 
elkészítésére és a kivitelezésre 
egyaránt. Ennek a pályázatnak 
az előkészítésén dolgoznak 
most közösen.  Többféle mű-
szaki megoldásként felmerült, 
például  a bv-s kút fejleszté-
se, tisztítórendszerrel törté-
nő ellátása, sőt, az is, hogy 
a nagyvenyimi DVCSH-s 
hálózatra csatlakoztassák a 
mélykútiakat.

Közbiztonsággal kapcso-
latos felvetésekre válaszul el-
hangzott: a körzeti megbízott 
és a polgárőrség ezentúl gyak-
rabban járőrözik Mélykúton is. 

Megbeszélték az egybegyűl-
tek, hogy a településrész három 
lakóját októbertől bevonják a 
közmunka-programba, egyi-
kük a rendre és a tisztaságra 
felügyel, a másik kettő a vízi 
közműtársulathoz lesz be-
osztva. A gyakoribb buszjárat 
kérdésére  sajnos nem tudtak 
biztatót mondani az önkor-
mányzat vezetői, mivel ez a 
Volán dolga és döntése  a gyér  
utasszámlálási adatokkal nem 
tudnak vitatkozni.

A kultúrház felújítására, 
használható közösségi terem 
kialakítására keresik a meg-
oldást a képviselők, a közvi-
lágítás javítása érdekében pe-
dig felveszik a kapcsolatot az 
E.ON-nal. A rossz állapotban 
lévő buszmegállók felújítására, 
az összekötő út építésére saját 
forrásból nincs pénze az ön-
kormányzatnak, de fi gyelik a 
pályázatokat,  amint lehetőség 
kínálkozik, élnek vele, hogy ja-
vítsák a mélykútiak életkörül-
ményeit.

Fórum Mélykúton

Tisztelt Nagyvenyimi la-
kosok!

Sokukkal már találkoztam 
az elmúlt időszakban az utcán 
járőrözve, különféle rendezvé-
nyek, illetve más alkalmak so-
rán, de így is sokan fordulnak 
hozzám kérdezve, hogy „Ön a 
körzeti megbízottunk?”, mely-
re a válasz igen Berczeli Tamás 
r. őrmester vagyok és miben 
segíthetek.

Az Önökkel való beszél-
getések alkalmával örömömre 
szolgált, hogy egytől egyig 
segítőkészek, illetve bíznak 
abban, hogy egy még biztonsá-
gosabb településen élhessenek. 

Céljaink közösek, de eb-
ben a lakosokon keresztül a 
Rendőrségig mindenkinek ki 
kell vennie a részét.

Ez úton is szeretném fel-
hívni nyomatékosan a lakosság 
fi gyelmét, hogy a hosszú évek 

során megszerzett vagyon-
tárgyakra a lehető legjobban 
vigyázzanak. Ne hagyják elő 
őrizetlenül értékeiket, zárják 
el az arra kialakított mellék-
épületbe, illetve helyezzék el 
lakóépületeikbe.

Figyelem!
Szeptemberben megkez-

dődött az iskola és kérem a 
gépjárművel közlekedők fi -
gyelmét, hogy fokozottan 
ügyeljenek az általános isko-
la környezetében a gyerekek 
testi épségére. MINDENKIT 
HAZA VÁRNAK! 

Ne okozzon saját és más 
ember családjának tragédiát. 
Közlekedjenek a KRESZ-ben 
leírt szabályok szerint.

Bízok az Önökkel való kö-
zös munkában!

Üdvözlettel: 
Berczeli Tamás 

r. őrmester

Tegyünk közösen
a közbiztonságért!

Tisztelt
Nagyvenyimiek!

Nagyvenyim református is-
tentiszteleti, gyülekezeti életét  
a Dunaújvárosi Református 
Egyházközséghez csatolták, 
ezért szeretnénk röviden be-
mutatkozni. Lelkészházaspár 
vagyunk, Böttger Antal és 
Böttger Antalné. Tizedik éve 
élünk Dunaújvárosban, öt 
gyermekünk van. Amennyire 
lehetséges igyekszünk a refor-
mátus lelki életet megerősíte-
ni, ezért szeretettel felajánljuk 
a lehetőséget, hogy bátran 
keressenek meg kérdéseikkel, 
gondjaikkal, örömeikkel. Re-
ménységünk, hogy a reformá-
tusoknak és érdeklődőknek 
rendszeres közösségi alkalmat 
tudunk majd a településen biz-
tosítani. Kívánjuk Isten áldását 
életükre!

Elérhetőségeink: Duna-
újváros, Szent István u. 7. 
Tel.: 25/281-163, vagy  06-
30/9699443, email: bottger.
antal@reformatus.hu

Újkenyér-ünnep
Hagyományteremtő jel-

leggel első alkalommal volt 
Újkenyérünnep Nagyvenyi-
men augusztus 20-án. A prog-
ram sikeres volt. A Barátságkő-
nél polgármesterünk, Szabóné 
Lőrincz Ilona mondott ünne-
pi beszédet, majd felléptek a 
mazsorettek, a nyugdíjasklub 
tagjai, valamint Farkas Erik, a 
Bartók Kamaraszínház művé-
sze. Utána Mészáros Melinda 
tangóharmonikázott, végül 
néptáncosaink adtak rövid 
műsort. 

Az ünnepség után a Sport-
centrumban családi nappal 
folytatódott a huszadikai 
program.
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A Falunap
támogatói

2BPM New City Kft. 
Barnáné Újvári
Hajnalka
Berczeli Gabriella
Béringer Ferencné
Búgócsiga Családi 
Napközi
Csabai Erika 
Császár András
Duna
Kereskedőház Kft.
Farkas István
Vegyesbolt Fő u. 61/1.
Feke Judit 
Foltvarró Klub
Frisco Hajstúdió
Fritz Molaris
Fogtechnikai Bt.
Fucskó Katalin
Győrfi  Melinda
Hajnal György
Hamar Anita
Hársfa ABC
Kádár Mária
Kemény Nád Kft.
Kerti Jánosné 
Kine-Bau Kft.
Kreatív Hobby
Kürtöskalács
Ma-Forma Kft
Magyar Imre
Molnár Attila
Nagycsaládosok 
Klubja
Nagyvenyimi
Foltvarrók
Palágyi Gergely
Pasztelcom Bt.
Rozbora Piroska
Sas Söröző 
Szent Bernát Patika
Szentgyörgyi
Krisztina
Szokolai Lászlóné
Tilla Trans Kft.
Ugrálóvár
Újgazda Bt.
Uni-Med Bt.
Vajda Zoltán 
Varga Étterem
Vass Antalné 
Venyimfa Kft.
Vital-Fitt
Sportcentrum

Köszönjük!

Falunap 2011 – sikeres volt
A képviselőtestület tagjai 

idén új ötletekkel színesítették 
a településünk önállóvá válásá-
nak ünnepe alkalmából rende-
zett hagyományos Falunapot. 
A játszótéravató rendezvény 
egyike volt az újdonságoknak 
– a családosok örömmel vet-
ték birtokba a játékokat. Mint 
megtudtuk: ez a kezdet, közsé-
günk más pontján is szeretné-
nek játszóteret kialakítani, az 
anyagi források függvényében.

Újszerű kezdeményezés-
ként már csütörtökön elkez-
dődtek a programok. A kiállí-
tás-megnyitókon sokan voltak, 
nagy volt az érdeklődés.

Pénteken a „Szökött kato-
na” című táncjátékot láthattuk 
a színpadon, a nagyvenyimi és 
baracsi táncosok jóvoltából. 
Népszerű volt ez a kezdemé-
nyezés is, hangulatos estét töl-
töttünk együtt.

A szombati falunapi prog-
ramok ünnepi képviselőtestü-
leti üléssel, kitüntetés átadással 
kezdődtek. A játszótéravató 
után pedig elkezdődött a ha-
gyományos – bár stílusukban 
más műsorokkal színesített – 
kavalkád a parkban. 

Ünnepi rendezvényünket 
megtisztelték jelenlétükkel 
altomünsteri és inaktelki ba-
rátaink is. Itt ragadjuk meg az 
alkalmat, hogy megköszönjük 
a vendéglátó családok aktív 
közreműködését. Továbbá kü-
lön köszönet mindenkinek aki 
bármilyen módon hozzájárult 
a Falunap sikeres lebonyolí-
tásához. Jólesett érezni, hogy 
községünk lakói egy ember-
ként állnak a programok sike-
res lebonyolítása mellé.

Sokan megnézték a kiállításokat

A játszótéravató is része volt az ünnepnek

A pénteki „Szökött katona” előadás nagy siker volt

Közösen mulattunk a parkban egész szombaton
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Kitüntetettjeink
„Nagyvenyim Községért” díj

Dr. Galambosné 
dr. Juhász Magdolna 
1985-ben költözött családjával 

Nagyvenyimre.  Körzeti orvosi fel-
adatokat kezdetben a község tel-
jes közigazgatási területén látta el,  
majd 1991-től az  I. számú házior-
vosi körzet orvosaként dolgozott.

