
Tartalom
Idősek Karácsonya 2. oldal
Karácsonyi koncert 2. oldal
A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal
Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal
Csatorna: nagy erőkkel 
dolgozik a kivitelező 3. oldal
Járási hivatal: hetente egy 
félfogadás lesz 3. oldal
Adventi hétvégék 4. oldal
Partnerkapcsolati ünnepi hétvége 5. oldal
Egeresre látogatott 
a Mikulás 6. oldal
A házaspárokat köszöntötték 6. oldal
Ismét itt  járt az altomünsteri 
Mikulás 6. oldal
Tapasztalatok az önkéntességről 7. oldal
Őszi koncert volt a templomban 7. oldal
Nekimennek a sebességmérőnek! 7. oldal
Iskolai hírek 8-9. oldal
Közeledik a Karácsony 10. oldal
Kulturális közfoglalkoztatás 12. oldal
Adventi játszóház  12. oldal
Könyvbemutató Nagyvenyimen 12. oldal
Mesemondó verseny  13. oldal
Hálaadó istentisztelet 14. oldal
Mezőföldi Mikulástúra 14. oldal
Egészségnap a Nagyvenyimi 
Művelődési Házban 14. oldal
Tehetségpont az óvoda 15. oldal
Egy osztály elő- és utóélete!   16. oldal
Őszi csoda 17. oldal

2013. december

Sikeres 
pályázat
Nagyvenyim önkormány-

zata ismét sikeres pályázatot 
adott be, amelynek köszön-
hetően összesen 13 ezer eurót 
nyert településünk a partner-
kapcsolatok ápolására, további 
fejlesztésére.

Eredményes pályázatun-
kat a  „Jubileumi testvérvárosi 
évfordulók ünneplése a család 
és a munka összehangolásá-
nak európai éve szellemében” 
mottóval tartották támogatás-
ra érdemesnek. 

Kedves Nagyvenyimiek!
Nagyvenyim Nagyközség Képviselőtestülete nevében hálásan 

köszönjük, hogy Önök mindig partnerek voltak a közös feladatok 
megvalósításában, Nagyvenyim fejlesztésében, a közösségi programjaink 
sikeres lebonyolításában. 

Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendőt 
mindenkinek! Kívánjuk, hogy 2014-ben is a szeretet, 
az összefogás legyen jelen életünkben.

Nagyvenyim képviselőtestülete és polgármesteri hivatal 
dolgozói nevében:

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

A csatornahálózat bővítése

LAKOSSÁGI FÓRUM
Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás és a víziközmű-társu-

lat nagy tisztelettel meghívja Önt soron következő lakossági fórumára.

Időpontja: 2014. január 20. 17 óra
Helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme

Napirend:
A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezési munkálataival kapcsolatos tájékoztatás

Üzemeltető tájékoztatása a rákötéseket illetően

A fórumon az alábbi szervezetek képviseltetik magukat: társulás, FIDIC mérnök, a ki-
vitelező, a tervező, a PR-szervezet, valamint az üzemeltető

Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó 
Önkormányzati Társulás Víziközmű-társulat
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Meghívó
Sok szeretettel meghívunk minden nyugdíjast
2013. december 19-én, csütörtökön 15 órakor

az

IDŐSEK KARÁCSONYÁRA
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme (Nagyvenyim, Fő u. 16.)

 Ünnepi köszöntőt mond: Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
 Közreműködnek:

– Nagyvenyimi  mazsorett csoport. Szakmai vezető: Jobbágy Péter
– Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Tulipán csoportja. Óvónők: Gaszlerné Simon Irén, Tóthné Buzási Olga
– Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara. Karvezető: Tóthné Kolmankó Diána
– Nagyvenyimi és Baracsi Néptáncegyüttes. Tánccsoport vezetők: Kuminka Zsuzsa és Czuppon Péter 
– Solti János énekes (magyarnóták, operettek, táncdalok)

A műsort Szerecz Róbert vezeti.

Karácsonyi vendéglátás! A belépés díjtalan! 

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2013. december 22-én, vasárnap 17.30 órakor kezdődő
Adventi gyertyagyújtásra és gyertyaszentelésre
a polgármesteri hivatal melletti
Barátság kőhöz, és az azt követő 

Karácsonyi Koncertünkre
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermébe.
A gyertyát Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony 
gyújtja meg, majd Böttger Antal lelkész megáldja.

A karácsonyi koncerten közreműködik:
- Nagyvenyimi Női Kar
- Szent Cecília  Ének- és zenekar
- Mészáros János Elek

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!
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A belvízgondok enyhítésére
Sikeresen befejeződött a 
belvíz elvezetési munkák 
egy jelentős része. Az ünne-
pélyes átadást január végére 
tervezik. 

2011 őszén határozta el 
Nagyvenyim Nagyközség 
Képviselőtestülete, hogy a 
Gárdonyi-Fűzfa-Boróka ut-
cák térségében fennálló belvíz 
problémákat Európai Uniós 
forrásokból kívánja megoldani.

A Regionális Operatív 
Programon belül lehetőség 
volt arra, hogy 90, illetve 10 
százalékos részvétellel a pro-
jekt elindulhasson. 10 száza-
lék önrészt az önkormányzat, 
a többi 90-et pedig uniós for-
rás biztosította.

Kaszab Gábor építő mér-
nök és Szabolcs László mű-
szaki ellenőr elmondták:

Az engedélyezési terv, vala-
mint a megvalósíthatósági ta-
nulmány 2011. novemberében 
benyújtásra került a közremű-
ködő szervhez. Körülbelül 2-3 
hónap elmúltával a benyújtott 
pályázat elfogadásra került. 
Ezzel párhuzamosan elindult 
a vízjogi engedélyezési eljárás. 

Ezen pályázat is pozitív elbírá-
lásban részesült. 

Minden akadály elhárult a 
projekt folyatása előtt.

Mindezek után elkészült a 
kiviteli terv 2013. tavaszán.

Utolsó körben a törvényi 
előírásoknak megfelelően az 
Önkormányzat közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztotta 
a kivitelezőt.

A kivitelező az Útéppark 
Kft. volt.

Az egész projekt körülbelül 
1.6 kilométer hosszú utcasza-
kaszt érintett. 

2013. július 17-én kezdőd-
tek a kivitelezési munkálatok.

Többször kellett módosí-
tani a nyomvonalat, valamint 
rengeteg közművet kellett 
feltárni. Nagyon sok köz-
műtérkép nem felelt meg a 
valóságnak. Ebből kifolyó-
lag egy terven nem szereplő 
szennyvízcsatorna és gázve-
zeték hátráltatta a munkát. A 
Munkácsy és Határvölgyi ut-
cák között előkerült avar kori 
sírok miatt megindult régé-
szeti feltárás szintén jócskán 
késleltette a kivitelezés foly-
tatását. 

Az akadályok elhárítása 
után gőzerővel folyt tovább a 
munka.

A vízjogi engedélyben rög-
zített műszaki paramétereket 
sikerült maximálisan megva-
lósítani.

A kivitelezés a környezet-
védelmi előírásoknak maxi-
málisan megfelelt.

A műszaki átadásra 2013. 
november 28-án került sor. 
Most már csak az üzemelte-
tésre és fenntartásra kell gon-
dot fordítani. Az elvégzett 
munkára a kivitelező 1 év tel-
jes körű garanciát, valamint 2 
év szavatosságot vállalt.

A jövőben feltérképezés-
re kerülnek a település belvíz-
problémás részei, és ha nem is 
ilyen volumenben, de legalább 
egy utcaszinten lesz vízrende-
zési projekt. 

Az önkormányzat hama-
rosan el fogja készíteni a víz-
kárelhárításai védelmi tervet. 
Ez pontosan olyan metódust 
ír le, ami tartalmazza a nagy-
mennyiségű csapadék elveze-
tésének, kezelésének módsze-
reit.

Teleki György

Csatorna: nagy 
erőkkel dolgozik 

a kivitelező
Nagyvenyimen a 12 

976 folyóméter gravitációs 
szennyvízcsatornából meg-
épült 9350 folyóméter. A 960 
darab házibekötésből elké-
szült 705 darab. Az átemelők 
energiaellátásának kiépítése 
folyamatban van. 

Jelenleg a munkálatok a 
Fenyves utcában a Nefelejcs 
utcában, valamint az Ibolya 
utcában folynak.  Az előreha-
ladás a tervezett ütemterv sze-
rint halad. Az ez évi tervezett 
körülbelül 10 ezer folyóméter  
megépítése előreláthatólag 
teljesülni fog, de ez az időjárás 
függvénye is.

A szilárd burkolatú utak 
helyreállítása jövő év tavasszal 
kezdődik meg. A nem szilárd 
burkolatú (kohósalakos) utak 
helyreállítása a csatornaveze-
ték fektetésével párhuzamo-
san történik.

Szabóné Lőrincz Ilona

Járási hivatal: 
hetente egy 

ügyfélfogadás lesz
Áttekintették a járási hi-

vatalok elmúlt egy éves mű-
ködését és a tapasztalatokat, 
ennek megfelelően a Fejér 
Megyei Kormányhivatalhoz 
tartozó Dunaújvárosi Járási 
Hivatal tevékenységét és ügy-
félforgalmát is. 

A járási hivatalhoz tartozó 
ügyeket ezentúl hetente egy 
alkalommal lehet majd Nagy-
venyimen helyben intézni. A 
feladatokat helyettesítéssel 
oldják meg a jövőben. 

A Dunaújvárosi Járási Hi-
vatalon belül ügysegédként 
Csányi Erzsébethez fordul-
hatnak kéréseikkel, kérdéseik-
kel és járási hivatali ügyeikkel. 

Ügyfélfogadása a nagyve-
nyimi polgármesteri hivatal-
ban a következő:

Csütörtökönként 
8 - 12 óráig

Elismerés Nagyvenyimnek
Nagyvenyim  Nagyközség 

A Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő versenyen 
elért eredményéért okleve-
let és A Talajerőgazdálkodási 
Kft. által felajánlott   1 raklap 
50 literes TEK-LAND álta-
lános virágföldet kapott.

