
Köszönjük a településen élők bizalmát!

Nagyvenyim megválasztott 

Adventi gyertyagyújtás
Tisztelt Nagyvenyimiek!
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, művelődési 

háza, intézményei és civil szervezetei községi szintű adven-
ti programsorozattal szeretnék emlékezetessé tenni advent 
időszakát.

Készüljünk közösen a szeretet ünnepére, karácsonyra!
Szeretettel várjuk Önöket november 30-án és azt köve-

tően minden vasárnap az adventi hétvégére.
(A részletes programot lapunk 2. oldalán találják!)

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Energetikai

Az önkormányzati választásokon a következőknek szavaztak a nagyvenyimiek bizalmat: 
Kuminka József, Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Kegyes Lászlóné, Schneider Vilmos, 
Kundra Lászlóné, dr. Zseli József és dr. Szücs László 

Az óvodában elkezdődött a pályázati támogatásból megva-
lósuló energetikai beruházás (Írásunk a 5. oldalon.)

Településünk hagyományai 
szerint várjuk idén is a partner-
település, Altomünster Miku-
lását. A nagyszakállú novem-
ber 28-án érkezik. Az óvodások 
már készülnek a közkedvelt 
ajándékosztó apó fogadására.

Nagyvenyim elöljárói is vi-
szonozzák az altomünsteriek 
kedvességét. Továbbá elláto-
gatnak az Egereshez tartozó 
baráti falvakba is, hogy elvi-
gyék községünk ajándékait az 
ott lakó gyerekeknek.

Tartalom
Nagyvenyimi advent 2. o.

Köszönet a szülőknek... 3. o.

Óvodai hírek 5.o.

Iskolai hírek 6-7. o.

Szent Mihály-nap 11. o.
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November 30.  Advent első vasárnapja
16. 00 A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda adventi műsora 
 a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
 Vendéglátás az aulában: zsíros kenyér, sütemények, forralt bor, tea
 Vendéglátó: az óvodás szülők közössége
 Foltvarró klubok kiállítással egybekötött vására
17. 00 Gyertyagyújtás a Barátságkőnél
 Köszöntőt mond Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim nagyközség polgármestere
 Közös éneklés az óvodásokkal és a résztvevőkkel

December 6.  szombat
6. 30-17. 00 MIKULÁSTÚRA az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében

December 7. Advent második vasárnapja
10. 00 -12. 00 Játszóház a művelődési házban a Búgócsiga Családi Napközi közreműködésével
16. 00 Nagyvenyimi civil szervezetek adventi műsora
 a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében 

 Aranydaru Dalkör
 Nagyvenyimi Táncegyüttes 
 Mazsorett csoport

 Vendéglátás az aulában: sütemények, forralt bor, tea, zsíros kenyér
 Vendéglátó: civil szervezetek
 Foltvarró klubok kiállítással egybekötött vására
17. 00 Gyertyagyújtás a Barátságkőnél
 A felállított Betlehemet megáldja Kristofory Valter atya
 Aranydaru Dalkör énekel

December 14. Advent harmadik vasárnapja
16. 00 A Kossuth Lajos Általános Iskola adventi műsora az iskola tornatermében
 Vendéglátás az aulában: sütemények, forralt bor, tea, zsíros kenyér
 Vendéglátók a Kossuth Lajos Általános Iskola osztályai
 Foltvarró klubok kiállítással egybekötött vására
17. 00 Gyertyagyújtás a Barátságkőnél

December 18. csütörtök
15. 00 Idősek karácsonya
 Közreműködők:

 Mazsorett csoport
 Gyermek néptánccsoport
 Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara
 Vendégművész

December 21. Advent negyedik vasárnapja
17. 00 Gyertyagyújtás a Barátságkőnél. 
 A gyertyát megszenteli Böttger Antal református lelkész
17. 30 Karácsonyi Koncert a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
 Közreműködők:

Szent Cecília Ének-és zenekar
Nagyvenyimi Női Kar
Vendégművész

Nagy venyimi Advent
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Köszönet a szülőknek, hogy 
megértették, a felújítás szüksé-
ges, és az adottságokhoz igazod-
va szükség van a megértésükre és 
a segítségükre is. Ezért különösen 
köszönjük az óvoda kiürítésekor, a 
csütörtöki, pénteki napokon jelen-
lévő, fáradhatatlanul segítő, kézzel, 
szívvel, munkával, idővel és után-
futóval rendelkezésre álló szülők-
nek e helytállást! Megtiszteltetés 
ez nekünk valamennyiünknek! 

Tisztelet az óvoda dolgozó-
inak is a rengeteg munkáért, ki-
tartó erőfeszítésért! Az új testü-
let megalakulása óta csak rövid 
idő telt el az óvodai beruházás 
kezdetéig. Szerződéses és jog-
szabályi kötelezettségeink köt-
nek minket a szoros határidők e 
szűk keretekhez igazodó betartá-
sához. Ez nagy terhet rótt és ró ez-
tán is mindenkire. Bizton állítha-
tom, nem tartanánk itt, ha nincs a 

nagyvenyimiekre mindig jellemző 
összefogás és segítő szándék, a kö-
zös erőfeszítés. 

Köszönet jár a Galambász 
Egyesületnek és elnöküknek, Szé-
kely Istvánnak, hogy első kérés-
re, nagyon rugalmasan, minden 
segítséget megadva biztosítják az 
óvodás gyermekek számára a ké-
nyelmes  indulást és biztos helyre 
érkezés lehetőségét. 