Nagyvenyim körzeti orvosa-
ként a település lakói  megsze-
rették, bizalommal fordulhattak 
hozzá rendelési időben, ügye-
letben és rendelési időn kívül 
is. Ellátási területéhez tartozott 
Mélykútpuszta lakossága, akik-
kel  hetente a rendelések során  
nemcsak gyógyító tevékenységet 
végzett, hanem találkozva  az 
ott élőkkel meghallgatta őket  és 
igyekezett megoldani problémá-
ikat, mintegy összekötő szerepet 
is ellátva az anyatelepülés Nagy-
venyim és a külterületéhez tartozó  
Mélykútpuszta lakossága között. 

1990-től-2005-ig közel 4 cik-
luson keresztül önkormányzati 
képviselőként dolgozott közsé-
günk fejlődése érdekében.

Az egészségügyi bizottság elnö-
keként hasznosította a háziorvosi 
munkája során szerzett tapasztala-
tokat és tett meg mindent a község 
egészségügyi ellátásának javításáért. 

A képviselő-testület kitün-
tetést adományozhat  azoknak a 
polgároknak akik munkájukkal 
jelentősen hozzájárultak a tele-
pülés szellemi, erkölcsi és anyagi 
értékeinek gyarapításához, hírne-
vének öregbítéséhez.

Dr. Zseli József Géza
Dr. Zseli József Vas megyében, 

Káldon nevelkedett, földműves 
család gyermekeként. 1996. júni-
usától tölti be Nagyvenyim község 
II. számú háziorvosi körzetében a 
háziorvosi feladatokat, az emberek 
egészségének védelmét az újszü-
lött csecsemőtől az idős embere-
kig. Rendkívül igényes magával 
szemben,  mindig arra törekszik, 
hogy a  betegellátása, diagnózisai 
kifogástalanul pontosak legyenek. 
Ennek érdekében precíz műsze-
rezettségre, tudásának folyamatos 
fejlesztésére törekszik.

Közéleti szerepét több ön-
kormányzati cikluson áthidalóan 
folytatja. Ciklusokon át vezette és  
vezeti a Szociális, Egészségügyi és 
Környezetvédelmi Bizottságot.  
Ismeretterjesztő, egészségmegőr-
ző előadásaival a település lakossá-
gának egészségvédelmét szolgálja. 

Elkötelezett a betegségek megelő-
zése, nem csak a gyógyítás iránt. 
A beteget és nem a betegséget 
gyógyítja.

Csillagászati hobbyjának és 
művészi szintre fejlesztett fo-
tózásának köszönhetően sokak 
számára megközelíthetővé tette a 
„megközelíthetetlent” gyönyörű-
séget szerezve az őt hallgatóknak.

Császár András  
Gyermekkorát Mezőfalván töl-

tötte. Fiatal kora óta vállalkozóként 
dolgozik  és él Nagyvenyimen.

1987-ben községünk szolgál-
tatását bővítve húsboltot nyitott, 
majd az 1990-es évektől kezdő-
dően bővítette tevékenységét az 
élelmiszer bolt megnyitásával. 
Közvetlen kapcsolatot alakított 
ki a község lakóival.  Az általá-
nos iskolát folyamatosan segíti 
és támogatja. Az iskolai bálok 
szervezésében mindig készséggel 
állt rendelkezésre, asztalokkal, 
székekkel, tombola felajánlásai-
val támogatta a rendezvényeket. 
Az iskolai távolugrógödör és ne-
kifutó pálya kialakítását teljesen 
ingyen végezte el, és jó szívvel 
ajánlotta a sportolni vágyó ta-
nulóifj úság számára.  Minden új 
kezdeményezéshez szívesen adta 
nevét és támogatását, így a Fa-
luszépítő Egyesület munkáját is 
az első pillanattól mint pártoló 
tag támogatta.  Minden Nagyve-
nyim fejlődését segítő esemény, 
létesítmény létrehozásában tőle 
telhető módon aktívan részt vesz. 
Nyitott minden községi szintű 
rendezvény megszervezése iránt. 
Jó kapcsolatot alakított ki és tart 
fenn az önkormányzattal és annak 
intézményeivel.                                            

Kiss Péter
és Kissné Fetth Mária
Kissné Fetth Mária 1980. au-

gusztus 16-án kezdett a Nagyve-
nyimi Általános Iskolában, férje, 
Kiss Péter pedig napra pontosan 
1 évvel később, 1981-ben érke-
zett Nagyvenyimre. Az elmúlt 30 
évben mindketten meghatározó 
személyiségei lettek a Kossuth 
Lajos Általános Iskolának, ge-
nerációkat oktattak és neveltek. 
Munkájukat mindig a választott 
hivatásuk iránti szeretet és alázat, 
a gyerekek tisztelete, valamint a 
pedagógiai munka iránti igényes-
ség határozta meg.

Kissné Fetth Mária a bioló-
gia, földrajz, rajz tantárgyak taní-
tása mellett, számtalan délutáni 

szakkört vezetett és vezet ma is. 
A csecsemőgondozás, az elsőse-
gélynyújtás, az egészségvédelem 
mellett kézműves foglakozásain 
is sok-sok gyermek okosodott, 
ügyesedett az elmúlt évek alatt, 
és több diákja egyénileg illetve 
csoportban ért el kiemelkedő 
eredményt a környék, a város, 
és a megye megmérettetésein. 
Szakmai felkészültsége, az általa 
kialakított, és rá mindig jellemző 
fegyelmezett osztályközösségek, 
a szülőkkel ápolt kapcsolata, el-
ismerést váltott ki kollégái, és a 
település lakói körében is. 

Kiss Péter pedagógiai pálya-
futását a településen 1981-ben 
kezdte földrajz-biológia és tech-
nika tantárgyak oktatásával. Szé-
les látókörét, nagy lexikális tudását 
minden eszközzel igyekszik átadni 
a tanuló ifj úságnak. Ennek egyik 
sajátos formája, az általa készített 
ország-térképek, melyekkel segíti a 
tájékozódást és az ismeretek bőví-
tését országról, világról. Környezet-
ismereti, környezetvédelmi, elsőse-
gélynyújtó versenyekre már hosszú 
ideje készíti fel tanítványait, akik e 
területen jelentős eredményekkel 
büszkélkedhetnek. Kiemelkedő 
szakterülete, mondhatni, szíve 
csücske azonban, a polgárvédelem, 
ahol az elmúlt 20 évben rendsze-
resen kimagasló eredményeket ért 
el tanítványaival. Jól felkészített 
csapatai a megyei fordulóknak 
szinte rendszeres továbbjutói vol-
tak, de az országos döntőkben is 
rendre kiemelkedően szerepeltek. 
A környéken úttörőként, megszer-
vezte a papírgyűjtést, amit immár 
évtizedek óta, évi két alkalommal 
az Ő vezetésével és szervezésében 
bonyolítanak  iskolánkban. Mun-
káját alaposság, tervszerűség, a ter-
mészet őszinte tisztelete a jellemzi.  

„Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért” kitüntetés

Varga István
Az egeresi - és azon belül az 

inaktelki kapcsolat lelkes ápolója. 

Tevékenységével nagy mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a két tele-
pülésen élők közelebb kerüljenek 
egymáshoz.

Az inaktelki faluházban tör-
tént sajnálatos tűzesetet követően 
jelentős anyagi és egyéb segítsé-
get nyújtott annak helyrehoza-
talához. Ezzel  nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy  a te-
lepülésen élők minél hamarabb 
birtokukba vehessék a számukra 
nélkülözhetetlen közösségi he-
lyiséget.

Az elmúlt évek során a szer-
vezett látogatások alkalmával és 
egyénileg is mindent megtett an-
nak érdekében, hogy az ott élők 
érezzék Nagyvenyim és azon belül 
a családok szeretetét és odafi gye-
lését.  Varga István ma már haza-
jár Inaktelkére és ez a legékesebb 
bizonyítéka annak, hogy határta-
lan módon élvezi az inaktelkiek 
szeretetét.

Török Imre
és Törökné Pataki Anna
Török Imre és felesége Tö-

rökné Pataki Anna az 1994-
ben Altomünster településsel 
létrejött testvérkapcsolat aktív 
tagjai a kezdetektől.  A hosszú 
évek folyamán, a partnerkap-
csolaton kívül, szoros barátsá-
got alakítottak ki a családokkal, 
amelyeket rendszeresen és szí-
vesen ápolnak. Az altomünsteri 
vendégeket mindig szívesen és 
szívesen látják otthonukba. A 
náluk vendégeskedők mindig  
örömmel emlékeznek  a Tö-
rök családnál töltött napokra, 
ahol mindig garantált a jókedv 
és a kiváló hangulat. Hasonló 
energiával és lendülettel - már 
az első lépések megtételénél - 
részesei voltak az erdélyi test-
vérkapcsolat  kialakításában, 
amelyet napjainkban is szívesen 
ápolnak.