Az 1994. óta működő 
mozgalom célja a hazai kert-
kultúra felkarolása, támogatá-
sa, valamint bemutatása, nép-
szerűsítése.

A mozgalom részeként 
évente mintegy 350 település 
nevez be a versenyre, melynek 
során megválasztják a legvirá-
gosabb falut és várost. 

Az eddig díjazott telepü-
lések az európai versenyen 7 
arany, 19 ezüst és 10 bronzér-
met szereztek, valamint 10-et 
Európa-díjjal tüntettek ki.

Nagyvenyim alpolgármes-
tere Kegyes Lászlóné koordi-
nálta a település részvételét a 
versenyen. A faluban találha-
tó parkokról, virágágyásokról 
készített fényképekkel lehe-
tett részt venni a megméret-
tetésen. Dr. Zseli József há-

ziorvos készítette a fotókat a 
községről.

A rendezett, igazi európai 
körülmények tették lehetővé 
Nagyvenyim számára e ran-
gos elismerés odaítélését.

Teleki György
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Nagyvenyim lakói közösen készülnek karácsonyra

Adventi hétvégék

Szabóné Lőrincz Ilona 
Polgármester Asszony meg-
gyújtotta az első adventi gyer-
tyát településünk koszorúján 
december 1-jén, Advent első 
vasárnapján a Barátság-kőnél.

Advent (Úrjövet), a keresz-
ténység karácsonyi ünnepség-
sorozatának a kezdete.

Advent a külső-belső készü-
lődés és az örömteli várakozás 
jegyében telik. A karácsonyt 
megelőző időszakban feldíszít-
jük otthonunkat, beszerezzük, 
vagy saját kezűleg elkészítjük 
az ajándékokat és felhívjuk a 
rég nem látott szeretteinket. 
Az Advent azonban nem csak 
a külsőségekben nyilvánul meg, 
ez a reményteli várakozás és a 
lelki készülődés ideje is.

A Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola aulájában megren-

dezésre került hagyományos 
adventi vásár ismét sokakat 
vonzott. Vendéglátó volt a 
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda.

Volt itt minden, mi szem-
szájnak ingere: bejgli, süte-
mény, pogácsa, forralt bor, tea.

Az óvoda Maci csoportja 
Szölősiné Eisler Mariann és 
Jámbor Viktória óvónénik ve-
zetésével megható kis műsor-
ral kedveskedett a megjelent 
vendégeknek. 

Nem maradtak ki a felnőt-
tek sem: Benedekné Sajti Ju-
lianna, Kanyar Ágnes és Szöl-
lősiné Eisler Mariann szóló 
fellépése után az óvóda tel-
jes pedagógus gárdája lépett 
színpadra és örvendeztette 
meg a nagyérdeműt szerep-
lésével.

A vásáron árulta portéká-
ját a Nagyvenyimi Foltvarró 
Klub, az Aranykezű Öltöge-
tők Klubja, valamint ékszert, 
gyöngyöt is vehetett, kinek 
mi nyerte el tetszését.

Advent második vasárnap-
ján Krisztofory Valter mező-
falvi plébános megáldotta az 
adventi gyertyát, valamint a 
Betlehemet, amelyet a Falu-
szépítő Egyesület készített el 
mindenki nagy örömére.

A Foltvarró Klub és az 
Aranykezű Öltögetők Klub-
ja ezen a délutánon is szebb-
nél szebb kézimunkákat állí-
tott ki és kínált megvételre is. 
Az iskola aulájában vendéglá-
tó volt a Nagyvenyimi Nép-
tánccsoport és az Aranykezű 
Öltögetők akik finom forralt 
borral, forró punccsal és teával 

valamint fantasztikus házi sü-
teményekkel kínálták a ven-
dégeket.

Nem maradt el az igényes 
műsor sem. Az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub Dalköre nyi-
totta meg a sort karácsonyi 
dalcsokrával. Utánuk lépett 
fel Klép Tamás szólóének-
kel. Harmadik fellépőként a 
Nagyvenyimi Néptánccso-
port tartott fergeteges bemu-
tatót tánctudásából. Az est 
házigazdája Juhász-Vedres 
Zoltánné volt.

Advent első két délután-
ja vidáman, szeretetteljes lég-
körben telt el.

A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak a harmadik 
vasárnapra, december 15-re is.

Teleki György
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Tízéves jubileumot ünnepeltünk erdélyi barátainkkal

Partnerkapcsolati ünnepi hétvége
A Nagyvenyim és az erdé-

lyi Egeres között immár 10 
éve fennálló partnerkapcsolati 
szerződés megkötése alkalmá-
ból jubileumi ünnepi hétvége 
volt Nagyvenyimen. Novem-
ber 8-án és 9-én fotókiállítás-
sal, ünnepi testületi üléssel, szí-
nes programokkal ünnepelték 
a nagyvenyimiek és a hozzánk 
ellátogató erdélyi barátaink a 
partnerkapcsolatot.

A 9-én megtartott ünne-
pi testületi ülésen Szabóné 
Lőrincz Ilona polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta egyebek mellett: 

A világban bekövetkezett 
változások ellenére fontos a 
barátságokat ápolni. A két 
település kapcsolata 2002-re 
nyúlik vissza, amikor Rauf 
Pál, településünk akkori első 
embere a Fejér megyei pol-
gármesterek küldöttségével 
Kolozs megyében járt és az 
utazás során Fekete P.P. János-
sal megtalálták az egymáshoz 
vezető utat. 

– Az, hogy mi köt össze 
minket, néha megmagyaráz-
hatatlan. Akkor is összetart, 
ha már a köteléknek el kel-
lett volna szakadnia. Van, ami 
még a távolságot és az időt is 
legyőzi. És néha egy kötelék 
örökké tart. Ilyen kötelék a 
Nagyvenyim és Egeres kö-
zötti barátság, amely hivatalos 
kapcsolatnak indult, de mára 
elérte a célját, igazi mély em-
beri kötelékek alakultak ki a 

két település lakói között – 
mondta a polgármester asz-
szony. Majd azzal folytatta: 
–  Fekete P. P. János rendkívül 
sokat tett ezért a kapcsola-
tért polgármesterként, majd 
később alpolgármesterként. 
Megnyerte az ügynek Jánosi 
Lórántot, Inaktelke reformá-
tus  lelkészét. Nagyon sokat 
köszönhetünk a tiszteletes 
úrnak. Hamar megtaláltuk azt 
az utat, amin együtt indultunk 
el, és aminek segítségével még 
színesebbbé tudtuk tenni a 
települések közötti együtt-
működést.  A kezdetekkor 
Kiss Kalló Istvánnal és Both 
Györggyel, mint képviselővel 
tartottuk a kapcsolatot. Both 
György Egeres község alpol-
gármestere lett, így szerepe 
meghatározó a jövőre nézve. 

Nagyvenyim önkormány-
zata megköszönte Both György 
alpolgármester úrnak és Gál 
B. János képviselő úrnak, hogy 
méltó módon ápolják a két 
település közötti barátságot 
és az előttünk álló időszakhoz 
polgármesterünk jó együttmű-
ködést és kitartást kívánt. 

Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzat Képviselőtes-
tülete a legmagasabb elisme-
réssel, Nagyvenyim Díszpol-
gára címmel köszönte meg a 
partnerkapcsolat érdekében 
végzett állhatatos munkáját 
két személynek, Fekete P.P. Já-
nos Egeres egykori polgármes-
tere díszpolgári, Jánosi Lóránt 

tiszteletes poszthumusz dísz-
polgári kitüntetést kapott.

Rauf Pál településünk ko-
rábbi első embere a Nemzet-
közi Kapcsolatokért kitünte-
tésben részesült.

A testületi ülésen Szabó-
né Lőrincz Ilona polgármes-
ter asszony és Both György 
Egeres alpolgármestere alá-
írásukkal megerősítették a 10 
esztendővel ezelőtt megkötött 
partnerségi megállapodást.

A délután folyamán barát-
ságos labdarúgó mérkőzést 
játszott a két település csapa-
ta.  A vidám hangulatú mecs-
cset az egeresi csapat nyerte 
5-3-ra.

Mára már mindenki, aki 
részt vett ennek a kapcsolat-
nak a létrehozásában az szívé-
be zárta erdélyi barátainkat és 
úgy gondoljuk, hogy van jövő-
je ennek a barátságnak.

Teleki György

Kitüntetettek: Jánosi Lóránt özvegye Jánosi Gyöngyi, fia András, 
Fekete P.P. János és felesége, valamint Rauf Pál és felesége

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester mutatja az ajándékot, melyet 
a partnerektől kapott Nagyvenyim

Both György és Szabóné Lőrincz Ilona megerősítette a tíz 
évvel ezelőtt aláírt partnerkapcsolati okmányt
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Egeresre látogatott 
a Mikulás

Hagyományainkhoz híven  
idén is ellátogatott Egeresre a 
nagyvenyimi Mikulás, és elvit-
te a Kossuth Lajos Általános 

Iskola tanulóinak és a Nefe-
lejcs Napköziotthonos Óvoda 
gyermekeinek ajándékait. 

Ezúton is köszönjük a szü-
lőknek a felajánlásokat, a pe-
dagógusoknak pedig a gyűj-
tést! Az ő jóvoltukból vált 
lehetővé, hogy Inaktelkén, 
Bogártelkén és Mákófalván 
harminchét kisgyermeknek 
tudtunk személyre szóló aján-
dékot vinni. Továbbá a három 
település óvodájában játékok-
kal és édességekkel okoztunk 
nagy-nagy örömet a gyere-
keknek.

Jövőre lesz húszéves a partnerkapcsolat

Ismét itt  járt az 
altomünsteri Mikulás

2013. november 29-én is-
mét Nagyvenyimre jött a ba-
jor partner település Mikulá-
sa. 