Köszönet jár a hivatal dolgozó-
inak is, Szabó Imrének (közismert 
nevén Lecsónak) és az általa ko-
ordinált dolgozóknak, közmunká-
soknak a rengeteg munkáért, amit 
a pakolásban, takarításban végez-
tek. 

Köszönet illeti a szállításban 
segédkezőkön túl a Rosalie Kft.-t,  
Sprint tours Kft-t és vezetőjét 
Tóth Lajost, a Ságataxi  társaságot 
a kedves, pontos és magas színvo-
nalú szolgáltatást.  Pillmann An-

talt és Pillmann Lászlót a raktá-
rozási feladat hathatós és azonnali 
megoldásának biztosításáért, és 
köszönet illeti Varga Istvánt és 
Kardos Ferencet is, mert bár egy-
előre még nem vált szükségessé, de 
ők is elsőre ajánlották segítségüket 
a raktározási feladatok végszük-
ségben történő megoldásához. 

Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy az őszi szünet hetében 
végeztettük az iskola tornacsar-
nokának nyílászáró-cseréjét. A 
helytállás ezen a fronton is sikert 
hozott! Azóta megtörtént a beru-
házás műszaki átadás-átvétele. A 
vállalkozó igyekezett a jó munkát 
a szerződéses időben elvégezni, 
hogy az iskolások a szünet végez-
tével birtokba vehessék a megújult 
tornatermet, nem csupán szép, de 
jól szigetelt nyílászáróival. A mun-
kák még be sem fejeződtek, de az 
iskola technikai személyzete már 

készen állt a takarításra, ahol tud-
ta kezdte a rendteremtés nem cse-
kély feladatának megvalósítását. 
Köszönet az iskola vezetésének és 
méginkább dolgozóinak ezért! 

Ez a hétvége mindenszentek és 
halottak napja volt. Igyekeztünk 
méltón és meghitten emlékezni 
halottainkra, elhunyt szeretteink-
re. Mégis maradt idő és akarat, erő 
és kitartás az élőkre és a jövő nem-
zedékre. Ez mutatja igazán az ösz-
szefogásban rejlő erőt. 

Nagyvenyim lakossága, óvodá-
saink és iskolásaink, vagyis a jövő 
nemzedékeinek nevében, vala-
mint a képviselő-testület nevében 
köszönöm mindenkinek a helyt-
állást. Az eredmények mindany-
nyiunk büszkeségei lesznek majd, 
szebb, jobb, egészségesebb kör-
nyezetet biztosítva gyermekeink 
fejlődéséhez.

Vargáné Kaiser Katalin

Nagyvenyim polgármeste-
reként szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm Önt a képviselő-tes-
tület valamennyi tagja nevében. 
Mindenekelőtt köszönetet kell 
mondanom; elsősorban min-
den megválasztott képviselő-
társam nevében megköszönni a 
nagyvenyimi polgárok bizalmát, 
mellyel a település vezetői közé 
választottak bennünket. 

Ugyancsak mindannyiunk 
nevében köszönetet kell mon-
danom az Elődöknek, Rauf Pál 
Polgármester Úrnak és Szabóné 
Lőrincz Ilona Polgármester Asz-
szonynak, az elmúlt ciklusokban 
dolgozó képviselőknek és külső 
bizottsági tagoknak valamint in-
tézményeink és a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak az eddig el-
végzett munkáért, a helytállásért, 
amely alapján mi itt Nagyvenyi-
men, most is bizakodva tekinthe-
tünk a jövő felé. 

2014. novemberét írjuk. Ez az 
év a választások éve volt Magyar-
országon. Az idei év tavaszán le-
zajlott országgyűlési választáso-
kon elért siker eredményeként 
Dr. Galambos Dénes, Nagyve-
nyim korábbi alpolgármestere 

immár parlamenti képviselőként 
dolgozhat Fejér Megye 4. számú 
választókerületéért, ennek része-
ként pedig Nagyvenyimért és a 
településen élőkért. Nagy meg-
tiszteltetés és nagy lehetőség is 
ez a mi életünkben. A tavaszi or-
szággyűlési és Európa Parlamen-
ti választások után, októberben a 
helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán 
járultak az urnákhoz a választó-
polgárok és éltek a demokráciá-
ban számunkra adott választási 
jogukkal. 

Nagyvenyim polgárainak bi-
zalmából, 2014. október 12-től 
én töltöm be szeretett telepü-
lésünk polgármesteri posztját. 
Minden új kezdet változást je-
lent és kérdésekkel jár. Tudniuk 
kell, hogy polgármesterként a te-
lepülés egészéért végzett mun-
kám során igyekszem az Elődök 
által megteremtett és ápolt érté-
kek megőrzésén és további gya-
rapításán. 