Nagyvenyim lakossága szá-
mára az önzetlen tenni akarásuk 
a nemzetközi kapcsolatok ápolá-
sában példaértékű.
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Zökkenőmentesen indult 
a tanév a nagyvenyimi általá-
nos iskolában. A nyáron ismét 
nagyon sokat szépült iskolánk. 
Tisztasági meszelést-mázolást 
végeztettünk több tanterem-
ben, és a tálalókonyhában. Két 
tanteremben a legmodernebb 
világítótesteket szereltettük fel, 
ezzel is csökkentve épületünk 
egész éves villanyáram-fogyasz-
tását. Az elsősök tantermében, 
a technika terembe új bútorokat 
készíttettünk, és a beépített szek-
rények felújítását is megkezdtük. 
Az IPR pályázaton nyert összeg-
ből az aulát varázsoltuk barátsá-
gosabbá, díszszekrényt és hir-
detőtáblát helyeztünk el. Újabb 
pályázaton nyertük az interaktív 
táblákat, melyek a szeptemberi 
tanévkezdésre készen fogadták a 
diákokat. Új, 60 darabos kerék-
pártároló kialakítására került sor. 
Építése közben megoldottuk az 
iskolaépület egy részének csapa-
dékvíz elvezetését is.

A tanévet 22 dolgozó és 207 
tanuló kezdte meg iskolánkban. 
Tantestületünk létszáma 15fő, 
100%-os szakos ellátottsággal. 
Két új pedagógusunk, Sárosi 

Enikő testnevelés-gyógytest-
nevelés és Tükör Balázs napkö-
zis nevelők gyeses kollégáinkat 
helyettesítik. Nagy létszámú 
elsőseink iskolaotthonos for-
mában kezdték meg a tanévet, 
ezenkívül két napközis csopor-
tunkat összesen 56 diák veszi 
igénybe. 23 bejáró tanulónk 
Dunaújvárosból és Mezőfalvá-
ról választott bennünket.  Nem 
véletlen ez a népszerűség, hiszen 
az itt eltöltött nyolc év a legjobb 
középiskolák kapuit nyitja meg 
az idejáró szorgalmas gyerekek 
előtt. Az elmúlt években az osz-
tályok közel fele a maximális 50 
pontos felvételiket, 40 ponthoz 
közeli átlaggal teljesítette, ami 
rendkívüli eredmény. Ez kö-
szönhető az idejáró gyerekek és 
családjuk pozitív hozzáállásnak, 
az önkormányzat oktatásbarát 
politikájának, a nevelőtestület 
kiemelkedő szakmai munkájá-
nak.

Az oktatás mellett továbbra is 
kiemelten kezeljük a művészeti 
nevelést, így a drámajátékot, az 
énekkart, a furulyát, a néptáncot, 
a kézművességet, hiszen ezek na-
gyon népszerűek és az ott végzett 

munka minden évben sok sikert 
hoz iskolánknak. Az angol nyelv 
oktatását az idei tanévben első 
osztálytól indítottuk, informati-
kát pedig 12 éve minden diákunk 
tanul, felsőben emelt szinten is.

A tanulás mellett az iskola 
fontos feladata, hogy vidám és 
tartalmas programokat biztosít-
son az idejáró tanulóknak. Ebben 
sem lesz hiány. Az elmúlt három 
hétben már két nagy eseményen 
vagyunk túl: megünnepeltük 
Kossuth Lajos születésnapját, 
és egy nagyszabású iskolaki-
ránduláson vettünk részt. Az év 
többi hónapja is érdekes prog-
ramokkal várja a diáksereget a 
tanulás mellett. Hétköznapokon 
rendkívül sok színes délutáni 
foglalkozásra adunk lehetősé-

get: művészi torna, kötélugrás, 
atlétika, pingpong, kézilabda, 
szivacskézilabda, foci mellett 
megjelenik a gyógytestnevelés 
is. Nem hagyhatjuk ki a felso-
rolásból az országos versenyek 
kapuját döngető polgárvédelmi 
szakkört, és a nagyon népszerű 
számítástechnikát sem.

Hagyományos rendezvénye-
inkre is felkészültünk. Az idén 
is lesz Tökbuli, Mikulás-délután, 
Karácsonyi műsor, Farsang, Va-
lentin-nap, Gyereknap. Termé-
szetesen a Sulihét sem marad el, 
és újra megrendezzük a népsze-
rű Véndiák-találkozót.

Az új tanévhez minden ta-
nulónak, szülőnek és pedagó-
gusnak kívánok erőt, kitartást 
és sok sikert!

Újra együtt

Elsőseink
Balról jobbra haladva. Ülősor: Szen-
tesi Gergő, László Viktória, Horváth 
Eszter, Császár Zsófi a, Popovics Ve-
ronika, Berczi Melinda, Rakonczai 
Tímea, Melkvi Nikol, Görbe Zsanett, 
Varga Vanda, Rajcsányi Mercédesz.
Középső sor: Radó László, Halasi 
Patrik, Vékei Ádám, Rakonczai Zol-
tán, Szabó Bálint, Manzéger Illés, 
Kiss László, Szekeres András, Szigeti 
Dániel.
Hátsó sor: Greksa Lilla, Rácz Fanni, 
Borbás Luca, Bökönyi Csenge, Hor-
váth Vivien, Stanton Vivien, Van Den 
Meersschaut Vivien, Németh Emma, 
Korompai Márk.
Cziczingerné Nagy Éva osztályfőnök

Szabóné Lőrincz Ilona is részt vett azon az előadáson melyen  
az interaktív táblákat bemutattuk be a diákoknak, szülőknek



Mi újság Nagyvenyimen? 7

Minden év szeptember 19-én 
megemlékezünk névadónkról, 
Kossuth Lajosról. Ezen a napon 
felidézzük életét, Kossuth-nótá-
kat énekelünk, sulipólóba bújunk, 
és együtt tisztelegünk emléke előtt. 
Felidézünk műveiből egy-egy gon-
dolatot, mely 170 év után is ideillő, 
vállalható, aktuális örökség. Az idei 
tanév mottójául az 1841. augusztus 
15-én született Felelet című mun-
kájából emelnék ki egy gondolatot.

„Okosság és jóakarat a két iker-
csillag, melyet embernek minden 
tényben követnie kell. Vagyis ész 
és szív… e kettőt összeegyeztetni 
kell, nem pedig kettészakítani. Aki 
a közvéleményre hatni akar, annak 
mind a két kútfőből merítenie kell. 
Emberszeretetbe mártott tollal 
kell az okosság javaslatait szavakba 
foglalni. Más szóval okos gondo-
latait mindenkinek a szíven kell 
keresztül átengednie.”

A nap legkedvesebb eseménye, 
amikor a 8. osztályosok Kossut-
hos-diákokká avatják az első osz-
tályosokat. Feladják rájuk az első 
iskolapólót, azután felkísérik őket 
az osztályukba, visszarévednek egy 

pillanatra múltba, és talán ezzel 
indul el az a nosztalgia, amely 
minden végzős osztály utolsó évét 
meghatározza. Elsősöket avatunk, 
és majd nyolcadikosokat ballagta-
tunk. Ez az iskolai élet rendje. Az 
elsős szülők is szép számmal meg-
jelentek ezen a kedves eseményen. 

A délelőtt vetélkedővel, kéz-
művességgel, játékkal telt el. Az 
izgalmas események délután 
kezdődtek. A hatalmas születés-
napi tortán pontosan 209 gyertya 
lobogott. A közös éneklés elma-
radhatatlan: "Mindazokért akik 
nincsenek itt"- szólt a dal, majd 
az elsősök privilégiuma, a gyer-
tyák elfújása következett. Azután 
megettük a fi nom tortát. Az al-
sósoknak táncház következett, 
ahol népi játékokat tanultak, és 
népzenére táncolhattak. A felső-
sök a Kossuth-kupa elnyeréséért 
izgultak már egész héten. A nyol-
cadik osztály hozta a kötelezőt, így 
tavaszig a suliheti visszavágóig az 
ő termüket díszítheti a kupa.

Ismét egy tartalmas nappal 
lettünk gazdagabbak, jól éreztük 
magunkat. 

Kossuth-nap

Nagy fába vágjuk a fejszénket 
minden év szeptemberében. Az 
iskola apraját-nagyját összeszed-
ve iskolakirándulást szervezünk, 
hogy egy közösségi élménnyel 
kezdjük meg az új tanévet. Az el-
múlt több mint tíz évben jártunk 
már Ópusztaszeren, Szentendrén, 
Komáromban, a Gemenci erdő-
ben, Fejér megye váraiban, Gán-
ton és többször Budapest neveze-
tességeit látogattuk meg.

 Szeptember 21-én (Egy nap-
pal elhalasztva a tervezettől-de 
jól tettük!) szerdán 5 különjáratú 
buszba ültünk az iskola előtt és 
megyeszékhelyünkre, Székesfe-
hérvárra utaztunk. Közös prog-
ramként az alsósok a Babamúzeu-
mot, a felsősök pedig a Középkori 
romkertet látogatták meg. Majd 
osztályonként felfedeztük a vá-
ros szépségeit, nevezetességeit. A 
délutánt továbbutazva, Nádasdla-
dányban töltöttük. A csodaszépen 
felújított kastélyt látogattuk meg, 
majd hatalmas parkjában gyö-
nyörködtünk a szép őszi tájban, 
beszélgettünk, játszottunk. 