Santa Claus krampusza 
kíséretében meglátogatta a 
Szent  Ferenc Szegénygon-
dozó Nővérek Szeretetott-
honát, a Búgócsiga Családi 
Napközit, valamint a Nefe-
lejcs Napköziotthonos Óvo-
dát. Nem mulasztotta el útba 
ejteni a polgármesteri hivatalt 
sem.

A Szeretetotthon lakói, va-
lamint az óvoda óvónénijei kis 
műsorral kedveskedtek neki 
és kísérőjének. 

Nagy öröm volt ez a láto-
gatás gyermeknek és felnőtt-
nek egyaránt. Mindenhová el-
vitte ajándékait, jókívánságait, 

a szeretet üzenetét. A szere-
tetét, mely mindennél fonto-
sabb számunkra, mely nélkül 
nem lenne élet az élet…

 Ismét meghívást kaptunk 
Altomünster adventi prog-
ramjára, amelyet örömmel 
elfogadtunk, egyúttal viszo-
noztuk a bajor partnertele-
pülés Mikulásának ajándéka-
it. Nagyvenyimet küldöttség 
képviselte a rendezvényen. Az 
adventi készülődésen kívül  a 
két település vezetői megbe-
szélést folytattak a jövő évi 
programokról. Altomünster 
és Nagyvenyim között ugyan-
is jövőre lesz húsz éves a part-
nerkapcsolat, és az ünnepi 
rendezvényeket készítették 
elő.

Teleki György

A házaspárokat köszöntötték
Nagyvenyim Nagyközség 

Polgármesteri Hivatala nov-
ember 9-én köszöntötte a há-
zasságukat a településen meg-
kötő négy házaspárt. 

Három pár az 50., egy pe-
dig a 25. évfordulóját ünne-
pelte. A hivatal dísztermében 
ünnepélyes keretek között 
emléklapot és ajándékot ad-
tak át az egybekelteknek. 

Nagyon megható ünneplé-
se volt ez a házasságkötésnek, 
mely az ember életét örökre 
meghatározza. A házasságkö-

tés célja, hogy megteremtsük 
az örömöt, a boldogságot és a 
teljességet az által, hogy meg-
osztjuk életünket egy másik 
emberrel.

Ady szavaival élve:
„Kezem feléd nyújtom, szívem 
neked adom
Melyet vissza soha nem kérek
Szeress egy életen át, úgy, mint 
én téged
Akkor is ha megöregszünk
És akkor is, ha már nem élek.”

Teleki György
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Önkéntes „Híd” a fiatalokért

Tapasztalatok 
az önkéntességről
Zárókonferenciát tartott a 

„Híd” Dunaújváros és Kör-
nyéke Egyesület október 17-
én 13 órai kezdettel a főiskola 
Kék szalonjában.

A „Híd” legfőbb célja, hogy 
elősegítse a Dunaújvárosban 
és annak környékén élők élet-
esélyeinek, életminőségének 
javulását.

Az egyesület 2012-ben 
uniós pályázaton nyert támo-
gatást. A Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program „Az 
Önkéntesség elterjesztése” el-
nevezésű projekten az egye-
sület a Széchenyi Terv kereté-
ben vett részt.

Rauf  Pál elnök köszöntő-
je után Dr. Galambos Dénes 
kormánymegbízott, valamint 
Rohonczi Sándor ügyvivő 
tartott előadást.  A délután 
folyamán a környékbeli tár-
sult önkormányzatok, partner 
intézmények vezetői, önkén-
tesek tartottak prezentációt. 

Szabóné Lőrincz Ilona 
Nagyvenyim, Scheier Zsolt 
Nagykarácsony és Farkas 
Imre Előszállás polgármestere 

megosztották tapasztalataikat 
az önkéntesség fontosságá-
ról, községük lakóinak életére 
gyakorolt hatásairól. Alpekné 
Major Valéria a Móra Ferenc 
Általános Iskola igazgatója is 
beszámolt az önkéntesség po-
zitív hatásairól. A civil oldalt 
Farkas Zsolt a Mozgáskorlá-
tozottak Együtt Egymásért 
Ifjúsági Egyesületének elnöke 
képviselte 

Minden előadó egyetértett 
abban, hogy mennyire fontos, 
mennyire építő jellegű a mai 
magyar társadalom számá-
ra is az önkéntesség. Az ön-
kéntesség, melynek nyugaton 
nagy hagyományai vannak. 
Az egymásért tenni akarás, az 
önzetlen segítség. A segítség-
nyújtás, ami mentes az anya-
giaktól.  Remélhetőleg egy-
re több lesz a segíteni akaró 
hazánkban is és ez által tel-
jes egészében kialakulhat az 
önkéntesség kultúrája. Az a 
kultúra, amire szép példák 
vannak számtalan külföldi or-
szágban.

Teleki György

Kitüntetés 
az önkormányzatnak
A Szent Bernát Arborétum 

Alapítványa  „Az arborétum 
támogatásáért” emlékplaket-
tet adományozott Szabóné Lő-
rincz Ilonának, Nagyvenyim 
Nagyközség Polgármesteré-
nek és Nagyvenyim Nagyköz-
ség Önkormányzatának.

Az alapítvány munká-
ját megválasztása óta min-
den lehetséges eszközzel se-
gíti, támogatja polgármester 
asszony. Szívügyének tekin-

ti az arborétum gyarapodá-
sát, megóvását. Az emlékpla-
kettet Dr. Zseli József vette át 
polgármester asszony nevé-
ben Németh Lászlótól, az ala-
pítvány kuratóriumának el-
nökétől. A képviselőtestület 
szívből köszöni a kitüntetést 
és nagy megtiszteltetés, hogy 
a most alapított díjjal elismer-
ték az önkormányzat áldoza-
tos munkáját. 

Teleki György

Őszi koncert volt 
a templomban

A Szent Bernát Arboré-
tum Alapítványa ingyenes 
őszi koncertet szervezett a 
nagyvenyimi katolikus temp-
lomban november 22-én 17 
órától.

A koncert előtt ünnepé-
lyesen átadásra került a park 
új világítása. Az új rendszert 
megáldotta Kristofory Valter 
mezőfalvai plébános.

Az átadást követő koncer-
ten fellépett a Nagyvenyimi 
Női Kar Péter Kata vezeté-
sével, a Szent Cecília Ének és 
Zenekar, valamint szerepeltek 

a dunaújvárosi Sándor Fri-
gyes Alapfokú Művészeti Is-
kola  ifjú növendékei.

A borús idő ellenére szép 
számmal jelentek meg vendé-
gek. Igazán bensőséges, szere-
tet teljes légkör uralta az egész 
rendezvényt. Jó volt egy kicsit 
lazítani, elmélyülve gyönyör-
ködni a szebbnél szebb pro-
dukciókban.

Reméljük, hogy minél több 
hasonló rendezvény lesz tele-
pülésünkön. Nagy szükség 
van rájuk manapság…

Teleki György

Nekimennek a sebességmérőnek!
Több alkalommal kellett a Dunaújváros felőli sebességmérőt 

helyreállítani, mert figyelmetlenségből – úgy gondoljuk, mező-
gazdasági géppel – nekimentek a kijelzőnek. 

A polgárőrség eddig megoldotta a helyreállítást, de ez hosszú 
távon nem megoldás.  Úgy véljük, ennél jobban kellene a közva-
gyonra vigyázni.  Az utolsó két alkalommal ugyanis már mara-
dandó nyomokat hagyott a munkagép a sebességmérő oldalán. 

Kérjük, vezessenek figyelmesebben!
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Ez történt ősszel

Kutatók Éjszakája
A kutatók éjszakája nekem 

nagyon tetszett. Először a fi-
zikára mentünk be, és ott sok 
kísérletet láttunk, ami nagyon 
érdekes volt.  Sok dolgot lát-
tunk tapasztaltunk, amit ott-
hon nem látunk. Nagy kár 
lett volna, ha nem megyünk 
el. Nagyon jó kísérletek vol-
tak. Volt, amikor a lufiba hé-
lium gázt fújtak bele. A bácsi-
nak nagyon furcsán változott 
hangja,hol teljesen magas lett 
a hangja, hol nagyon mélyre 
változott. Nekem nagyon tet-
szett. Utána átsétáltunk egy 
másik helységbe ahol a ké-
mia volt. Ez a kutatók éjsza-

kája a Műszaki Egyetemen 
volt. A bácsi nagyon jó kísér-
letet készített. Volt egy olyan 
kísérlet, amikor az öngyújtót 
meggyújtotta és a folyadékot 
ráspriccelte, ezután különbö-
ző színes felhő buborék kelet-
kezett. Miután ennek vége lett 
sétáltunk és Czimmer Éva ta-
nárnő mesélt Pestet és Budát 
összekötő a hidakról, a Mű-
szaki Egyetemről és más ér-
dekes budapesti helyszínről. 
Miután sétáltunk egy nagyot 
odaértünk a buszmegállóba és 
hazautaztunk.

Lakinger Zsuzsanna 
8. b osztály

Iskolai túra a Budai-hegységben
Jól indult a nap, szép idő 

volt, bár reggel kicsit hűvös 
volt.Nekem ez volt az ötö-
dik túrám és ismét nagyon jól 
éreztem magam. Sajnos út-
közben darázs-invázió volt, 
sok gyermeket és a szüleiket 
megcsípte a darázs. Nagyon 
sírtak, de amikor a Vadaspark-
hoz értünk kicsit megnyugod-
tak.

Nagyon érdekes volt a Va-
daspark, sok állatot láttunk, 
sok képet készítettünk. Este 
későn érkeztünk haza, de 
megérte, mert nagyon tartal-
mas napot hagytunk magunk 
mögött. Reméljük a megcsí-
pett kisgyerekek sem vesztet-
ték el a kedvüket, és eljönnek 
a következő túrára is.

Darab Dániel 8. a osztály

A 8. osztályosok átveszik az Alaptörvény személyre szóló 
példányát

Pályaválasztási kiállítás
Előbb-utóbb minden le-

endő nyolcadikos tanulóban 
felvetődik a kérdés: Hogyan 
tovább? A jó iskolaválasztás 
hosszú időre befolyásolhatja a 
diákok jövőjét, életét. Vannak 
olyanok, akik már tudják mit 
választanak, de vannak olya-
nok is, akik még bizonytala-
nok.