A most kezdődő önkormány-
zati ciklus immár a második, 
melyben a korábbihoz képest 
szinte feleződő létszámú képvi-
selő-testület végzi a település-

vezetői feladatokat. Ez a kisebb 
képviselői létszám azonban nem 
jelenti a feladatok lecsökkenését, 
sőt. Az átalakuló önkormányzati 
rendszer mind nagyobb elváráso-
kat támaszt a településvezetők és 
a hivatali dolgozók elé. A 2014. 
év az önkormányzati ciklusváltás 
mellett az uniós források elérhe-
tősége szempontjából is új mér-
földkövet jelent. Nekünk, tele-
pülésvezetőknek az feladatunk, 
hogy az előttünk álló öt évben 
olyan fejlődési pályát rajzoljunk 
a település és annak önkormány-
zata elé, mely jól szolgálja a la-
kossági érdekeket, ugyanakkor 
megnyitja a lehetőségeket az itt 
tevékenykedő vállalkozások és 
civilek előtt is. 

Izgalommal és bizalommal 
tekintek az előttünk álló ciklus 

felé, abbéli hittel és akarattal fel-
vértezve, hogy az október 12-én 
megválasztott Képviselő-testület 
a vezetésemmel eredményes lesz 
településünk további fejlesztésé-
ben, az itt élő polgárok és itt tevé-
kenykedő szervezetek mind jobb 
boldogulását elősegítő gazdagítá-
sában, becsülettel megszolgálva a 
választók belénk vetett bizalmát. 
Meggyőződésem szerint a Kép-
viselő-testület összefogása, a pol-
gármesterrel való sikeres együtt-
munkálkodása az egész település 
érdeke és a választókkal szembeni 
tisztelet kifejezése és fokmérője is 
egyben. Ezért kérem tisztelt kép-
viselő-társaimat, hogy mandátu-
muk betöltése során ennek szel-
lemében végezzék feladataikat! 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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A választási bizottság el-
nökeként köszönöm a pol-
gármesterek, önkormány-
zati képviselők, valamint 
a nemzetiségi választáson 
közreműködők eredményes 
és kifogástalan munkáját.

Nagyvenyim Nagyközség 
Helyi Választási Bizottsága:

Szilágyiné Kárpá-
ti Éva elnök, Szóta Ferenc                                        
elnökhelyettes, Erős Lajos                                            
tag, Csizmadia György                               
FIDESZ-KDNP delegált.

A szavazókörökben közre-
működő szavazatszámláló bi-
zottságok:

001. szavazókör  (óvoda): 
Farkas Gyula elnök, Szabó 
Istvánné elnökhelyettes, Kál-
lai Istvánné tag, Herbert Il-
dikó (FIDESZ – KDNP), 
Weiter Anita (FIDESZ – 
KDNP), Gászler Kriszti-
án ( Jobbik), Ádám Andrea        
jegyzőkönyvvezető.  

002. szavazókör (óvoda) 
Pokornyi István elnök, Both 
Ilona elnökhelyettes, Ko-
vácsné Pécsy Katalin  tag, 
Fekecs Zoltánné  (FIDESZ-
KDNP),Tóth Ferencné 
(FIDESZ-KDNP), Vészó 
Ferenc ( Jobbik), Müller Si-
mon (Kiss Csaba Gábor füg-
getlen jelölt által delegált), 
Szabó Lívia jegyzőkönyvve-
zető

003. szavazókör (általános 
iskola): Pál Zoltán Attiláné el-
nök, Pásztor Ferenc elnökhe-
lyettes, Konczné Bójás Mag-
dolna  tag, Bocskai Józsefné 
(FIDESZ-KDNP),Tóth Fe-
renc  (FIDESZ-KDNP), 

Gászler Ferenc  ( Jobbik), 
Boda József (Kiss Csaba Gá-
bor független jelölt által dele-
gált), Lénártné dr. Major Eri-
ka (jegyzőkönyvvezető)

004. szavazókör  (mű-
velődési ház és könyvtár) 
Pokornyi Istvánné elnök, 
Szabó Viktória  elnökhelyet-
tes, Magyar Imréné tag, Bocs-
kai Zsuzsanna (FIDESZ-
KDNP), Selmeczi-Kovács 
István  (FIDESZ-KDNP), 
Vaszócsik Kristóf  ( Jobbik), 
Müller Tibor (Kiss Csaba 
Gábor független jelölt által 
delegált), Szloboda Melinda 
jegyzőkönyvvezető 

005. szavazókör (Mély-
kút):  Kovács János elnök, Si-
mon Ferencné elnökhelyettes, 
Greksáné Albert Annamá-
ria tag, Teleki György tag, 
Marton Ferenc (FIDESZ-
KDNP), Veszprémi Szandra  
jegyzőkönyvvezető

800.  nemzetiségi szavazó-
kör (művelődési ház és könyv-
tár): Budai Árpád elnök, Vér 
Szilveszter elnökhelyettes, 
Szecsei Ferencné tag, Buzási 
Jánosné tag, Katona Sándor-
né tag, Debreczenyi Katalin 
jegyzőkönyvvezető

Nagyvenyim Nagyközség 
Helyi Választási Iroda (HVI):

 Komjátiné Mádl Margit, a 
HVI vezetője, László Tibor-
né, a HVI vezető helyettese. 
Szloboda Istvánné  tag, Sza-
bóné Hajnal Renáta tag, Pász-
tor Ferencné tag

Szilágyiné Kárpáti Éva
elnök

Köszönjük a választáson való 
részvételt mindazoknak, 
akik az urnákhoz járultak 

október 12-én, és szavazatukkal 
hozzájárultak az önkormányzati 
választás eredményességéhez!