Nem könnyű feladat a tanév 
15. napján ennyi nebulóval út-
nak indulni, de mi nagyvenyimi 
pedagógusok úgy érezzük megéri  

a sok munka, mert jó befektetés 
ez a következő időszakra. Nagyon 
fontosnak tartjuk az iskolakirán-
dulásokat. Hiszen a kirándulás 
az örömteli együttlétek színtere, 
ahol kitárul a világ, megismer-
hetjük ezer csodáját, ráismerhe-
tünk értékeinkre, elhelyezhetjük 
benne önmagunkat. Együtt lenni 
barátokkal, kortársakkal, ízlelgetni 
az emberi és közösségi lét nagy-
szerűségét, ez mindenki számára 
létfontosságú, és a többség számá-
ra örömteli.

Iskolánk pedagógiai hitvallása, 
hogy a biztos alapkészségek ki-
alakítása, a továbbtanulásra való 
felkészítés mellett, ugyanakkora 
hangsúlyt kapjon a szabadidő 
hasznos eltöltése, a sport, a mű-
vészetek.

Felnőttként mindig szem előtt 
kell tartanunk, hogy az általános 
iskola elsősorban a boldog gyer-
mekévek színtere, mert ifj úságunk 
ezen szakasza visszahozhatatlan, 
pedig az itt begyűjtött élmények 
meghatározóak egy életen át.

Iskolakirándulás

Az iskola oldalait
összeállította:

Kundra Lászlóné igazgató

Nyári táborok

Balatonakali tábor

Sporttábor

Napközis tábor
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Óvoda, óvoda, óvoda
Szüreti kavalkád

Óvodánkban idén is meg-
rendeztük a Szüreti Kaválkád 
elnevezésű nagyrendezvényt, 
amelynek megvalósításához 
támogatást nyertünk a Szi-
nergia Közalapítványtól. Az 
őszi mulatság délelőtti részére 
meghívtuk a környező tele-
pülések óvodáinak egy-egy 
csoportját, így a rácalmási, a 
mezőfalvi, a dunaújvárosi, vala-
mint a baracsi gyerekek voltak 
vendégeik a program délelőtti 
részében.

A szépen feldíszített udva-
runkon nagyon jól érezték ma-
gukat az óvodások. A vendég 
csoportok műsort adtak, majd 
elkezdődött a nagy népi játék. 
Csapatokra osztva a gyerekeket 
különböző állomáshelyeken 
népi játékok várták a kicsiket, 

amelyek az újdonság erejével 
hatottak rájuk. Érdekesnek 
találták a kukoricamorzsolást, 
a hordógurítást, örömmel búj-
tak be a szalmabálából, illetve 
nádból készült kunyhókba, és 
boldogan ültek fel a lovas ko-
csira, hogy azon utazva néz-
zenek körül intézményünk 
környékén. A nap jelentős 
eseménye minden alkalommal 
a szőlődarálás, préselés, amit 
szintén kíváncsian személtek a 
gyerekek. Nagyon ízlett nekik 
a must is.

A délután a szülőkkel kö-
zösen telt. Bemutatkozott a 
Nyuszi csoport, majd kézmű-
vességgel, hagyományőrző já-
tékokkal telt a szüreti mulatság, 
amely a Habakukk Bábszínház 
előadásával ért véget.

Az oldalt összeállította: Benedekné Sajti Julianna

Szeptember 1-jén az óvoda 
is újra kinyitotta kapuit.

Összlétszámunk már a tan-
év elején meghaladja a 100 főt, 
várhatóan félévre fokozatosan 
feltöltődve 120 kisgyermek 
lesz az óvodánkban.

 Az idei tanévben is lehető-
ség lesz az érdeklődő gyerekek 

számára a néptánccal való is-
merkedésre.

Valamint szervezzük az 
uszodalátogatást, 10 egymást 
követő alkalommal.

A logopédus továbbra is 
heti egy alkalommal jön az 
óvodánkba, és fejleszti a rászo-
ruló nagycsoportos gyerekeket.

Tanévkezdés
az óvodában

A tanév végén elbúcsúztunk a nagycsoportos gyermeke-
inktől, akik az új tanévben már iskolások lettek. Kívánunk 
nekik nagyon jó tanulást, sok-sok örömet és élményekkel 
teli vidám iskolás éveket. Visszavárunk mindenkit egy-egy 
látogatásra, egy kis játékra, és szívesen osztozunk örömö-
tökben a sok-sok piros pont miatt

Gyűjtsenek sok 
piros pontot!

Köszönetet mondunk:
– Balogh Csabának aki, felújította az udvari babaházunk 

nádtetejét.
– Szigeti Viktornak, aki az óvodás nagy rendezvényeken 

biztosítja számunkra a hangosítást.
– Bajusz Györgynek, aki segítségünkre van az ovis újság 

megvalósításában.
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Az év portája
Az idén - a hagyományok-

hoz híven - a Faluszépítő 
Egyesület ismét meghirdette 
az ÉV PORTÁJA 2011. ver-
senyt. Most is, mint a tavalyi 
évben, a faluszépítő tagokból  
álló zsűrik járták végig a te-
lepülést és választották ki egy 
egységes szempontrendszer 
alapján az arra érdemes por-
tákat három kategóriában. Vé-
gül ebből a listából kerültek ki 
sorsolás útján az idei nyertesek. 

Az ÉV KÖZÖSSÉGE ka-
tegóriában, jelentkezés híján 
nem hirdettünk ki győztest.

Az ÉV PORTÁJA 2011. 
verseny nyertesei kategórián-
ként és névsorrendben.

A legszebb hagyományőrző 
porta:

Balogh Andrásné
Mosonyi Jánosné
Szabó Jánosné
A legjobban ápolt porta:
Gulyás Judit
Hekele Csaba Zoltán
Sarvajcz Ferenc
A legszebb díszkertes udvar:
Kállai Gábor
Kovács Zoltán
Treba Kovács József
Bízunk benne, hogy a kö-

vetkező évben is meghirdet-
hetjük az ÉV PORTÁJA ver-
senyt, hiszen nagyon sok szép 
és gondosan ápolt ház, udvar 
található a településünkön.

Ezúton is gratulálunk az 
idei nyerteseknek!

Faluszépítő Egyesület

Nagyon jó volt 
Fertőrákoson!

Ezúton szeretnék néptáncos 
társaim nevében is köszönetet 
mondani, Kuminka Zsuzsának 
és Czuppon Péternek, a Fertő-
rákosi tábor megszervezéséért, 
és az ott eltöltött élménydús 
csodálatos 5 napért.

Köszönjük szépen.
Szenczi Kitti

Itt szeretnénk mi szülők is 
megköszönni, Szabóné Lőrincz 
Ilona polgármester asszonynak, 
és a képviselőtestületnek, hogy 
anyagilag hozzájárultak a tábor 
költségeihez. Köszönjük

Szabó Julianna
szülő

Ismét eltelt egy év és el-
köszöntünk a nagyoktól, akik 
szeptembertől már óvodások. 
1-2 évvel ezelőtt, mint totyo-
gó kicsik jöttek hozzánk, és 
ma már magabiztosan járó, 
futkározó, focizó, labdázó, 
bicikliző, verselgető, énekel-
gető fi úk és lányok távoznak 
tőlünk. Életük egyik legdina-
mikusabban fejlődő szakaszát 
töltötték nálunk. Sokan itt ta-
nultak meg járni, beszélni, tisz-
tán étkezni, itt lettek szoba-, 
majd ágytiszták. A sok közös 
élményre mindig örömmel fo-
gunk visszaemlékezni!

Ezúton szeretnénk köszö-

netet mondani a szülőknek, 
hiszen együttműködésükkel, 
pozitív hozzáállásukkal nagy-
ban elősegítették munkánk 
sikerességét.

Kívánunk a 8 ballagónknak, 
az óvodába sok-sok élmény 
dús boldog napot, és hogy 
legyenek később sikeresek az 
iskolában, majd az életben is!

Búgócsiga Egyesület
Elérhetőségeink:
Nagyvenyim, Földvári út 13.
www.bugocsiga.com
Tel.: 06/30/587-5366, 
         06/30/597-9466

Búgócsiga hírek

Vivaldi-est a templomkertben

Kedves Nagyvenyimiek!
Ezúton is szeretném 

megköszönni azt a nagy ér-
deklődést, amit falunk lako-
sai részéről tapasztaltam, a 
Nyárbúcsúztató Vivaldi est 
kapcsán. 

Különösen kiemelném Ju-
hász Vedres Zoltánné, Ma-

rika szereplését, mert olyan 
gyönyörűen tolmácsolta szá-
munkra a zeneművekhez tar-
tozó szonetteket.

 Remélem a mintegy ki-
lencven érdeklődőnek emlé-
kezetes estét sikerült nyújtani 
a Szent Bernát arborétumban. 

dr. Zseli József

Közérdekű 
közlemény!