A körültekintőbb válasz-
táshoz nyújtott segítséget a 
Munkaügyi Központ szer-
vezésében megtartott Pálya-
választási Kiállítás október 
15-én, a Dunaferr Sportcsar-
nokban. Első alkalommal vet-

tem részt ilyen programon és 
nyolcadikos osztályfőnökként 
elmondhatom, hogy nagyon 
sok információval szolgáltak 
a kiállító iskolák az érdeklő-
dők számára. A tanulóink lát-
ványos bemutatókat láthattak, 
ezek mellett a kiállító iskolák 
szakmai kínálatát, elvárása-
ikat, az iskola nyújtotta sza-
badidős és egyéb lehetősége-
it is megismerhették. Nagyon 
jól éreztük magunkat, sok 
hasznos információval tér-
tünk vissza.

Gere Szilvia 
8.b. osztályfőnöke
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Nyílt nap az iskolában
Iskolánkban október 16-

án nyílt napot tartottunk az 
alsó tagozaton. Az ilyen na-
pok mindig jó alkalmat biz-
tosítanak arra, hogy a szülők 
bepillantást nyerjenek a tan-
órai munkába. Ezen a szerdán 
az osztályok az első két órá-
ra nyitották meg ajtajaikat. A 
vendégek a magyar és a ma-
tematika órák mellett német 

és angol órán is részt vehet-
tek. Örömmel tapasztaltuk a 
nagy érdeklődést, hiszen nem 
csak sok szülőt, hanem sok 
nagyszülőt is köszönthettünk. 
Mint tanító és mint szülő is 
egy jó hangulatú, élmények-
ben dús napnak lehettem ré-
szese.

Góczánné Renyák Éva 
4. b osztály vezetője

PontVelem
A mi iskolánk is részt vesz 

a PontVelem Programban. Ez 
a kezdeményezés a gyerekek 
részére szóló szelektívhulla-
dék gyűjtő- és ösztönző prog-
ram, melynek egyik fő fókusza 
a használtelem- és –akkumu-
látorgyűjtés, valamint a hasz-
nált mobiltelefonok és tarto-
zékainak gyűjtése. Október 
hónapban minden tanuló ka-
pott egy nagyon finom nápo-
lyit, aminek a tasakjában egy 
kódot talált. Azok a tanulók, 
akik regisztráltak a http://
www.pontvelem.hu/ oldalon, 
pontokat gyűjthetnek. Láto-
gasd meg ezt az oldalt bővebb 
információért.

Wolf Györgyné 
igazgatóhelyettes, 

8.a osztály vezetője

Nemzeti ünnep
1956. október 23-ra emlékeztünk is-

kolánk tornatermében 2013. október 
22-én délután. 

Olyan embereknek köszönhetjük ezt 
a napot, akiket a büszkeség, az elszánt-
ság, a hazaszeretet, a tettrekészség fogott 
egységbe egy közös cél érdekében. Ok-
tóber 23-a nemzeti ünnep. egy ország 
ünnepe. Eseményei távoliak és közeliek 
is egyben. Mindnyájan érintve vagyunk, 
mert a nap cselekvő részesei közül so-
kan még itt vannak közöttünk, nagypa-
pák, nagymamák, anyák és apák. Az események óta eltelt idő 
alatt felnőtt egy nemzedék, amely már nem csak a forradalom 
eseményeit, de az azt követő korszakot is csupán hírből isme-
ri: mi, mai diákok, fiatalok nehéz, de szabad világban csepered-
tünk fel, annak minden örömével és terhével együtt. Tisztelet-
tel, megbecsüléssel emlékeztünk ezen a napon azokra, akik a 
magyarság jövőjéért életüket áldozták, szenvedéseken estek át.

Végül Tamási Áron szavait idézem: „Egy ezredév alatt sok 
zivatar verte nemzetünket. De a zivatarok borújában is két fény 
mindig hű maradt hozzá. Egyik a nemzet csillaga, mely vészek 
idején is áttört fényével a homályon, a másik pedig virrasztó 
költőink fáklyafénye, amely a magyarság számára mai tanítás.”

Tóthné Kolmankó Diána 6. osztály vezetője

Beszámoló a szakmai napról
Szakmai nap helyszíne: 

Gyengénlátók Általános Is-
kolája Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intéz-
ménye és Kollégiuma 1147 
Budapest, Miskolci út 77

Időpontja: 2013. október 
24.

Témája:  A kulcskompeten-
ciák kialakítása gyengénlátó 
és aliglátó tanulók esetében;a 
szemléltetés jelentősége a lá-
tássérült tanulók számára; az 
idegen nyelv tanításának spe-
cialitásai

Célja:  szakmai tudásunk 
bővítése, valamint olyan ha-
tékony tanítási módszerek el-
sajátítása, mellyel az iskolánk-
ban tanuló látássérült diákok 
oktatását segíteni tudjuk.

Ez a továbbképzés lehe-
tőséget nyújtott arra, hogy 
óralátogatásokon, előadáso-
kon, személyes megbeszélése-
ken vegyünk részt, így megis-
merhettük a gyógypedagógiai 
szemléletet, és az iskola speci-
ális eszközeit, módszereit.

Az első előadást Kelemen 
Csilla nyelvtanár és gyógy-

pedagógus tartotta. Bemu-
tatta a nyelvtanítás szem-
léltetőeszközeit, valamint 
ismertette saját tapasztalata-
it, élményeit az idegen nyel-
vi kommunikációval kapcso-
latban.

Az előadást kővetően be-
mutató órákon vehettünk 
részt. Szabóné Hegyi And-
rea magyar órája rendkí-
vül hasznos volt számunk-
ra. Bemutatta, hogy milyen 
technikákat kell alkalmaz-
ni egy gyengénlátó diáknál. 
A gyerekek változatos mun-
kaformákban dolgoztak, az 
óra elején csoportmunkában 
mutatták meg a tanító által 
kiosztott érzelmeket, majd 
ezután páros munkában be-
szélték meg a főneveket.  Az 
óra végén olvasástechnikai 
gyakorlatot vetített ki a táb-
lára. A tanító munkáját egy 
pedagógiai asszisztens folya-
matosan segítette. A hagyo-
mányos iskolákkal szemben 
kis osztálylétszámmal dol-
goznak, ami érthető is, hi-
szen ezek a gyerekek sokkal 

több figyelmet igényelnek. 
Az óra után mindenki felte-
hette a számára fontos kér-
déseket.

Dr. Horváthné M. Már-
ta gyógypedagógus az anya-
nyelvi kommunikációról, 
illetve a magyar nyelv és iro-
dalom órán történő szemlél-
tetésről tartott előadást, va-
lamint hasznos könyveket 
mutatott az érdeklődőknek.

Szászné Kiss Magdolna 
gyógypedagógus a matema-
tikai kompetenciáról tartott 
előadást, valamint saját ké-
szítésű matematikai eszkö-
zeit mutatta be nekünk.

Végül Józsáné Éltető Ka-
talin rajztanár és gyógype-
dagógus a szociális kompe-
tenciáról, önismeretről és a 
családi életre való nevelésről 
tartott előadást. 

Tantestületünk nagyon 
hasznos ismeretekkel lett 
gazdagabb ezen a napon. 
Örülök, hogy részese lehet-
tem.

Koncz Magdolna 
1. b osztály tanítója

Az oldalt összeállította:
Kundra Lászlóné 

igazgató
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Közeledik a Karácsony
A téli ünnepkör egyik leg-

jelentősebb állomása a kará-
csonyi ráhangolódás, melyet 
csoportonként szervezünk. 
Ezen alkalommal a gyere-
kek szüleikkel közösen ké-
szítenek apróbb ajándékokat, 
mert ajándékot adni és kap-
ni is nagy öröm. A jó ajándék 
választásához kínálunk egy-
két olyan hasznos gondolatot, 
amely sok családban már jól 
beváltan működik

Az öt legjobb karácsonyi 
ajándék gyerekeknek

1. A csoda.
Néha szeretném visszakap-

ni azt a képességet, aminek 
gyerekként még birtokában 
voltam: hinni a csodákban, át-
élni azokat. Ülök az autóban, 
kint havas táj suhan el mel-
lettem, sötét van, de a házak-
ból színes fények szűrődnek 
ki - úgy hittem, manók járnak 
a házakba a karácsonyfák-
ra fényeket aggatni… Most 
nézem a gyerekeim, ahogy 
tátott szájjal bámulják a csil-
lagszórót, és szeretném nyúj-
tani a percet, hogy sokáig él-
vezhessék a csodát. Próbálj 
meg minél több ilyen alkal-
mat teremteni a gyerekednek: 
ne sürgesd őket, ne akarj min-
dent megmagyarázni, vagy ér-
telmet találni neki. Nem kell 
semmilyen menetrendet tar-
tani, vagy elvárásnak megfe-
lelni. Inkább próbálj meg ta-
nulni tőlük, és együtt élvezni 
a csodát: hátradőlni, és élvezni 
a pillanatot.

2. Idő
A gyerekeidnek szükségük 

van rád. Persze, a családnak is, 
hogy készen legyen a halászlé, 
tiszta legyen a lakás, illatoz-
zon a bejgli és az összes rokon 
ajándéka be legyen csoma-
golva, de a nagy sürgés-for-
gásban ne felejtsd el, hogy a 

legfontosabb a gyereked szá-
mára, hogy együtt legyetek. 
Hogy veled legyen. Lassíts, 
lassíts, lassíts le és ülj a gyere-
ked mellé! Élvezzétek együtt, 
ha a hulló hópelyheket figyeli, 
vagy arról elmélkedik, hogyan 
is kerül a karácsonyfa a szobá-
ba. Öleld meg, puszild meg és 
fordíts figyelmet rá! Ne rohanj 
át a decemberen, hanem pró-
báld meg észrevenni a csodát 
magad körül - hidd el, a gye-
reked sokat segít ebben!