Nagyvenyim 3 437 szavazásra jogosult polgára közül 1 499 
jelent meg a helyi szavazókörökben az október 12-én megtar-
tott önkormányzati és nemzetiségi választásokon. A polgár-
mester-választás esetében 16 érvénytelen szavazatot találtak 
az urnákban, az érvényes szavazatok száma 1 483. A képvise-
lőválasztás esetében 36 darab volt az érvénytelen szavazat, az 
érvényes pedig 1 463 darab.

Polgármester:
Vargáné Kaiser Katalin (FIDESZ-KDNP)

Képviselők:
Kegyes Lászlóné (független)  
Kuminka József (FIDESZ-KDNP) 
Kundra László Zoltánné (független) 
Schneider Vilmos Mihály (független)  
Dr. Szűcs László (független)  
Dr. Zseli József Géza (független)

Polgármester-választás:
Név                                                          szavazat      %
Szabóné Lőrincz Ilona(független) 719 48.48
Vargáné Kaiser Katalin FIDESZ-KDNP 764 51.52

Képviselőválasztás:
Név          szavazat
1. Schneider Vilmos Mihály Független jelölt  498
2. Kamondy Márton FIDESZ-KDNP  382
3. Kuminka József FIDESZ-KDNP  593
4. Szabó Attila Független jelölt  355
5. Müller Imre FIDESZ-KDNP  473
6. Kegyes Lászlóné Független jelölt  666
7. Kiss Csaba Gábor Független jelölt  401
8. Bereginé Suhay Gabriella Független jelölt  344
9. Kovács László István Független jelölt  248
10. Kundra László Zoltánné Független jelölt  582
11. Vargáné Kaiser Katalin FIDESZ-KDNP  686
12. Debreczeni Csilla Független jelölt  421
13. Dr. Zseli József Géza Független jelölt  746
14. Gászler Ferenc JOBBIK    286
15. Dr. Szűcs László Független jelölt  479
16. Bernáth József FIDESZ-KDNP  429 

Nemzetiségi választás
Nagyvenyimen roma helyi nemzetiségi választásra került 

sor. A névjegyzékben szereplő 41 választópolgár közül 33 je-
lent meg a szavazáson. 

A települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Balogh Attila  PHRALIPE  
Sztojka János  PHRALIPE  
Sztojka Sándor  PHRALIPE

Önkormányzati választás
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Óvodánk Dunaújvárosba költözött
Annak érdekében, hogy 

óvodánk felújítási munkálatai 
megkezdődhessenek, ki kel-
lett költöznünk az épületből, 
úgy hogy teljesen üres marad-
jon. Erre az iskolai őszi szü-
net adott lehetőséget, mert a 
megcsökkent gyermeklétszám 
miatt az összepakolást el tud-
tuk kezdeni. Két napra zár-
tunk be, amikor átpakoltunk 
az Aprókháza óvodába, Du-
naújvárosba és kialakítottuk a 
helyet a gyerekek fogadására.

November 3-án megkezd-
tük átmeneti dunaújváro-
si életünket, melyhez az uta-
zást naponta reggel és este 
valamint délben busszal old-
juk meg. Négy csoportunk-
kal három csoportszobában 
kaptunk helyet. Nagyon sokat 
jelent nekünk, hogy gyerme-
keink számára ideális óvodai 
környezetet tudunk biztosí-
tani, minden csoporthoz kü-
lön mosdó és öltöző tartozik. 
Természetesen az óvoda tor-
naszobáját is használhatjuk.

Az eddig működő tehet-
ségápolás a néptánc, valamint 
a fejlesztések is folytatódnak a 
megszokott rend szerint.

Községünk adventi ren-
dezvényébe az idén is be-
kapcsolódunk, egy kicsit 
egyszerűbb vendéglátási le-

hetőségekkel. Azonban mű-
sorunkkal szeretnénk meg-
hitt perceket szerezni, ezért 
szeretettel várunk mindenkit 
advent első vasárnapján 16 
órakor az iskolában.

– Az Altomünsteri Miku-
lás a dunaújvárosi óvodában 
is megtalál minket, várhatóan 
november 28-án délelőtt.

– Természetesen az ősz 
szakállú Mikulást is nagyon 
várjuk, Ő december 5-én jön 
el hozzánk.

– Az idei évben nem ter-
vezünk a csoportjainkban Ka-
rácsonyi ráhangolódást a szü-
lőkkel, a távolság és zsúfoltság 
elkerülése miatt, kérjük szé-
pen szíves megértésüket.

A pakolás és a költözés so-
rán sok segítséget kaptunk a 
szülőktől, melyért hálásak va-
gyunk, és mindenkinek na-
gyon szépen köszönjük.

Minden szülőt és érdeklő-
dőt szeretettel várunk, jöjjenek 
be és nézzék meg, hogy élünk 
az Aprókháza óvodában.

Benedekné Sajti Julianna
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
HÍREI

Iskolahét
A pénteki nap tetszett ne-

kem a legjobban, és leginkább 
a  délelőtt miatt, mert ekkor 
avattuk az elsősöket.  Régóta 
vártam ezt a napot, hiszen  
én avathattam az öcsémet. 
Mikor az elsősök beléptek 
a terembe, mindenki tapsolt 
nekik. És eljött a várva várt 
pillanat: az Igazgató néni  fel-
kért minket, hogy húzzuk fel 
a suli pólót a picikre. Nagyon 
megható volt.