Védjük együtt
a környezetet!

Felhívjuk a lakosság tisz-
telt fi gyelmét, hogy NAGY-
VENYIMEN továbbra is 
átvesszük a háztartásokban 
tönkrement elektromos gépe-
ket, berendezéseket. Magán-
személyektől és közületektől 
egyaránt!

Szerződés garantálja, hogy 
az átvett hulladék teljes egé-
szében újrahasznosításra kerül, 
és nem szennyezzük vele a kör-
nyezetet!

Átveszünk:
– Rádió, TV minden 

tipusát.

– Számítógépeket, minden 
tartozékával együtt.

– Tető antennákat, mű-
holdas berendezéseket 
(komlett!)

– Hűtőket, gáztűzhelye-
ket, háztartási gépeket, 
barkácsgépeket, akku-
mulátorokat, száraz ele-
meket, mobil, és egyéb 
telefonokat.

Kizárólag személyes átvé-
tel lehetséges! Az alkatrész 
nélküli (kibelezett) készü-
léket nem áll módunkba át-
venni!

Átvétel, és felvilágosítás: 
Nagyvenyimen a Deák Ferenc 
út. 11-ben, naponta de.: 7-9-ig,  
du.: 17-19-ig. 

Telefonon történt előzetes 
egyeztetés esetén napközben 
is! Telefon: 258-599.

Kérjük, ne a településün-
ket övező árkokat, és erdőket 
szennyezzék vele!

Köszönjük a lakosság szíves 
együttműködését!
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A Nagyvenyimi Néptánc-
együttes 1994-ben alakult, 
Wünsch Laci bácsi vezetésével. 
Az akkori táncosok nagy részét 
hasonló korú fi atalok alkották, 
akik reggelente együtt mentek 
iskolába, szombatonként pedig 
együtt próbáltak, mentek a fellé-
pésekre. A tagokat a tánc szerete-
te és a barátokkal való találkozás 
lehetősége hozta össze. Az évek 
során életre szóló barátságok ala-
kultak ki, szerelmek szövődtek, sőt 
még házasság is köttetett. 

De mint mindenhová, ide is 
elért a változás szele, s 2005 nya-
rán Laci bácsi helyére Kuminka 
Zsuzsa és Czuppon Péter állt. 
Új vezetőink szemlélete sokban 
különbözik Laci bácsiétól. Míg 
korábban kifejezetten egy koreo-
gráfi ának tanultuk meg a lépéseit, 
most a táncokkal együtt a helyi 
szokásokat, viselkedési formákat 
is megismerjük. Péterék maguk is 
idős, helyi öreg férfi aktól és asszo-
nyoktól tanulták anno a lépéseket, 
s most mi egy-egy erdélyi nyári 
tábor keretében tesszük ugyan-
ezt. Az év többi részében pedig 
Zsuzsiék tanítanak minket.

Péterék számára fontos, hogy 
táncosaik ne csak a próbaterem 
falain belül töltsék együtt az időt, 
hanem azon kívül is. Ennek egyik 
legjobb példája a nyári tábor. Ha 
az ember egy hétig él összezárva, 
viszonylag nomád körülmények 
között a társaival, az igen csak 
felér a csapatépítő tréninggel. Az 
együtt töltött idő a táncosokat 
nagyon közel hozta egymáshoz, 
mivel nem csak a tánc miatt tölt-
jük együtt szabadidőnk jó részét, 
hanem együtt ünnepeljük a szü-
letésnapokat, nyáron szalonnát 
sütünk, ősszel disznót vágunk, 
vagy az ország különböző részeibe 
utazunk egy-egy ismerős csoport 
fellépését megnézni, illetve egy-
egy néptáncos rendezvényen részt 
venni. Minden évben elutazunk 

az Országos Táncháztalálkozóra 
is, ahol sok régi ismerőssel talál-
kozunk, két napig hagyományőr-
ző, ismert és kevésbé ismert, de 
nagyon tehetséges zenészek élő 
muzsikájára ropjuk a táncot.

Nem elég azonban csak a 
táncokat megismerni, azokat 

elő is kell tudni adni, így fontos 
számunkra, hogy néptáncos kö-
rökben elismert emberektől kri-
tikát hallhassunk magunkról, s a 
hibáinkon javítani tudjunk. Ezért 
2006 óta minden évben részt ve-
szünk a Baracsi Fesztiválon, ahol 
eddig minden évben különböző 
elismeréseket, díjakat (különdíj, 
fesztivál díj) szereztünk. De nem 
csak a környékbeli tánccsoportok-
kal mérjük össze tudásunkat. Idén 
harmadszorra neveztünk az ajkai 
Bakony Néptáncfesztiválra, ahol 
„versenytársaink” az ország min-
den részéből érkeztek. S bár itt he-
lyezést még nem értünk el (ez lesz 
az idei célunk), tavaly már, mint 
különdíjas csoport tértünk haza.

Az évközi kemény munka 
eredményét igyekszünk minden-
kinek megmutatni, ezért a Bara-
csi Szélescsapás Táncegyüttessel 
(melynek vezetői szintén Zsuzsiék) 
minden év márciusában egy egész 
estés színházi előadást adunk a Bar-
tók Kamaraszínház és Művészetek 

Házában. Az előadás két részes, 
ahol az első részben az adott évben 
megismert táncokból készített ko-
reográfi ákat mutatunk be, a máso-
dik részben pedig egy-egy témát, 
színművet dolgozunk fel. Ilyen volt 
például az első előadáson 2006-ban 
bemutatott Betyárok című vidám 

hangvételű színmű, vagy a 2009-
ben feldolgozott zalai lakodalom 
előadása, illetve az idén előadott 
Szökött katona című mesés játék. 
Színházi műsorunk sikerét jelzi, 
hogy évről évre egyre hamarabb 
fogynak el a jegyek, hiszen ma már 
nem csak a táncosok családtagjai kí-
váncsiak az előadásra, hanem olyan 
emberek is, akik már látták valahol 
együttesünket fellépni.

Kicsit hosszúra nyúlt bemutat-
kozásunkból látszik, nyitott, életvi-
dám kis csapat vagyunk, nem egy 
zárt közösség. Bátran mondhatjuk, 
hogy az együtt töltött idő, s a kö-
zös hobbi révén egymás második 
családja lettünk. Ezt bizonyítja, 
hogy sokszor utazásainkra, fel-
lépéseinkre már életünk párjai is 
elkísérnek minket. S bár a csoport 
tagjai között éppúgy megtalálha-
tó középiskolás, mint harmincéves 
felnőtt, mégis mindenkinek van 
ideje a táncra, egymásra. A gyors 
kommunikáció érdekében pedig 
honlapot (www.neptanccsoport.

hu) is készítettünk, ahol szemé-
lyes üzeneteket osztunk meg egy-
mással, a fellépésekkel, utazásokkal 
kapcsolatos információkat tesszük 
közzé, illetve a galériába a legjobb 
képeket töltjük fel.

Csoportunkban mindig 
is szívesen láttunk az új, 
lehetséges tagokat, most 
sincs ez másként. Ha va-
lakinek kedve támadt ki-
próbálni, milyen is az élet 
közöttünk, azt szívesen 
látjuk szombat délelőt-
tönként 8 órától kezdődő 
próbánkon a művelődési 
házi nagytermében!

Valljuk, hogy botlábú emberek 
nincsenek, csak gyakorlás és kitar-
tás szükséges a lépések elsajátítá-
sához, így senkit se tántorítson el, 
ha úgy érzi, nincs ritmusérzéke.

Szeretnénk minél nagyobb 
hangsúlyt fektetni a hagyomány-
őrzésre is, ezért 2006-ban újra-
élesztettük Nagyvenyimen a Szü-
reti felvonulás és bál hagyományát, 
melyet idén szeptember 24-én 
tartottunk meg. Most is népvise-
letbe öltözve lovaskocsikon jártuk 
körbe a falut, s ahol egy kis üdítőt, 
pogácsát kirakva vendégül láttak 
minket, ott megálltunk, s táncolva 
háláltuk meg a kedvességet. Este 
pedig a bálban már kifulladásig 
roptuk a táncot jó muzsikára. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani Mindenkinek, aki részt 
vett a szüreti mulatságon. Köszön-
jük a sok-sok fi nom, házi készítésű 
süteményt, mellyel vendégül láttak 
minket, köszönjük, hogy sokan 
kerékpárral, autóval vagy gyalog 
kísértek minket, köszönjük, hogy 
olyan sokan eljöttek este a bálba és 
fantasztikus hangulatban hajnalig 
együtt mulattunk. 

Jövőre is sok szeretettel várunk 
Mindenkit!