3. Hagyomány
Kövessétek a már meglévő 

családi hagyományokat vagy 
teremtsetek újakat karácsony-
kor! Az életben semmi nem 
tökéletes, minden az örök vál-
tozásról, fejlődésről szól, de a 
biztos pontok, mint a kará-
csonyi hagyományok, nagyon 
mélyen bevésődnek a gyere-
kek lelkébe. A későbbiekben 
-akárhova is veti a sors őket- 
biztos pontot jelentenek az 
életben. Nem kell nagy dol-

gokra gondolni: egy bizonyos 
dal, amit minden karácsony-
este elénekeltek, közös sü-
teménykészítés, meseolvasás 
ilyesmi. Nálunk például min-
den karácsonyi vacsora végén 
annyi felé vágunk egy almát, 
ahányan vagyunk és minden-
ki kap egy szeletet belőle: ez-
zel jelképezve, hogy a család 
összetart és a jövő évben is 
számíthatunk egymásra. Pici 
gyerekkorom óta így teszünk, 
és remélem, a gyerekeim is to-
vábbadják majd ezt a tradíciót.

4. Szabad kéz, az adakozás 
öröme

Milyen sokat hallottuk 
már, hogy ajándékot adni 
ugyanolyan jó, mint kapni. 
Ezt azóta még jobban átér-
zem, amióta gyerekeim van-
nak. Hányszor, de hányszor 
előfordult már, hogy bumfordi 
kis rajzokat, összeragasztott és 
kriksz-krakszokkal „díszített” 
alkotásokat kaptam a gyere-
keimtől, csak azért, mert úgy 

érezték, adni szeretnének va-
lamit. Mert örültek az őszinte 
örömömnek, a boldog reakci-
ómnak. Engedjétek, hogy al-
kossanak a gyerekek: bármit, 
amit készítenek, szívből ké-
szítik, még ha felnőtt szem-
mel nem is lehet felismerni 
az alkotást. Ne törődjetek a 
rendetlenséggel és a rengeteg 
földön heverő papírfecnivel. 
Ugyanígy: ha ők akarják dí-
szíteni a karácsonyfát, hát dí-
szítsék ők - anélkül, hogy utá-
na te, mint felnőtt kijavítanád, 
tökéletesítenéd. Az a fa úgy 
bájos, csodaszép és tökéletes, 
ahogy a gyerekagyak megál-
modták és a gyerekkezek fel-
díszítették. Ne a tökéletesre, 
hanem az őszintére törekedj!

5. Te
Hidd el, a legnagyobb 

ajándék TE vagy a gyereked-
nek. Amikor csak rá figyelsz, 
ha a telefont nem veszed 
fel, és nem kell kétpercen-
ként felállnod a játékasztal-
tól, hogy bekukkants a sütő-
be, kész-e már a bejgli. Légy 
együtt a gyerekeddel, és ját-
szatok azt, amit ő szeretne! 
Olvasni? Sakkozni? Babáz-
ni? Bármi, ami az ő kis lel-
kének jól esik - vegyél ben-
ne részt. Ezzel nem csak az ő 
napját aranyozod be, de észre 
fogod venni, hogy te is mek-
kora ajándékot kapsz a gyere-
kedtől: bepillantást nyerhetsz 
a lelki világába, megnyílhat 
neked, mesélhet magáról, az 
álmairól, a vágyairól.

Öt ajándék, ami nem kerül 
semmibe.

Öt ajándék, ami felejthe-
tetlen a gyerek számára.

Ne felejtsd: lassíts le, lassulj 
le, élvezd a pillanatot, élvezd 
az együttlétet a szeretteiddel 
és próbáld meg te is megta-
lálni a csodát a karácsonyban!

Óvoda, óvoda, óvoda

Óvodánkban járt 
a Mikulás!

Kitüntetett figyelemmel vártuk december 6-át, amikor 
a magyar Mikulás látogatja meg óvodánkat.

Az ünnepet megelőző hét a Mikulásvárás ideje, min-
den nap más-más élményben volt részük a gyerekek-
nek. Krampuszok rendetlenkedtek az óvodában, Az el-
veszett rénszarvasokat csalogattuk vissza, Zenés Mikulás 
váró előadást nézhettek meg a Mese zenekar előadásá-
ban. Közösen kitisztítottuk cipőinket, amelybe vártuk az 
ajándékot. 

A hét zárónapján, pénteken pedig az udvaron vártuk 
a Mikulást. Érkezéséig gesztenyét sütögettünk, forró teát 
és forró csokit kortyolgattunk. Megkóstoltuk a kemencé-
ben sült almát, és tököt, mellyel természetesen a Miku-
lást is megkínáltuk.

Reméljük, olyan hangulatot sikerült varázsolni, ami ál-
tal maradandó élményhez jutottak az óvodásaink.
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ÜZEMELTETŐI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐFALVA, NAGYVENYIM, BARACS ÉS

KISAPOSTAG TELEPÜLÉSEK LAKÓI SZÁMÁRA

A  Mezőföldi  Regionális  Víziközmű  Kft.  tájékoztató
közleménye  a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 kódszámú
„Mezőfalva,  Baracs,  Nagyvenyim  és  Kisapostag
Szennyvízcsatorna-hálózatának  bővítése” című  pályázat
keretében érintett települések lakosságának a számára:

1./ 2014. február 28. - a előtt TILOS a  csatornarendszerre történő  rákötés.
2./ 2014. március 1.-e után is csak az köthet rá a csatornára, akinek a helyi Önkormányzat és a

helyi vízi társulat írásos engedélyt adott.
3./  A  rákötést  haladéktalanul  jelenteni  kell  az  üzemeltetőnek,  aki  a  helyszínen  a  hét  egy

meghatározott napján nyílt árkos szemlét tart és megköti az üzemeltetési szerződést.

2014 február 28.-a előtt elvégezhető munkák:

Lakóingatlanokon  belül  elvégezhetőek,  illetve  elvégeztethetőek  az  előszerelési  munkák  az  alábbi

feltételekkel:

1./ A rákötés két pontjának (tisztító idom és a lakásból kijövő cső vége) feltárása után az árok kiásása

és a cső lefektetése 1 %-os lejtéssel (1 m-en 1 cm).

Minden iránytörésnél javasolt tisztító idom vagy fordító akna telepítése. 

2./  A  munka  elvégzését  az  Önkormányzathoz  be  kell  jelenteni,  melyet  az  üzemeltető  és  az

Önkormányzat minden páros hét adott napján (Kisapostag: hétfő, Baracs: kedd, Nagyvenyim: szerda,

Mezőfalva: csütörtök) nyílt árkosan átvesz és írásos engedélyt ad a visszatemetésre.

3./ A visszatemetés nem mentesíti a tulajdonosokat az alól, hogy a tényleges rákötésnél az üzemeltető

még nyílt árkosan megtekintse a két rákötési pontot.

4./  Figyelmeztetés: Az  üzemeltető  a  rákötések  nagy  részének  befejezése  után  és  a  következő

időszakban folyamatosan füstöléssel  ellenőrzi  és kiszűri  az illegális  csapadékvíz rákötéseket,  mely

súlyos bírságot von maga után.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37.
Tel: +36-40/462-000, E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu – Internet: www.mezofoldviz.hu
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Kulturális közfoglalkoztatás
2013. november elsején 

egy olyan országos közfoglal-
koztatási program indult el a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
szervezésében, mely újító mó-
don használja ki a közfoglal-
koztatás kereteit. A kulturá-
lis és közösségi értékteremtés, 
a nemzeti kultúra terjesztése, 
valamint az értékek megőrzé-
sének szolgálatába állítva ezt a 
lehetőséget.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma irányítása alatt 
működő Nemzeti Művelődési 
Intézet, a közművelődés egé-
szét áttekintő és annak fej-
lődését segítő szervezetként 
dolgozta ki és nyújtotta be a 
kulturális közfoglalkoztatá-
si programkoncepciót a Bel-
ügyminisztériumba, melyet 

támogatatásra méltónak ta-
láltak.

A program 4000 fő köz-
foglalkoztatását oldja meg 
szerte az országban. A Kultu-

rális közfoglalkoztatási prog-
ram a helyi közösségek és kul-
túra megerősítését, valamint 
az értékmegőrzést tűzte ki a  
céljául. 

A program által a köz-
foglalkoztatottak betekintést 
nyernek a közösségszervező- 
és közművelődési munkába, 
részt vesznek helyi rendezvé-
nyek megszervezésében, civil 
szervezetek életében, a helyi 
kulturális és közösségi érté-
kek feltérképezésében, közös-
ségi koncepciók előkészítésé-
ben, közösségszervezésben és 
más tevékenységekben.

A program 2013. decem-
ber 1-től 2014. április 30-ig 
fog tartani. Nagyvenyimen 
két személy lett résztvevője a 
projektnek: Greksáné Albert 
Annamária és jómagam, Te-
leki György. 

Kérjük, hogy forduljanak 
hozzánk bizalommal!

TGy

Greksáné Albert Annamária Teleki György

Adventi játszóház 
Hagyományos játszóház volt a nagyvenyimi Művelődési 

Házban november 30-án. A 13-16. óráig tartó rendezvényen 
szép számmal jelentek meg gyermekek szülőkkel, nagyszülők-
kel. Együtt játszottak, festettek, gyurmáztak. Vidáman telt el a 
hűvös őszi délután.

Teleki György

Adventi játszóház: a képen Dálnoki István és kisfia Marci

Könyvbemutató  Nagyvenyimen
Könyvbemutató zajlott 

november 30-án a nagyvenyi-
mi Vital-Fitt Sportcentrum 
és Rendezvényteremben.