Németh Petra 8.o
Legjobban azt vártam, 

hogy az elsősöket felavathas-
suk. Én az ikreknek adtam át 
a sulipólókat. Nem is tudom, 
melyikünk mosolygott job-
ban.  Aztán Kincsvadászat-
ra mentünk az Arborétum-
ba. Térkép segítségével kellett 
megkeresni az elrejtett  fel-
adatokat, majd a végén aján-
dékot kellett rejteni egy lá-
dába  a következő csapatnak. 
Szívem szerint mentem volna 

még egy kört, mert az volt a 
legjobb, hogy mi fiúk az osz-
tályból együtt dolgoztunk és 
ez felejthetetlen élmény volt  
számomra.

Kolonics Attila 8.o
Nagyon vártuk a pénteket, 

hogy felavathassuk  Kossut-
hos diákokká a kis elsősöket.  

De volt bennünk valami szo-
morúság is, hiszen akkor ne-
künk ez már az utolsó évünk!  
Miután felhúztuk a pólót a ki-
csikre,  mindenki kapott egy-
egy ölelést. Remélem, mikor 
ők avatnak majd elsősöket, 
eszükbe jutunk.

Fazekas Csenge   8.o

2014. október 1. a Zene vi-
lágnapja. Világszerte a zene 
ünnepe ez a nap. Nem volt 
másképpen ez iskolánkban 
sem. Szerdán reggel az első 
órában a felsős osztályok em-
lékeztek a zenére. Minden 

osztály, egy maguk által vá-
lasztott dalt énekelt el. Ezek 
között voltak mai magyar slá-
gerek, pl. Kowalsky –Ocho 
Macho szerzeménye, vala-
mint örökzöld magyar dalok 
is, a Piramis zenekartól, illet-

ve Presser Gábor és Adamis 
Anna musicaléből is felcsen-
dült egy dal. Az énekkarosok 
két nótával léptek színpadra, 
LGT – Neked írom a dalt, és 
Máté Péter – Zene nélkül mit 
érek én című örökbecsű szer-
zeménye hangzott el a kórus 
előadásában. A második órá-
ban a kicsik vették át a sze-
repet, osztályfőnökeik Zita 
néni, és Eszti néni vezetésével 
a Bújj, bújj zöldág című nép-
dalt adták elő, és játszották el. 
A 2.osztályosok szintén egy-
egy magyar népdallal szere-
peltek, a 3. és 4. osztályosok 
énekét Niki néni zongorajá-
téka színesítette.

Tükör Balázs 
3.b osztályfőnöke

Aradi vértanúkra 

Aulich Lajos, Damjanich 
János, Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernő, Knezich Károly, 
Láhner György, Poeltenberg 
Ernő, Leiningen- Westerburg 
Károly gróf, Nagysándor Jó-
zsef, Lázár Vilmos, Schweidel 
József, Török Ignác, Vécsey 
Károly gróf.  Rájuk emléke-
zünk október 6.-án. Mártír-
haláluk azóta jelképpé vált, 
annak a küzdelemnek és áldo-
zatvállalásnak a szimbólumá-
vá váltak ők, amelyet a magyar 
nép évszázadokon át folyta-
tott nemzeti függetlenségéért, 
társadalmi haladásáért.

Az osztály lelkesen készült. 
Kicsit lámpalázas volt min-
denki, de ettől függetlenül 
jól sikerült a megemlékezés. 
Sok szép verset, és idézetet 
mondtunk. Az osztályfőnö-
künk ragyogó szemmel figyelt 
minket. Megérte ennyit gya-
korolni! Mindenki ügyesen 
megtanulta a versét.

Bodor Eleni 6.osztály
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Lúdas Matyi Venyimen járt
Fazekas Mihály meséjét, a Lúdas Matyit 

hozta el Nagyvenyimre október 18-án a bu-
dapesti Nevesincs Színház a Művelődési Ház 
és Könyvtár támogatásával. A tornateremben 
több mint 200 gyerek kacagott az igazát fur-
fangos módon kiharcoló szegénylegény és a 
pórul járt, dölyfös uraság történetén.  Az ő írá-
saikból idézünk részleteket.

„Az iskolában játszották a Lúdas Matyit. 
Nagyon tetszett, mert vicces volt, és ügyesen 
játszották a szereplők. Amikor Lúdas Matyi 
nem akart felkelni, akkor lelocsolták vízzel. 
Döbrögi háromszor is kapott 25 botütést! Na-
gyon jó volt a színház. B.L.”

„Elég híres mese és aranyos, szerintem jó. A 
szereplők is jól adták elő, és a jelmez készítőjé-
nek gratulálok.  A kedvenc szereplőim Matyi 
és Évi. A kedvenc részem, ahogy a Happy End 
mindig 25 botütés a nagyúrnak. (…)

Engem annyira érdekelt, hogy előtte lévő 
napon megnéztem a testvérem laptopján más 
fajtáját, de nagyjából ugyanolyan jó volt, de itt 
jobb az iskolában. N. E.”

„Azért nem tetszett a Döbrögi úr, mert 
Lúdas Matyitól elvette a három ludat és meg-
verte Matyit huszonöt botütéssel. Izgalmas 
volt, hogy Lúdas Matyi orvosnak álcázta ma-
gát, meg elküldte a népet gyógyfűért, meg be-
öltözött az erdő igazgatójának. Döbrögi há-
romszorosát kapta vissza, hetvenöt botütést. 
Az is jó volt, amikor táncoltak Döbrögi úr és 
az Évi, meg az a rész is vicces volt, amikor Évi 
lelocsolta Matyit. H.V.”