Nagyvenyimi
Néptáncegyüttes

A Nagyvenyimi Néptáncegyüttes régen és ma
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Polgárőrök
az iskolánál

Régi, jó kapcsolatot ápol 
az iskola a nagyvenyimi pol-
gárőrökkel. Az iskola vezetése 
minden év augusztusában az-
zal a kéréssel fordul a Polgárőr 
Egyesület vezetőjéhez, Hódi 
Attilához, hogy segítsenek 
az iskolakezdés időszakában 
a gyalogátkelőhelyek bizton-
ságos megközelítésében és 
azon való átkelésben. A nyár 
folyamán kicsit lazul a sza-
bálytudat mind az autósokban, 
mind a diákokban. Ilyenkor 
szeptemberben mindenkinek 
újrakezdődik a munka, a kö-
telességteljesítés, az időre való 
odaérkezés terhe.  Vissza kell 
szoknunk újra a hétköznapok 
szabályaira, nagyobb odafi gye-
lésre. Ebben segítenek minket 
a polgárőrök. Vigyáznak az 
iskolába gyalog és kerékpárral 
járó és onnan hazafelé tartó 
diákokra. 

Köszönjük!
Tantestület

Quilt 
tűzőtanfolyam 
Nagyvenyimen

2011. szeptember 10-én 
a Nagyvenyimi Foltvarrók 
szervezésében tűzőtanfo-
lyamon vehettünk részt, mi 
venyimi és a környékbeli 
foltvarrók. Az egésznapos 
intenzív tanfolyamot Lazáné 
Bihari Mária budapesti folt-
varró és quil tűző tartotta. 
Nagyszerű volt közelről 
látni egy nemzetközileg is 
elismert foltvarró tudását, 
és megcsodálhattuk egy-két 
munkáját is. A tanfolyamon 
elsajátított  technikával még 
szebbé és értékesebbé tehet-
jük a foltos munkánkat.

Köszönjük a szervezők-
nek, és az előadónak is ezt a 
lehetőséget!

Bízunk abban, hogy lesz 
folytatás!

Berczeli Istvánné
Aranykezű Öltögetők 

Klub vezetője

Az általános iskolát 1966-
ban végeztük el . Két évvel 
ezelőtt már szerveztünk egy 
találkozót, de a negyvenötöt 
nem szabad elfelejteni! Öt 
órakor izgalommal gyülekez-
tünk a gyönyörű nagyvenyimi 
iskola aulájában. Tanáraink: 
Horváth Ilona osztályfő-
nök, Domonyik Terike alsós 
tanítónénink és Dibuszné 
Margitka matematika-fi zika 
szakos tanárunk megtisztel-
tek bennünket részvételükkel. 
Az üdvözlések után a volt is-
kola igazgatónkról Molnár J. 
Frigyesről elnevezett parkban 
megkoszorúztuk a számunkra 
is nagyrabecsült volt igazgató 
emléktábláját, majd követke-
zett az osztálykép elkészítése.

Ezek után felmentünk az 
"osztályunkba", amely mellett 
ott van a falon a régi tablónk, 
emlékeztetve bennünket a 
szépre, jóra, s az idő múlására. 

Az osztályfőnöki óra a ta-
nárok beszámolójával indult, 
s bizony sok minden történt 
velük is az elmúlt 45 évben. 
Számunkra mindegyik taná-
runk ugyanolyan szép, kedves 
és közvetlen maradt az idő 
elteltével is, hiszen miattuk is 

szerettünk iskolába járni. Már 
csak 2-3 fő, aki nem nyugdíjas, 
a többség az unokáknak és a pi-
henésnek szenteli a megérde-
melt nyugdíjas éveket. Olyan 
jó volt felidézni a csínytevése-
ket és most is tudunk cinkosan 
összemosolyogni,   tisztelni, 
becsülni egymást. Nagyon jó 
emberekké váltunk és büszkék 
voltunk arra, hogy jó közössé-
get kovácsoltunk. 

Tartjuk a kapcsolatot, min-
denkinek megvan az osztály-
társak címe, telefonszáma és 
bizony jó, hogy felhívhatjuk 
egymást és nem feledkezünk 
meg senkiről. Az óra után  
átmentünk a Császár András 
vendéglőjébe és a falubeli dol-
gozók kedvesen, fi nom vacso-
rával vártak bennünket. Még 
a beszélgetés is meghittebbé 
vált, majd nosztalgia  zenére 
"szédülés elleni mágneses kar-
kötővel" megindult a 11 óráig 
tartó közös tánc. 

Jókedvűen búcsúztunk egy-
mástól, s reméljük, aki most 
nem tudott eljönni, ott lesz az 
50. találkozón.

Szeretettel ölelem a volt ta-
nárainkat és osztálytársaimat:

Fülöp Iluska

45 éves osztálytalálkozó

Családi piknik 
Mélykúton

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Mire megérkezett a rendőr-

autó, és felállt a szlalom-pálya 
már népes tömeg gyűlt össze a 
„játszótérnél”.

A süteménysütő verseny 
résztvevői izgatottan vár-
ták, hogy a három fős zsűri 
- melynek elnöke polgármes-
terasszonyunk volt - meghozza 
döntését. Az íz világot, a külső 
formát és a ráfordított munkát 
fi gyelembe véve osztályozta a 
zsűri a munkákat, így nyer-
te el az első helyezést M-né 
S. Gyöngyi különleges csoki 
tortájával. K-né Szilvia sós sü-
teménye különdíjat kapott. A 
díjakat Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármesterasszony adta át.

Az eredményhirdetést a 
MEOSZ Dunaújvárosi Kutya-
iskola bemutatója követte, ahol 
Petra vezetésével ügyességi, fe-
gyelmező és kereső feladatokat 
mutattak be a résztvevők.

Közben a pónilovak is meg-
érkeztek, és a gyerekek felvált-
va „szálltak” nyeregbe.

Mire elkészült a körmös 
pacal még többen lettünk. N. 
Karcsi nem okozott csalódást, 
mind a tíz ujjunkat megnyal-
tuk az estebéd után.

Az este fénypontja termé-
szetesen a tombolahúzás volt, 
ahol szinte mindenki nyert va-
lami apróságot, emléket.

A kitartók hajnalig táncoltak, 
s talán már az is szóba került mi-
lyen lehetne jövőre a II. családi 
pik-nik… Vagy falurész-nap? 

Reméljük, hagyományt 
tudunk teremteni ennek a 
programnak, amely egy kicsit 
felébresztette, megmozgatta, és 
összehozta a falu lakosságát.

Köszönjük polgármester-
asszonynak a támogatást, és 
hogy elfogadta meghívásunkat, 
köszönjük a polgárőröknek a 
jelenlétet, köszönjük a kutyais-
kolának a színvonalas műsort, és 
köszönet mindenkinek, aki el-
jött, részt vett és jól érezte magát. 

Nem volt olyan nagy, nem 
volt olyan hangos, s talán nem 
volt olyan színes, de a MIÉNK 
volt…mélykútiaké!!!!  

Ács Szilvia
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A szép nyár lassan véget ér. 
Mi pedig szívesen gondolunk 
vissza a szép időre, az unokák 
nyári vakációjára, amelynek 
egy részét együtt tölthettük. A 
klub életében nem volt nyári 
szünet. A falunap alkalmából 
dalkörünk egy dalcsokorral 
szerepelt,  35 klubtagunk  fi -
nom süteményeket sütött, 
amelyekből kiállítást szervez-
tünk.  Dolmány Józsi bácsi és 
csapata  pedig fi nom lecsót 
főztek a tagság részére.

Baráti klubokkal is szívesen 
töltöttünk együtt néhány na-
pot. Vendégei voltunk a me-
zőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas 
Klubnak, a Baracsi dalfesz-
tiválon dalkörünk szerepelt, 
ahová polgármester  asszony 
is elkísért bennünket.  A 
daruszentmiklósi falunapon 
a polgármester meghívásának 
eleget téve vendégei voltunk 
a Kertbarát Kör Nyugdí-
jas Klubnak, ahol dalkörünk 
népdalcsokorral járult hozzá a 
falunap sikeréhez.  Dalcsokrot 
adott elő dalkörünk a nagyve-
nyimi új kenyér ünnepén is. 

Az Életet az Éveknek Or-
szágos Szövetség 2 főt  hívott 
meg az Idősek Világnapja 
alkalmából a budapesti Bel-
városi Színházba egy vidám 
műsorra. Részt vettünk az 
Életet az Éveknek Országos 
Szövetség tisztújító küldött 
közgyűlésén is, ahol a szö-
vetség elnökének ismét meg-
választották dr. Hegyesiné 
Orsós  Évát, Mihályi János 
elnök helyettest, valamint a 
négy alelnököt és az öt fős el-
lenőrző bizottságot.  Klubunk 
képviseltette magát a nagyve-
nyimi Kulináris Kavalkádon, a 
szüreti felvonuláson, valamint 
képviselteti magát az októberi 
Házaspárok bálján is. 

Az Idősek Világnapját a 
klub tagsága egy ünnepi klub-
délutánon ünnepli meg vidám 
zenés estén a Sportcentrum-
ban. 