M. Kácsor Zoltán  győr-
zá  molyi iró mutatta be két 
új kötetét, melyeket Szigeti 
András illusztrált.

A szerző saját meséit adta 
elő gyermekének, akinek na-
gyon tetszettek a kedves tör-
ténetek. Ez adta az ötletet, 
hogy könyv formájában meg-

jelentesse őket. A 10 részesre 
tervezett, Garázs Bagázs elne-
vezésű sorozat első két kötete 
az Egyes Markoló és a Tak-
nyos Traktor, melyeket meg 
is lehetett vásárolni a hely-
színen. A bemutatón vetíté-
ses felolvasást tartott a szerző 
a gyerekeknek.

A  sorozat többi része vár-
hatóan a jövő évben kerül a 
boltok polcaira.

Teleki György
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Felhívások!
Kicsiknek!

Folyamatos a tagfelvétel a 
Művelődési Ház csoportjaiba!

Ha szabadidődet haszno-
san akarod eltölteni és ked-
vet érzel Magadban, jelent-
kezz!

Nagyoknak!
Szeretné tartalmasan el-

tölteni a szabadidejét? Siker-
élményre vágyik? Vagy csak 
szeretne kellemes társaságban 
lenni?

Ha igen, jöjjön el és csatla-
kozzon a Művelődési Ház kö-
vetkező csoportjaihoz!

A tagfelvétel folyamatos!
– Mazsorett mini csoport 

(6-10 éves korig; mazsorett 
oktató: Jobbágy Péter) ked-
den 16.00-17.30-ig

– Mazsorett ifi csoport 
(10-17 éves korig; mazsorett 
oktató: Jobbágy Péter) péntek 
17.00-18.30-ig

– Hip-hop-start tánccso-
port (6 -14 éves korig hétfő 
16.00-17.30; péntek 15.30-
17.00-ig

– Aranydaru Nyugdíjas 
Klub Dalköre hétfő 15.00-
16.00, csütörtök 15.00-
16.00-ig

– Női Kar péntek 18.00-
20.00-ig

– Foltvarró Klub kedd 
16.00-20.00-ig

– Aranykezű Öltögetők 
hétfő 16.00-19.00-ig

– Néptánccsoport szom-
bat 8.00-10.00-ig

– Thai Qi klub csütörtök 
17.45-18.45-ig

– Alakformáló torna 
kedd 19.00-20.00, csütörtök 
19.00-20.00-ig

– Zumba szombat 17.00-
18.00-ig

– Társastánc péntek 
19.00-21.00-ig

– Hastánc hétfő 18.30-
19.30-ig

Jelentkezni személye-
sen lehet a Művelődési ház-
ban hétfőtől - péntekig 
13.00-18.00 óráig, telefo-
non az 506-220-as számon,  
vagy a muvhaznagyvenyim@
freemail.hu email címen.

Kiállításmegnyitó
Szabóné Lőrincz Ilona tele-

pülésünk polgármestere nyi-
totta meg november 8-án 
pénteken Smuk Imre gyűjte-
ményes kiállítását.

Polgármester asszony kol-
légaként és magánember-
ként is ismeri a művész urat. 
Kollégaként, hiszen együtt 
dolgoztak a Bartók Kama-
ra Színházban, valamint ma-
gánemberként is, ugyan-

is otthonának falát számos 
Smuk-festmény díszíti.

Smuk Imre a Bartók Ka-
mara Színház prózai tagozatá-
nak nyugalmazott igazgatója. 
A díszlettervezés mellett évti-
zedek óta fest. A kiállítás dec-
ember 5-ig volt megtekinthető 
a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara gondozásában a 
Vállalkozók Házában.

Teleki György

Mesemondó verseny 
November 15-én pénteken 

körzeti mesemondó verseny 
volt a nagyvenyimi Kossuth 
Lajos általános iskolában. Az 
idei a 19. megmérettetés volt. 

12 környező településről 
mintegy 70 versenyző indult.  
Közülük kerültek ki a győz-
tesek (1-től 8-ik osztályig).: 
Takács Hanna Mezőfalváról, 
Kristóf Ágnes Ráckeresztúr-
ról, Szőke Boglárka és Harza 
Márk Noé Pusztaszabolcsról, 
Gárdonyi Réka Mezőfalváról, 
Futó Laura Nagyvenyimről, 
Rácz Andrea szintén Puszta-
szabolcsról, valamint Gombita 
Klaudia Mezőfalváról.

A további helyezettek:
1. osztály:
II. Zaka-Csikós Eszter 

Adony
III. Dénes Dániel Iváncsa
Különdíj: Kraczmajer Kit-

ti Perkáta
2. osztály:
II. Mák Luca Rácalmás
III. Cseri Dóra Adony
Különdíj: Kvassay Fanni 

Nagyvenyim

3. osztály:
II. Böjthe Anita Adony

III. Pintér Róbert Perkáta

4. osztály:
II. Szabó Bence Nagyve-

nyim
III. Gombita Dzsenifer Me-

zőfalva

5. osztály:
II. Nagy Bálint Pusztasza-

bolcs
III. Vad Zsombor Rácalmás
Különdíj: Szalai Anna 

Iváncsa

6. osztály:
II. Csuka Zoltán Iváncsa
III. Török Enikő Pusztasza-

bolcs

7. osztály:
II. Rédli Eszter Iváncsa
III. Killer Martina Mező-

falva

8. osztály:
II. Tóth Lili Rácalmás
III. Juhász Gábor Nagyve-

nyim

A verseny színvonalasan, jó 
hangulatban telt.

Teleki György

Szabó Bence (balról az első) Nagyvenyimről
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Egészségnap a Nagyvenyimi 
Művelődési Házban

A Nagyvenyimi Önkor-
mányzat részt vett a dunaúj-
városi Szent Pantaleon Kór-
ház Társadalmi Megújulás 
Operatív Program, röviden 
TÁMOP, 6.1.2/11.3 „Egész-
ségre nevelő és szemlélet-
formáló életmódprogramok 
a kistérségekben” elnevezésű 
pályázatán.

Ezen pályázat elbírálása 
során „Az egészségesebb la-
kosságért” elnevezésű projekt 
sikeresnek bizonyult.

A projekt keretén belül 
november 16-án szombaton 
10 órától  ingyenes Egészség-
nap volt a Nagyvenyimi Mű-
velődési Házban.

Előadást tartott Kegyes 
Lászlóné orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitikus, 
Krasznavölgyi Ágnes dieteti-

kus, valamint Terekiné Ren-
des Éva Nordic walking inst-
ruktor.

Az érdeklődőknek ingye-
nes szűrővizsgálatokat tartot-

tak: vérnyomásmérést, testtö-
meg index és testzsírszázalék 
mérést, valamint koleszterin-
szint mérést. 

Teleki György

A rák legyőzhető
Nagy érdeklődés mellett 

tartotta meg előadását Prof. 
Dr. Dávid Tamás az Osztrák-
Magyar Sejtkultúra Kutató 

Laboratórium tudományos 
főigazgatója a nagyvenyimi 
Művelődési Házban novem-
ber 26-án.

Sajnos hazánkban is nép-
betegség a rák. A különböző 
daganatos megbetegedések 
átvették az első helyet a halál-
okok között.

Pedig a rák legyőzhe-
tő. Ehhez életmódváltásra és 
szemléletbeli változásra van 
szükség. 

Dávid Professzor Úr szün-
telenül járja a világot, és min-
denhol igyekszik az emberek-
nek segítséget adni. Felhívni a 
figyelmüket arra, hogy az ét-
rend helyes megválasztásával, 
a dohányzásról való leszokás-
sal nem csak hogy gyógyít-
ható, hanem meg is előzhető 
a rák kialakulása. Alternatív 
gyógymódot ajánl az embe-
reknek, mellyel teljes egészé-
ben kiváltható a széleskörűen 
alkalmazott kemoterápia és 
sugárkezelés. 

Ez a gyógymód már bi-
zonyított, hiszen világszerte 
Brazíliától Kínáig betegek ez-
reinek adta vissza egészségét.

Teleki GyörgyDr. Dávid Tamás professzor az előadás alatt

Az egészségfejlesztő iroda munkatársai szűrésekkel, taná-
csokkal segítették az egészség megóvását

Mezőföldi 
Mikulástúra

Idén már hatodik alkalommal 
rendeztük meg a Mezőföldi Mi-
kulástúrát. Ebben az évben 210 
induló  regisztrált az induló állo-
máson. Az indulók egyharmada 
az ország távoli részéről jött, pl. 
Szolnok, Tatabánya, Pápa, Pécs, a 
kétharmad részük pedig Duna-
újvárosból és a környékről. Kel-
lemes túrázó idő volt, minden 
résztvevőnek tetszett a szervezés 
és a túra lebonyolítása.

A szervezők köszönik a támo-
gatóknak a segítséget!

Januártól várjuk mindazok je-
lentkezését a túraklubba akik szí-
vesen túráznának velünk.

Németh László

Hálaadó 
istentisztelet

A nagyvenyimi református 
gyülekezet tagjait hálaadó isten-
tiszteletre várja Böttger Antal lel-
kész január 12-én 16 órára a gyü-
lekezeti házba. 

Az esemény előzményei évek-
re, sőt évtizedekre nyúlnak vissza. 
Nagyvenyimen egy anya és fel-
nőtt lánya épített egy házat azzal, 
hogy haláluk után örökül hagyják 
az egyházra, hogy a helyi refor-
mátusoknak legyen végre ottho-
nuk a faluban. Két évvel ezelőtt 
elhunyt Radványi Gizi néni, és 
halálát követően az oldalági ro-
konok tiszteletben tartották aka-
ratát,  lemondtak az épületről az 
egyház javára. A ház felújítását 
akkor elkezdték, nyertek rá két-
szer egy millió forintot, valamint 
rengeteg felajánlott munka, se-
gítség  révén elértek egy bizonyos 
szintre. 

A januári istentiszteleten 
azért adnak hálát, hogy aki betér, 
szép, tiszta, otthonos gyülekeze-
ti házat talál. Várják a hívőket a 
hálaadásra.
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Tehetségpont az óvoda
Immár évek óta hagyo-

mány a nagyvenyimi oviban, 
hogy a Mikulás várás egész 
hetes program a kicsiknek.