„Nagyon vicces és izgalmas volt, de azért 
volt benne szomorú dolog is. Szerintem min-
denki jól szórakozott. G. L.”

„Nekem azért tetszett, mert a szereplők na-
gyon szép ruhában voltak és a ruha abba az 
időbe tartozik, és beleélték magukat a mesé-
be, mintha csak visszamennék az időben.(…) 
Olyan volt, mintha tényleg verték volna, de 
nem, szerencsére.(…)V.D.M. V. F.”

„A Lúdas Matyi okos ember volt. Nem 
mindenkinek tetszett, de a többségnek tet-
szett. Kicsit uncsi volt, de azért jó is volt ben-
ne. A Lúdas Matyi háromszor annyit adott a 
Döbröginek. (…) Sz. B.”

„Nagyon élvezetes volt és vicces (különösen, 
amikor verték a bírót). Amikor a Lúdas Ma-
tyi varázslónak öltözött, azon is nagyot nevet-
tem magamban. Főleg akkor, amikor meglát-
tam Lúdas Matyin a műszakállat. Meg az is jó 
volt, hogy nem kellett iskolába menni.”

„Az volt a legjobb rész, amikor leöntötték 
a Lúdas Matyit vízzel. Jó sok vicces rész volt 
benne, de attól még tanulságos volt. A tanul-
ság az volt, hogy ne legyél lusta, és hogy ne 
legyél gonosz, meg ha gonoszat teszel, go-
noszat kapsz vissza. Még az a közmondás is 
elhangzott benne: Három a magyar igazság. 
Szerintem ez volt a legjobb mese, amit az 
iskolában előadtak. Én nagyon jól éreztem 
magam még ezen a szombat délelőttön is. 
Név nélkül”

„Nagyon jó volt. Tanulságos, azért, mert a 
gazdag úr megtanulta: ami a másé, azt nem 
szabad elvenni. Az is jó volt, amikor leön-
tötték Lúdas Matyit. Jól el lehetett képzelni. 
Elég élethű volt, amikor Lúdas Matyi meg-
verte a gazdag urat. Szép is volt, jó is volt, 
vége volt.  J. Sz. M.”

Az iskola szervezett egy 
olyan napot, amikor elmen-
tünk busszal Budapestre az 
Eötvös Lóránt Tudomány 
Egyetemre. Elsőnek a ter-
mészettudományi kiállításon 
vettünk részt, majd a kémikus 
játszóházba mentünk. Na-
gyon jó volt, mert megkóstol-
hattunk különféle anyagokat! 
Volt, hogy egy kémcsőben kü-
lönféle ízű anyagok voltak pl.: 
hagyma, paprika, gyümölcsök. 
Aztán a pattogatott kukori-
cát és a tejszínhabot bele rak-
ták a folyékony nitrogénba, és 
amikor megettük gőz jött ki a 
szánkon, mert -200 Celsi-
us fokos volt. Aztán volt még 
egy asztal, ahol színtelen tin-
tájú tollakat lehetett készíteni. 
Sajnos én már nem jutottam 
el oda, de kipróbáltam milyen 
vele írni!

Körülbelül így lehetett vele 
írni. Ahogyan írtunk vele, 
egyre csak eltűnt. Szerintem 
nagyon jó. Volt egy 45 perces 
„kis” előadás. Tulajdonképpen 
az az előadás is nagyon érde-
kes volt, a szivárványokról és 
a villámokról szólt. Majd volt 
egy olyan terem, ahol ki lehe-
tett próbálni különböző dol-
gokat: egy nő felgyújtotta a 
kezét úgy, hogy égési sérü-
léseket sem szenvedett. Vol-
tak robbantások, amik nagyon 
tetszettek! Szerintem minden 
nagyon érdekes volt, biztos, 
hogy jövőre is elmegyek!

Ruha Réka 
7. osztály

Iskolánkban hagyomány 
már, hogy minden ősszel nyílt 
napra várjuk a szülőket. Eb-
ben az évben október 15-én, 
szerdán nyitottuk meg ka-
puinkat az érdeklődők előtt, 
akik szép számban jelentek 
meg, hogy bepillantást nyer-
jenek az iskolás hétközna-
pokba. 154 tanulónkhoz 107 
szülő, nagyszülő látogatott el.

Matematika, magyar iro-
dalom, nyelvtan, környezet-
ismeret és testnevelés óra 

volt a palettán. A bemutató 
órákon megláthatják a szü-
lők a haladási tempót, a ta-
nári kérdéseket, az eszközök 
használatának módját, segít-
ségadás mikéntjét. A legfon-
tosabb azonban, hogy a szü-
lők ilyenkor gyönyörködjenek 
a gyermekeikben, és kacsint-
sanak néha össze velük, hogy 
„mi mindenképpen összetar-
tozunk”.

Kundra Lászlóné 
igazgató
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Záray Márta és Vámosi János
emlékdélután

2014. november 3-án a 
Művelődési Ház munkatársa-
ival közösen fogadtuk a Záray 
Márta - Vámosi János emlék-
délutánra érkező vendégeket 
és klubtagokat. 