Nagy esemény a klub éle-
tében, hogy részt veszünk az 
Életet az Éveknek Országos 
Szövetsége által Balatonfüre-
den  az Annabella Szállodában 
szervezett országos amatőr 
művészeti fesztiválon, amelyen 
a klub dalköre, Bodán Jánosné, 
Horváth Györgyné és Lantos 
László versmondók és Cson-
ka Rudolf hangszeres szólista 
szerepel.  A rendezvényen a 
szereplők saját költségükön 
vesznek részt.  A szereplőket 
elkíséri Rozbora Piroska, a 
művelődési ház vezetője. 

A nyarat egy vidám közös 
kirándulás is felejthetetlenné 
tette számunkra. Kiskőrösön 
jártak a tagok. 

A klubtagok egy csoportja 
már hagyományosan együtt 
tölt hét napot Cserkeszőlőn 
a gyógyüdülőben. Így volt ez 
most augusztus végén, illetve 
szeptember elején, amikor 23 
fő pihent együtt a gyógyüdü-
lőben, jó hangulatban. 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a nagyvenyimi TILLA 
TRANS  Kft. 20.000 forinttal 
támogatta a nyugdíjasklubot. 
Köszönjük Török Attilának, 
hogy közösségünket kitüntette 
támogató  fi gyelmével. 

Köszönjük Tóth Lajos 
vállalkozónak, hogy térítés 
nélkül szállította el a dalkör 
tagjait a baracsi Népdalkörök 
Fesztiváljára. Tóth Lajos urat 
és kedves feleségét Magdi asz-
szonyt dalkörünk külön is kö-
szöntötte több éven át nyújtott 
segítségükért. Dalkörünk egy 
szép dalcsokorral  és ajándék-
ként egy kosárnyi gyümölccsel 
köszöntötte a nagyvenyimi 
Szeretetotthon lakóit az Idő-
sek Napja alkalmából. 

Készülünk a település őszi 
és adventi ünnepi rendezvé-
nyeire, hiszen  már ősz van, és 
olyan közel van már a kará-
csony szép ünnepe is.

  Juhász Vedres Zoltánné
  klub-elnök  

Az Aranydaru
Nyugdíjasklub hírei

Vendégeink igényeihez iga-
zodva éttermünk elindította 
menü és a la carte ételeinek 
kiszállítását augusztus köze-
pén. Az eddig eltelt időszak 
is bizonyítja, jó döntés volt, 
szüksége van vendégeinknek 
ezen szolgáltatásunkra. Vas-
műs nyugdíjas előfi zetőink 
is igénybe vehetik ezt a szol-
gáltatást. Továbbra is várjuk 
megrendeléseiket az alábbiak 
szerint:

Hétfőtől péntekig 11 és 
15 óra között a megrendelt 
vagy előfi zetett menüket ké-
résre házhoz szállítjuk! Az 
előfi zetéses menüket 11.30-
ig kiszállítjuk, a telefonon le-
adott rendeléseket, a rendelés 
leadását követő 30 percen belül 
a megadott címre visszük.

A kiszállítás történhet az 
Ön által biztosított ételtáro-
lóban, illetve szükség szerint 
zárható, műanyag ételdoboz-
ban. 

Az éthordós házhozszállí-
tás esetén kérjük, legalább ket-
tő darab ételtárolót biztosítson 
részünkre, hogy a napi csere 
megtörténhessen. Tájékoztat-
juk, hogy a kiszállítást higiéni-
ai okból csak tiszta edényben 
tudjuk vállalni, a tisztítás és az 
esetleges csere a megrendelő 
feladata.

Megrendelését az alábbi 
elérhetőségeken adhatja le:

Tel: 25/259-343,
30/430-5782,
email: 
vargaetterem@gmail.com

Előfi zetőink részére az 
ételkiszállítás Nagyvenyim 
területére díjmentes! Eseti 
megrendelések kiszállítási díja 
Nagyvenyim területén kívülre 
történő szállítás esetén 50 Ft/
adag, maximum 200 Ft.

Menüáraink előfi zetéssel: 
700 Ft/nap, előfi zetés nélkül 
750 Ft/nap. 

Október 1-től elindul étter-
münk internetes honlapja, me-
lyen megismerheti épületünk 
szolgáltatásait, heti menükíná-
latunkat, étlapunkat. Keressen 
minket a www.vargaetterem.
hu oldalon! Október 15-től 
akciókat indítunk, melyeket 
honlapunkon ismertetünk! 
Keresse honlapunkat!

Vállaljuk továbbá családi, 
baráti, üzleti összejövetelek, 
rendezvények, esküvők lebo-
nyolítását max. 60 főig, akár 
svédasztalos rendszerben is. 15 
óra után már 20 fős foglalásnál 
lehetőség van külön költség 
nélkül zártkörű rendezvényre, 
amennyiben az étterem ételeit, 
italait fogyasszák.

Éttermünkben lehetőség 
van egyéni elképzelés alapján 
összeállított hidegtálak rende-
lésére! Hidegtálak már 2.000,- 
Ft/fő összegtől rendelhetők.

Intézmények fi gyelem!
Intézményi megrendelőink-

nek (közintézmények, cégek) 
az előfi zetéses menüárból 15 
% kedvezményt biztosítunk, ha 
legalább 10 menüre fi zetnek elő!

Várjuk kedves vendégeinket 
a Varga Étteremben!

Ételkiszállítás
a Varga Étteremben
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2011. júniusában alakult 
egyesületünk megkezdte a 
különböző korosztályos baj-
nokságokba való részvételt.

Nyáron, amikor elkezdtük 
toborozni a gyerekeket gon-
doltuk, hogy nehéz dolgunk 
lesz.

A vízpartról, a nagymamák-
tól elhozni a gyerekeket hogy 
focizzanak, nem egyszerű do-
log. A legnagyobb melegben 
edzést tartani és edzeni sem 
leányálom. Kevés gyerekkel, de 
nagy lelkesedéssel elkezdődött 
a munka. És mint mindig „a 
munka meghozza a gyümöl-
csét” jelmondat most is igaz-
nak bizonyult!

Mára közel negyven gyer-
mek futballozik az egyesüle-
tünknél.

Pár heti edzés után a 
Nagytétényi tornán a 19 éves 
korosztályunk egy góllal alul-
maradva, ezüstérmet és kupát 
nyertek. U11 és U13-as csapa-
tunk sem vallott szégyent!

Szeptemberben az isko-
lában elindult a fociszakkör. 
Keddenként a felsősőknek, 
péntekenként az alsó tagoza-
tosoknak tartanak foglalkozást 
az edzőink.

Napokban reményeink sze-
rint az óvodásoknál is beindul 
a munka. Tesszük mindezt 
azért, hogy már óvodás kor-
tól gyermekeink megkapják a 
megfelelő képzést, és korosz-
tályonként egyre feljebb jutva 
Nagyvenyim labdarúgását elő-
segítsék.

Szeretnénk azt is elérni, 
hogy csapataink a Nagyvenyim 
SC utánpótlás csapata legyen.

Tervünk, hogy a kis fo-
cistáinkat kisbusz szállítsa az 
idegenbeli mérkőzések hely-
színére.

Edzéseink a Nagyvenyimi 
Sportpályán zajlanak, míg az 

időjárás engedi. Itt tervbe van 
véve a saját öltöző építése, vagy 
hozatala (konténeröltöző). A 
téli hónapokban az iskola tor-
natermét használjuk.

Elindult a web oldalunk is, 
ahol a sok információ mellett 
ajándék boltunk is üzemel. A 
bolt teljes bevételét természe-
tesen a gyerekek sportolásának 
elősegítésére fordítjuk. (www.
titanokufc.hu)

Sátrunk jelen volt a fa-
lunapon, augusztus 20-án a 
Sportcentrum rendezvényén, 
hisz részt szeretnénk venni a 
falu életében.

Tehát a munka elkezdődött!
Hiányos még az U11, U13 

korosztály létszáma, kialaku-
lóban van az U7, U9-es kor-
osztály, valamint az U19-es is 
szépen alakul.

Reméljük ez a folyamat 
nem áll meg. Ezért várjuk 
MINDEN ezen korú gyermek  
jelentkezését!

Köszönetet kell mondanom 
két edzőnk Molnár Balázs 
és Gróf András nem éppen 
stresszmentes munkájáért.

Hétvégéket is feláldozva 
jönnek csapataink mérkőzé-
seire.

Remélem a hetekben érke-
zik a harmadik edző aki segíti, 
megkönnyíti  munkájukat.

Köszönet a szülőknek ,akik 
ugyancsak hétvégéket felál-
dozva hozzák-viszik saját au-
tóikkal a gyermekeket.

És sok sok köszönet a gye-
rekeknek (Fanni és a fi úknak) 
akik a több éve együtt edző, 
gyermekkortól futballozó, 
sokszor 2 fejjel magasabb el-
lenfelekkel játszanak, hétről 
hétre. Gyerünk fi úk, lányok 
tietek a jövő!

HAJRÁ TITÁNOK!
Csordás Attila 

elnök

Titánok UFC Nagyvenyim 
– elindult a fociszezon!