Minden napra készítenek 
meglepetést az óvónők. Játé-
kos programokkal színesítik 
a hét napjait. Az idén a Mese 
zenekar zenés délelőttöt tar-
tott. A hét első négy napja 
valósággal ráhangolja a gye-
rekeket a Mikulással való ta-
lálkozásra.

A mostani Mikulás ün-
nepség is színvonalas lett. 
Volt sült gesztenye, sült tök, 
forró gyümölcs ital. Minden 
gyermek önfeledten szóra-
kozott. Mindegyik ovis cso-
port énekkel kedveskedett a 
Mikulásnak. Persze az idén 

minden gyerek jó volt, így 
jutott ajándék mindenki-
nek…

A Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda 

Tehetségpont működési ké-
relmét elfogadta és novem-
bertől Regisztrált Tehetség-
pontként működik, néptánc 
oktatás területen.

A Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanácsot a magyar tehet-
ségsegítéssel foglalkozó ci-
vil szervezetek hozták létre. 

Célja többek között, 
hogy lehetőséget adjon a 
magyar tehetségsegítéssel 
foglalkozó civil szerveze-
teknek a róluk szóló infor-
mációk megjelenítésére, ál-
láspontjuk egyeztetésére, 
párbeszédet kezdeményez-
zen köztük és a kormányzat 
között. 

Teleki György

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Vége lett a szép meleg nyár-

nak. Szívesen gondolunk vissza 
az augusztus első hétvégéjére, 
amikor a falunapi rendezvé-
nyek történtek. Mi is részesei 
lehettünk. Házi készítésű sü-
teményekből rendeztünk kiál-
lítást és vásárt. Dalkörünk egy 
dalcsokrot mutatott be a falu-
napon. Az új kenyér ünnepén 
is ott voltunk. Baracson dal-
fesztiválon vettünk részt.  

Egerben szeptember  25-
26-27-én rendezte meg az 
„Életet az Éveknek” Országos 
Szövetsége a Nyugdíjas Ama-
tőr Művészeti Együttesek és 
Szólisták Fesztiválját, melyen 
14 klubtagunk vett részt. Mi a 
második napon szerepeltünk. 
A dalkör erdélyi csokrot mu-
tatott be, Csonka Rudolf pe-
dig hangszeres szólista kate-
góriában szaxafonon játszott 
egy nótacsokrot. Jól sikerültek 
a szereplések, melyet a rende-
zők díszoklevéllel ismertek el. 
Az utazást kisbusszal oldottuk 
meg Tóth Lajos vállalkozó, 
Nagyvenyim önkormányzata 
és művelődési háza támoga-
tásával. Jól éreztük magunkat. 
Kellemesen telt el a három 
nap. Visszautazásunkkor útba 

esett Gödöllő,  ahol a gépko-
csivezető pihenő ideje alatt 
megnéztük a kastélyt, Zsolnay 
kiállítást és a csodálatosan szép 
parkban sétáltunk.  Szép em-
lék marad valamennyiünknek.  
Ezúton is köszönjük támoga-
tóinknak az anyagilag nyújtott 
segítséget: ők a már említett  
Nagyvenyim önkormányza-
ta és művelődési háza, Tóth 
Lajos vállalkozó akik az uta-
zást támogatták, valamint a 
Nagyvenyim-i KINE-BAU 
Kft., Tilla-Transz Kft., Fritz 
Moralis Bt., dr. Zseli József, 
Varga Istvánné és az Arany-
daru Nyugdíjas Klub   a dal-
kör költségeihez járultak hoz-
zá. Köszönjük szépen, hogy a 
szinte megismételhetetlennek 
tűnő rendezvényen való sze-
replésünket támogatták. 

A Nagyvenyimért Köz-
alapítvány klubunk kulturális 
tevékenységéhez 40.000 fo-
rint támogatással járult hozzá 
2013-ban. Köszönjük a kura-
tórium  támogatását.

Nagy öröm érte klubunk 
tagságát. A  Nyugdíjas Szerve-
zetek „Életet az Éveknek” Fejér 
megyei Szövetsége és az Orszá-
gos Szövetség elnöke az Idősek 

Világnapja alkalmából DÍSZ-
OKLEVÉL kitüntetést ado-
mányozott klubunk tagságának 
a Pünkösdi Dalostalálkozók és 
versünnepek 10 éven át történt 
megszervezéséért.  Méltatták 
klubtagságunk tevékenységét, 
mellyel a megyei és országos 
szintű rendezvények részesei 
voltunk az elmúlt 10 évben. 
A kitüntető oklevelet Székes-
fehérváron  a megyei Idősek 
Világnapja ünnepségen adták 
át.  Boldogok és büszkék va-
gyunk, hogy kiérdemeltük ezt 
a kitüntetést.  Köszönjük az 
önkormányzat és a művelődé-
si ház vezetőinek, Fási Évának 
a dalostalálkozó életre hívójá-
nak, hogy közösen végezhet-
tük kulturális tevékenységün-
ket. A munka közös volt, a 
sikerélményben boldogan osz-
tozunk. 

Klubunk  tagsága október 
7-én ünnepi klubnapon,  Ke-
gyes Lászlóné alpolgármester 
asszony köszöntőjével,  bará-
ti klubok képviselőivel együtt  
ünnepelte meg az időskorúak 
ünnepét a sportcentrumban. 
Vidámság,  jó hangulat, kelle-
mes vendéglátás közepette telt 
el a délután.  

Novemberben klubunk 
több tagja részt vett a nagyve-
nyimi  arborétum parkgondo-
zási munkájában. A következő 
évre tervezzük, hogy több al-
kalommal is ott leszünk.

Népdalkörünk Hantoson 
szerepelt dalostalálkozón. Az 
adventi ünnepség rendezvé-
nyein tagságunk is jelen lesz, 
dalkörünk pedig énekekkel 
köszönti az ünnepeket. 

Orbán Sándor és felesége 
Franciska a közelmúltban ün-
nepelte házasságkötésük 50. 
évfordulóját. Tagságunk ün-
nepélyesen köszöntötte őket. 
Köszöntötték a polgármes-
teri hivatalban rendezett ün-
nepségen és Székesfehérváron 
az „Életet az éveknek” megyei 
szövetség ünnepségén is. 

Ezúton is szeretetben, bol-
dogságban, jó egészségben 
megélt sok szép évet kívánunk 
a házaspárnak.  

Kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kívá-
nunk klubunk minden tagjá-
nak, falunk minden lakosának 
és minden kedves ismerősünk-
nek.

 Juhász V. Zoltánné
 klubelnök    
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VÉNDIÁKOK  találkozója  2013.                                 

  Egy osztály elő- és utóélete!  
Véndiák találkozón vet-

tünk részt 2013. május 10-én. 
a Nagyvenyimi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában, mi, akik 
1973-ba, tehát 40 évvel ez-
előtt ebből az iskolából, amely 
ugyan meg volt, de nem ilyen 
modern és szép volt, de még-
is a mi iskolánk volt, és most 
így utólag nekünk a legszebb 
iskola volt.

Mit is írhatnék az osztá-
lyunkról? Összetartó csapat 
voltunk, talán túl eleven fiúk-
kal, akik jóban, rosszban te-
hát mindenben benne voltak, 
ügyes lányokkal, akik jól irá-
nyították a fiúkat és kiváló pe-
dagógusokkal, akik viszont jól 
irányították a diákjaikat. Azt 
hiszem, ezzel a múltat röviden 
jellemeztem.

25-éves osztálytalálkozónk 
volt, ahova minden tanárunk 
eljött, de társaink közül már 
hárman nem tudtak megje-
lenni, mert elmentek közü-
lünk. Akkor talán még nem 
tartottuk olyan fontosnak a 
találkozót, mert nem figyel-
tünk fel arra, hogy az élet kí-
méletlenül rohan, és senkivel 
nem tesz kivételt.

 Most 40 év után hatal-
mas öröm volt a találkozás. 
Az iskola bejáratához beszél-
tük meg a gyülekezőt, kez-
dés előtt 15 perccel, társa-
inkkal és volt tanárainkkal. 
Őszintén mondhatom ez a 
15 perc csupa öröm volt min-
denki számára. Ahogy meg-
jelent egy-egy új arc / volt, 
akit 40 éve nem láttunk/, ki-
törő ujjongással, ismertük 
fel és köszöntöttük egymást.  
Velünk örült, volt igazgatónk 
dr. Kácsor Ferenc, matemati-
ka tanárunk Dibusz Sándor-
né és alsós osztályfőnökünk 
Horváth Györgyné, Terike 
néni is. Mi tanárainkat kü-
lön is, nagy szeretettel meg-
hívtuk, hogy töltsék velünk 
ezt a pár órát, hiszen a nyolc 
évet is velünk töltötték, és nél-
külük nem igazi egy találko-

zó. Nagy örömmel fogadták 
meghívásunkat és megtisz-
telőnek tartották ragaszko-
dásunkat. Minden tisztele-
tem mellett jegyezném meg, 
hogy az a bizonyos jelző a …
diáktalálkozó előtt, nem csak 
ránk vonatkozhat, hisz Ők itt 
töltötték le életüket, és a ta-
lálkozás, az ünneplés, a régi 
emlékek átélése ugyan úgy 
megilleti Őket, mint minket, 
a véndiákokat. Én, aki ott vol-
tam mellettük és osztálytársa-
im mellett, láttam az emlékek 
okozta örömöt, a hely vará-
zsát, a találkozások csodás 
pillanatait az arcokon, akkor 
úgy éreztem, ezért megérte 
eljönni. Láttam az elhomá-
lyosult szemeket, mikor 5-5 
elhunyt tanárunk és osztály-
társunk emléke előtt megáll-
tak egy pillanatra, mintha Ők 
is még most is, és mindig ve-
lünk lennének. Ekkor gondol-
tam, hogy ezután évente tar-
tunk osztálytalálkozót, hisz ki 
tudja, meddig láthatjuk még 
egymást.  Közösen megnéz-
tük az új részeket, a volt osz-
tálytermeinket, felismertük a 
régi szekrényeket a falat védő, 
borító lapokat, amiket még 
régen mi is használtunk, tisz-
títottunk, festettünk, szépí-
tettünk. Köszönet az igényes 
és szép előadásért, amivel kö-
szöntöttek minket a jelenlegi 
diákok és pedagógusok. Kö-
szönet Szabóné Lőrinc Ilona 
polgármester asszonynak és 