Az emlékdélutánon Tü-
csök Mária és Juhász János 
tartott vetítéssel egybekötött 
visszaemlékezést. 

Záray Márta és Vámo-
si János hosszú évtizedeken 
keresztül együtt léptek fel 
a nagyközönség előtt.    Az 
1950-es években tűntek fel 
és a 70-es évekig Ők vol-
tak a hazai könnyűzene leg-
nagyobb sztárjai.  Ötmillió 
hanglemezt adtak el. Mind-
ketten EMeRTon díj kitünte-
tést kaptak. 

Házasságuk, szeretetük 
és munkájuk egy életre ösz-

szekötötte őket.  Gyerme-
kük nem született.  Tücsök 
Mária 30 évig élt velük csa-
ládtagként, gyermekükként.  
Az ő kezdeményezésére jött 
létre a Záray Márta -Vámo-
si János Kulturális, Művé-
szeti és Emlékezeti Alapít-
vány. 2004-ben emlékszobát 
nyitottak a Velencei tó part-
ján lévő otthonukban és díjat 
alapítottak az énekes házas-
pár emlékére. Az eddigi dí-
jazottak: Kovács Kati, Korda 
György, Balázs Klári, Ha-
rangozó Teri, Payer András, 
Illényi Katica. 

Az énekes házaspár 1996-
ban lépett fel utoljára.  Vámosi 
János 1997-ben meghalt. Et-
től kezdve Záray Márta visz-
szavonult, 5 évig - haláláig - 
élt magányba zárkózva. 

Szebbnél szebb dalaikat 
láthattuk az emlékdélutánon, 
mely a Homokóra dallal kez-
dődött és a Horgászdallal ért 
véget. Zárásként egy gyönyö-
rű dalcsokrot láthattunk. 

Köszönjük Tücsök Máriá-
nak és Juhász Jánosnak, hogy 
együtt emlékezhettünk a nép-

szerű énekesekre és egyúttal 
fiatal korunkra. Ígéretet tettek 
arra, hogy a következő évben 
is eljönnek Nagyvenyimre és 
együtt folytatjuk a visszaem-
lékezést.  

Juhász-Vedres Zoltánné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub elnöke

A Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola tornatermé-
ben ünnepélyes keretek kö-
zött emléklappal és egy-egy 
fényképalbummal köszön-
tötte Nagyvenyim Nagyköz-
ség Önkormányzata nevében 
Szabóné Lőrincz Ilona pol-

gármester asszony azokat a 
házaspárokat, akik elfogad-
ták a meghívásunkat. Szlo-
boda Istvánné anyakönyvve-
zető előtt öt, egymás kezét 
párás tekintettel szorongató 
pár erősítette meg a hajdan 
tett házastársi esküt. Közülük 

négy pár ötven évvel ezelőtt, 
egy pár pedig huszonöt évvel 
ezelőtt kötötte össze életét.

A köszöntést követően a 
házaspárok bálján folytató-
dott az ünneplés a családta-
gok és a településen élők rész-
vételével.

Közösen

Mindenszentek és halottak 
napi református istentisztelet 
volt november 1-én 16 órakor 
a temetőben a ravatalozónál.

Ehhez kapcsolódóan 
Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzata és a Kegyelet 
Bt. közös halottak napi meg-
emlékezést szervezett, amely 
az istentisztelet után kezdő-
dött.  A szertartáson Böttger 
Antal református lelkész a re-
ménység és a vigasztalás igéjét 
hirdette. A végén közös gyer-
tyagyújtással emlékeztünk el-
hunyt hozzátartozóinkra, is-
merőseinkre.
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Kedves Nagyvenyimen élő gyerekek!
Ha szerettek mozogni, táncolni és szeretitek ezt hozzátok 

hasonló gyerekek társaságában tenni, akkor itt a helyetek! Fo-
lyamatosan jelentkezhettek a Művelődési Házban működő cso-
portokba.

– Mazsorett mini csoport 6-10 éves korig; próba kedden 
16.00-18.00 óráig

– Mazsorett ifi csoport 10-16 éves korig; próba pénteken 
17.00-19.00 óráig

– Hip-hop tánccsoport péntekenként 15.30-17.00 óráig
– Moderntánc 6-14 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk; 

  próba szerdán 16:00-18:00 óráig 

Felhívás Felnőtteknek!
Ha szabadidejét szeretné tartalmasan eltölteni, ha társaságra, 

kikapcsolódásra, esetleg sikerélményre vágyik, akkor jelentkez-
zen a következő csoportjainkba (akár többe is)!

A tagfelvétel folyamatos:
– Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre
– Női Kar
– Foltvarró Klub
– Aranykezű Öltögetők Klubja
– Néptánccsoport
– Kötögetők Klubja
Ezenkívül várjuk még azokat is, akik szívesen mozognának 

egy kicsit, és szeretnének tenni az egészségükért!
– Thai Qi klubba szerdán 18.00-19.00 óráig
– Alakformáló tornára kedden és csütörtökön 19.00-20.00 

  óráig
A próbák időpontjai változhatnak.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen lehet a Művelődési 

Házban hétfőtől péntekig 13.00-18.00 óráig, telefonon a 06-
25-506-220-as telefonszámon vagy a muvhaznagyvenyim@
gmail.com email címen.