Nemes Zoltán, aki közel egy 
évtizedig töltötte be a Nagy-
venyim SC. vezetői  tisztségét, 
kinek nevéhez számos bővítés, 
korszerűsítés  kapcsolódik, (vi-
lágítás, korlátok kiépítése,régi 
pálya felújítása,  edzőpálya ki-
alakítása, valamint az évről-év-
re történő különböző korosz-
tályú  csapatok bajnokságban 
történő szereplésének anyagi 
fedezetének biztosítása …) le-
mondott elnökségi posztjáról.

2011. július 8-án meg-
tartott taggyűlésünkön 
megválasztásra került az 
új vezetőség: 
Elnök: Koncz Bertalan
Vezetőségi tagok:
Gaszler István
Garbacz István
Major Gábor
Pap István (játékos edző)
Konczné Bójás Magdolna 

A vezetőség tagjai ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben, 
amikor az önkormányzat sem 
tud annyi anyagi támogatást 
nyújtani, (ettől függetlenül 
minden dologi segítséget meg-
ad) nagy terhet vesz a vállára.    

Ennek ellenére mégis úgy 
ítéltük meg, hogy ezt a húsz 
év körüli korosztályt össze kell 
fogni, egyben kell tartani!

Nem engedhetjük meg, 
hogy tehetséges Nagyvenyimi 
fi ataljaink „elkallódjanak”, akik 

kisiskolás koruk óta itt űzik ezt 
a sportot. Célunk elsődlegesen 
a tisztes helytállás.

Későbbi terveink között 
szerepel a serdülő és ifj úsági 
korosztályok újraindítása a 
bajnokságban.

Fiatal, lelkes kis csapatunk, 
a vezetőséggel együtt, kéri a 
sportot szeretők azért tenni 
is akarók segítségét! Aki sze-
retne és tudna is anyagi, vagy 
bármilyen segítséget nyújtani, 
az nagyban hozzájárulna ah-
hoz, hogy a futball életben 
maradjon településünkön. 
(számlaszámunk: Alba Taka-
rék   Szövetkezet 58000030-
10001710-00000000) 

 Az is nagy segítség lenne, 
ha minél többen jönnének 
ki vasárnap délutánonként a 
futballpályára és lelkesítenék, 
buzdítanák csapatunkat.

Hazai mérkőzéseink:  
október 9., 15:00 
Nagyvenyim-Cece
október 23., 14:30
Nagyvenyim-Abroncsgyártók
november 6.,  13:30 
Nagyvenyim-Kisapostag
november 20., 13:00 
Nagyvenyim-Előszállás  

Eddigi támogatóinknak ez-
úton is köszönjük a segítségét!

A vezetőség nevében:                    
Konczné 

Bójás Magdolna

Lesz jövője a futballnak 
Nagyvenyimen

FOCI FOCI FOCI

Hirdessen lakóhelye
újságjában

a 

című lapban!
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Gólyahír

Márton Fanni
Született: 2011. 7. 6.
Édesanyja: Czékman Bernadett
Édesapja: Márton Krisztián

Bódis Szebasztián
Született: 2011. 7. 13.
Édesanyja: Kovács Andrea
Édesapja: Bódis Zsolt

Kaszás Kristóf
Született: 2011. 8. 9.

Édesanyja: Tóth Viktória
Édesapja: Kaszás Norbert

Tóth-Demeter Hanna
Született: 2011. 9. 2.
Édesanyja: Demeter Éva
Édesapja: Tóth István

Szmola Dóra Zsófi a
Született: 2011. 9. 4.
Édesanyja: Nagy Gabriella
Édesapja: Szmola Lajos Péter

Szeretettel köszöntjük Nagyvenyim idén született
legifj abb lakóit:

Jó egészséget kívánunka babáknak és családjuknak! 

Szeretettel várom régi
és új vendégeimet fodrászatomban!

Nagyvenyim, Bocskai u. 28.

Kedd:  8.00-13.00
Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök:  8.00-13.00
Péntek: 10.00-16.00
Szombaton: csak bejelentkezésre 

Buruncz Lászlóné 06/20/416-33-38

DUGULÁS-

ELHÁRÍTÁS

BONTÁS NÉLKÜL!
Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17
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Új szolgáltatás 
a  FRISCO HAJSTÚDIÓBAN

– ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS –
elérhető áron!

Előzetes egyeztetés szerint!

Érdeklődés, bejelentkezés: 
70/426-86-64

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  ........................................................................507-460
Polgármester: ...................................................................507-461
Jegyző: .............................................................................507-450
Pénzügy:  .........................................................................506-230
Adócsoport: ......................................................521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat: ..................................................506-212
Igazgatás: Buzási Jánosné:  ..............................................506-210
     Szloboda Istvánné: ..........................................506-211
Fax:  ..................................................................506-217, 506-218

Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:  ............................................................259-270
Dr.  Zseli József:  .............................................................507-470
Orvosi ügyelet:  ...............................................................506-201
Védőnő:  ..........................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita:  ..............................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma:  ............................................507-420
Általános Iskola telefonszáma:  ........................................506-221
Általános Iskola faxszáma:  ..............................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma:  .......................................506-220
Napközi otthonos Óvoda: ...............................................258-096
Mentőállomás: .................................................................411-011
Tűzoltóság: ......................................................................410-022
Rendőrkapitányság: .........................................................510-510
Általános segélyhívó: .............................................................. 112
Település őrök: .................................................... 06-30/205-4563
............................................................................ 06-30/839-8076
Polgárőrség: ........................................................ 06-30/334-2002
Körzeti megbízott: .............................................. 06-70/419-4388

Hibabejelentés:
E.ON ................................ áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás: ...........................................................25/411-636
Csatorna: ..................................................................70/4146-817
Elektronikus hulladék átvétel ..........................................258-599

Lomtalanítás
A Dunanet Kft. tavaszi lomtalanítást végez Nagyvenyim 

területén

2011. november 4-én.
 A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a 

családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, 
amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében 
a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom 
fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati 
tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé 
kérjük kihelyezni, rendezett módon. 

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, 
hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket, 
vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevé-
kenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyese-
déket, épületek bontásából származó anyagokat,  törmeléket.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

Sok szeretettel meghívunk
közös varrásunkra,
2011. október 15-én, 10 órára
az iskola tornatermébe (Nagyvenyim, Fő út 16.)

Jelentkezéseteket 2011. október 13-ig várjuk az alábbi 
telefonszámokon, vagy e-mail-ben:

Selmeczi - Kovács Istvánné
06 (30) / 564 - 0320, 06 (25) / 259 - 041
selmike13@gmail.com

A közösség  és  a  foltvar-
rás  számunkra  nagyon  fontos, 
mert  jól  érezzük  magunkat  
együtt.

Nagyvenyimen a Falunap 
jeles  eseménynek  számít, 
klubunk is  nagyon  készült,  
hiszen a  civil szervezetek  
közötti  kapcsolat  jó  példá-
ja  ez az  összefogás. Fontos, 
hogy  egy  ilyen  eseményen  
mindenki  megtalálja  azt, ami 
örömet  jelent  számára. 

Szokásosnak  mondható  
már  a  kiállításunk,  hiszen  
mindig  megtalálnak  bennün-
ket  az  iskola  aulájában. Meg  
is  látogattak nagyon  sokan és    
emlékkönyvünkbe   is  beírták 
kedves gondolataikat.  Volt  
egy  nagyon aranyos  bejegy-
zés:  a nagymamák  azért  is  
vannak, hogy  ilyen  szépeket  
varrjanak –  írta  ezt  egy  diák. 
Reméljük  még  sokáig  tud-
juk  kiállításainkkal színesíteni  
Nagyvenyim  rendezvényeit.

Számunkra  a  legfonto-
sabb,  hogy  találkozhatunk és  
megismerkedhetünk sok-sok  
nagyszerű, alkotó kedvű em-
berrel,  akikkel  összeköt ben-

nünket közös  szenvedélyünk. 
Ezen kívül   jó érzés  tartozni  
valahová, közösségben  gyor-
san  telnek  a  nyugdíjas  napok. 
Az  összejöveteleken lehető-
ség  nyílik a  saját elképzelé-
sek megvalósítására, illetve  a 
táborokban  tanult  technikák  
elsajátítására.

Saját életemet két  részre 
oszthatom: foltvarrás előtti  és  
foltvarrós. Sok-sok  különbség  
van a  kettő  között  annak  el-
lenére, hogy  míg  az  első 50 
évig  tartott a második csak 12 
éve tart, de  talán a  legszebb 
időszak.  Megváltoztatta  az  
életemet,  nyugdíjas  éveimet  
mozgalmassá  tette. Jó  érzés  
tudni, hogy  számítanak  ránk 
– munkáinkra  amit  a  polgár-
mester  asszony  köszönő levele 
is  bizonyít.

Aki  érdeklődik  munkánk 
iránt  és  szeretné  megnézni  
milyen egy  összejövetel,  lá-
togasson  el  október  15-én  a  
régiós  varrásunkra,  amit  az  
iskola torna  termében  tar-
tunk.

Selmeczi- Kovács Istvánné
 csoportvezető

A foltvarrók  hírei
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