Kundra Lászlóné igazgatónő-
nek, hogy lehetővé tették ezt 
a szép ünnepet és szeretettel 
felköszöntötték a véndiáko-
kat. Osztályunk egy helybeli 
étteremben éjfélig folytatta az 
összejövetelt. Oda már min-
denkinek jött a párja is, aki-
nek a többségét ismertük a 25 
éves találkozóról. Éjfélig be-
szélgettünk, meséltünk az el-
múlt 40 évről. Mindenkire sor 
került, mindenkit meghall-
gattunk, kikérdeztünk, hisz 
nem mindenki tudott eny-
nyi év után kötetlenül beszél-
ni magáról. Megemlíteném, 
hogy a párokat is megszólal-
tattuk. Bizony volt olyan, aki 
még nem volt osztálytalálko-
zón és nem gondolta, hogy 
ilyen jól fogja érezni magát. 
Akkor, akik ott voltunk meg-
fogadtuk, hogy ebben az év-
ben még egyszer összejövünk, 
azért, hogy akik nem tudtak 
eljönni, ők is jöhessenek, azért 
hogy jól érezhessük magunkat 
és azért, mert ki tudja, hogy a 
10 főből, akik már nincsenek 
velünk, mikor lesz 11-12-13?

Azután 2013. november 
6-án, ahogy megbeszéltük, is-
mét találkoztunk, csak most 
többen voltunk. Tanáraink 
ismét nagy örömmel jöttek 
közénk, megtisztelve érez-
ték magukat és ígéretet tet-
tek, hogy mindig eljönnek, ha 
hívjuk Őket. És itt megfogad-
tuk, hogy igenis évente talál-
kozunk. A hangulatot az em-

lékek, élmények felfokozták. 
Volt olyan, aki oroszul jelen-
tett, mint hetes. Volt, aki ikes 
igét mondott, úgy, mint ötö-
dik osztályban /jutik, mara-
dik/. Volt, aki elmesélte, hogy 
az akkoriban, az óvodában fő-
zött, pedagógus ebédet éthor-
dóban vitte az iskolába és mire 
odaért megette a mákos gubát 
az egyik éthordóból, hogy a 
hiányt észre ne vegyék, elosz-
totta a többit. Volt olyan, aki 
elaludt oroszórán és kiesett a 
padból. Kácsor Feri bácsival 
az osztály békepipát szívott, 
mikor 7. osztályban beöltöz-
tünk farsangon, indián törzs-
nek. Felidéztük, hogy ki volt 
a menyasszony, vőlegény, sza-
kács, násznagy 8. osztályban, 
amikor farsangon násznépet 
mutattunk be. Az idő múlt 
és csak meséltünk, nevettünk, 
emlékeztünk.  Hajnali 2 óra-
kor elbúcsúztunk egy mon-
dattal. Jövőre veletek ugyanitt, 
és ezt komolyan is gondoltuk. 

A fenti történetet nem új-
ságíró írta, csak egy volt diák, 
aki jól érezte magát, akit 
örömmel töltött el, hogy volt 
tanárainak, osztálytársainak 
boldog mosoly volt az arcán, 
aki arra kér minden követ-
kező véndiákot, hogy men-
jen el a találkozóra, sőt, ha le-
het, többre és többször, mert 
ki tudja, meddig teheti még. 
Aki arra kéri a következő di-
ákokat, hogy ne adják fel, ne 
feledjék a múltat, mert igazi 
CSUDA érzés ismét diáknak 
lenni, ha csak pár órára is.  

Azóta történt: Az interne-
ten ismert közösségi portá-
lon, képek jelentek meg, na-
gyon sok pozitív visszajelzés, 
köszönet, emlékezés, amit 
nem vehetnek el tőlünk. Osz-
tályunk zárt csoportot hozott 
létre szintén ezen az oldalon, 
a napi szintű társalgásra, régi 
képek, emlékek megosztására 
és egymás tájékoztatására.

Tibold Mihályné 
(Nagy Katalin)
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Nagyvenyim arborétu-
mának legújabb történeté-
ben újabb lépést tettünk elő-
re: november 22-én este 
Kristofory Valter atya áldá-
sával felavattuk a nagyvenyi-
mi arborétum új világítását, 
melyet a tavaszi nyílt napunk 
adományából és az előző év 
személyi jövedelem adó 1% 
felajánlásokból valósítottunk 
meg. Köszönjük mindenki-
nek, akik ezt lehetővé tették.

Ezután a templomban 
megtartottuk a már hagyo-
mánnyá vált őszi koncertün-
ket. Idén a Nagyvenyimi Női 
Kar, a Sándor Frigyes Alap-
fokú Művészeti Iskola nö-
vendékei és a Szent Cecília 
Ének- és Zenekar élőzenés 
előadása tette hangulatossá az 
estét. Köszönjük hozzájárulá-
sukat az este ünnepélyessé té-
teléhez.

Régóta szerettük volna va-
lamilyen nyilvános formában 

megköszönni azoknak ma-
gánembereknek és szerveze-
teknek a segítségét, akik az 
elmúlt időszakban folyamato-
san segítettek bennünket ab-
ban, hogy a park ilyen legyen, 
amilyen most. Ezért alapítot-
tunk egy díjat  - melynek in-
kább jelképes, eszmei értéke 
van -,   amelyet  az esti koncert 
során adtunk át az érintettek-
nek. Nehéz volt a választás, 
mert sokakat szerettünk vol-
na „kitüntetni” köszönetünk-
kel, hiszen mindenkinek há-
lásak vagyunk, akik bármilyen 
módon segítették alapítvá-
nyunk munkáját.

Kuratóriumunk döntése 
szerint első alkalommal 2013-
ban az „Arborétum támogatá-
sáért” díjat a következő sze-
mélyeknek és szervezeteknek 
adományoztuk:

- Boda Józsefnek és Boda Jó-
zsefné Ibolyának a folyamatos 
önkéntes munkájukért;

- ifjabb Csizmadia György-
nek, a Venyim Gyümölcse 
Kft képviselőjének az állan-
dó anyagi és munkagépes se-
gítségért;

- Hetyei Gábor igazga-
tó úrnak, s rajta keresztül a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft-
nek a több ezer munkaóra 
elitéltek által történő mun-
kavégzésért;

- Szabóné Lőrincz Ilona 
Nagyvenyim polgármester 
asszonyának, és rajta keresz-
tül Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzatának a helyi 
pályázatok által nyújtott lehe-
tőségekért és a park fenntar-
tásban nyújtott munka támo-
gatásért;

- Török Attilának, a Til-
la Trans Kft képviselőjének a 
folyamatos  segítségért és

- Vida Klárának, aki támo-
gatásként  másfél éve minden 
nap reggel kinyitja és este be-
zárja a parkot, hogy Önök lá-

togathassák azt és élvezhessék 
a nyugalmat, a tiszta levegőt, 
melyet sétájuk közben ma-
gukba szívhatnak.

Ezúton az újság hasábjain 
keresztül is szeretném még 
egyszer megköszönni nekik 
és mindenkinek a támoga-
tást, melyet továbbra is vá-
runk.

 Aki bővebben meg szeret-
ne ismerkedni alapítványunk 
munkájával, programjaival, 
az a www.arboretum.nagy-
venyim.erdojarokklubja.hu 
honlapon és a parkban elhe-
lyezett hirdetőkből megtud-
hatja azt. 

Köszönöm figyelmüket,  
kívánok minden olvasónak 
és hozzátartozójának kegyel-
mekben gazdag, áldott Kará-
csonyt és új évet.

Németh László, 
a Szent Bernát Arborétum 

Alapítványa 
kuratóriumának nevében

Őszi csoda
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Szeretettel várjuk vendégeinket

a Proviant-Kiss Kft. által üzemeltetett

CSÁSZÁR 
Étteremben

Kétféle napi menü 790 Ft-ért 
(éthordós elvitelre is)

és a jól ismert Nagymama főztje 
kb. 30 féle választék

(csomagolt házhozszállítás)

Rendezvények lebonyolítását 
150 főig vállaljuk!

Honlap: www.anyufoztje.proviant.hu
Telefon: kiszállítás: 25/522-580; 582-492

étterem: 20/398-12-66

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly 
20/362-58-17

Diákbarát, hatékony 
angol-magyar 
korrepetálást, 
felzárkóztatást, 
vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) 
való felkészítést vállalok.

Szabadi Andrea, telefonszám: 
0630/820-5780

Köszönjük a felajánlásokat!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton mond 

köszönetet mindazoknak, akik a 2013-as évben felajánlása-
ikkal segítették a rászoruló családokat.

Pók Tamásné és Kajári Zsanett
családgondozók

Községünk legifjabb lakói
Lakner Kornél
 Címe: 2421 Nagyvenyim, Tulipán u. 18.
Kuti Borka
 Címe: 2421 Nagyvenyim, Földvári u. 49.
Kassai Emma
 Címe: 2421 Nagyvenyim, Zrínyi u. 14/1.
Mácsfalvi Zoárd
 Címe: 2421 Nagyvenyim, Virágos u. 8.
Jó egészséget kívánunk a babáknak és családjuknak!

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

Elektronikus hulladék átvétel .....................................................258-599

Kedves Vendégeim!
Köszönöm, hogy ebben az évben is igénybe vették 

fodrászatom szolgáltatásait.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 

kívánok!
2014-ben is szeretettel várom Önöket!

Burunczné Marcsi: 20/416-33-38
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, 
VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint 
határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 6790 Ft, de mi a 36  
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 3395 Ft havi díjat számlázunk! 

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Dunaújváros, Dózsa György út 3. 
Értékesítőnk: Magda István Tel.: +36 20 211 23 60

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. 

Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.