Népviseletbe öltözött lányok, legények kápráztatták el fel-
vonulásukkal, táncukkal a nagyvenyimieket idén ősszel is. 
A szüreti rendezvény ezúttal is sikeres volt

Egészségnap a Nagyvenyimi

A TÁMOP 6.1.2/11.3 „Egészségre nevelő és szemléletfor-
máló életmódprogramok a kistérségekben” projektjének kere-
tein belül a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház munkatársai 
és meghívott vendégelőadók közreműködésével 2014. novem-
ber 22-én egészségnapon vehettek részt az érdeklődők Nagy-
venyimen, a Művelődési Házban. Az egészségfejlesztési iro-
da munkatársai szűrésekkel, tanácsokkal segítették az egészség 
megóvását: ingyenes lehetőséget biztosítottak vércukorszint-, 
koleszterin-, testzsír-, és tüdőkapacitás mérésre.

A szűrések mellett a következő előadások közül válogathat-
tak vendégeink, a bemutatók alkalmával pedig gyakorlatban is 
megismerkedhettek egy-egy módszerrel:

– Kovács Éva: A cukorbetegségről
– Gál Attila: Mozgásterápiák
– Somogyi Judit: Intim tornagyakorlatok
– Nagy Tamás: A gyermekek szellemi és érzelmi fejlődéséről
– Biorezonanciás bemutató
– Faragó László: Shaolin kungfu formagyakorlatok önvéde-

lem, taichi chuan és chikung légző gyakorlatok bemutató
– Chikung interaktív gyakorlási lehetőség

2014. október 4-én, szom-
baton délelőtt azokat vártuk a 
Művelődési Házba, akik vagy 
már régóta  tudnak, vagy most 
szeretnének megtanulni kötni 
vagy horgolni.

Erdei Gyöngyvér nem csu-
pán hasznos tanácsokkal, ha-
nem alapanyagokkal, és a kö-
téshez, horgoláshoz szükséges 
kiváló minőségű eszközökkel 

felpakolva érkezett hozzánk a 
Kötögetők Klubja meghívásá-
ra. A Klubtagok kis vendéglá-
tással készültek az érdeklődők 
fogadására. Vidám női csivite-
lés, a kötőtűk csattogása köze-
pette rengeteg izgalmas színű 
és struktúrájú fonalat nézhet-
tünk, simogathattunk meg. 
Terveink szerint januárban 
megismételjük a találkozót.

Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
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Az adonyi Gyöngyvirág Női 
Kar idén ünnepli megalapításá-
nak 40. évfordulóját.

Ennek kiemelésére 2014. 
szeptember 27-én az ado-
nyi templomban nagyszabá-
sú koncertet szerveztek, aho-
vá mi is meghívást kaptunk 
a dunaföldvári Annamatia 
Női Kar és a Csákvári Női 
Kar mellett. Nagy izgalom-
mal készültünk, hiszen egy 
templomban énekelni nem 
mindennapos lehetőség. Re-
pertoárunkból néhány egy-
házi dalt és egy népdalfeldol-
gozásokat tartalmazó művet 
választottunk, melyekkel szép 
sikert arattunk. A koncert zá-

rásaként a négy kórus együtt 
énekelte el Bárdos Lajos „Iste-
né az áldás” című művét. Fel-
emelő érzés volt.

A hangverseny után az 
énekkar történetét bemuta-
tó kiállítást néztük meg, majd 
egy kis saját készítésű süte-
ményekkel édesített állófoga-
dáson ünnepeltük a születés-
naposokat. Végül egy újabb, 
mind a négy kórus által ismert 
dal közös éneklésével zártuk a 
programot.

Szeretettel várjuk közénk 
azokat a lányokat, asszonyo-
kat, akik ezekben a csodálatos 
élményekben osztoznának ve-
lünk!   Nagyvenyimi Női Kar

Szent Mihály-nap
Nagyvenyim Nagyközség 

Önkormányzata háromszáz-
huszonötezer forint összegű 
támogatást nyert el az „Itthon 
vagy! - Magyarország szeret-
lek!” program keretein belül 
a Szent Mihály naphoz kap-
csolódó közösségi rendezvé-
nyek céljára. 

„A középkori Mo.-on 
Szent István korától nagy kul-
tusza volt. A 18. sz. közepéig 
Szent Mihály napja hazánk-
ban parancsolt ünnep volt. A 
gazdasági év őszi fordulójá-
ra esett. Főként gazdasági 
élettel összefüggő hiedelme-
ket és szokásokat, időjárási 
megfigyeléseket fűztek hoz-
zá. A gyergyói pásztorok pl. 
Szent Mihály napján tartot-
ták a farkasünnepet, hogy a 
csordát a hazatérés idejére 
megvédjék a farkasok kárté-
teleitől.” (Magyar Néprajzi 
Lexikon)

Szeptember 29-én délelőtt 
a Művelődési Ház nagyter-
mében a Búgócsiga Csalá-
di Napközi közreműködésé-
vel kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, akik eljöttek 
játszóházunkba. Különféle 
technikák alkalmazásával az 
évszakhoz illő, vidám, gye-
rekszobába illő dekorációkat, 
apró ajándéktárgyakat készí-

tettek papírból a gyerekek és 
felnőtt kísérőik.

Alig zárult a játszóház, a 
település határában már gyü-
lekeztek a szüreti felvonulás 
résztvevői. A Nagyvenyimi 
Táncegyüttes táncosai délben 
indultak útnak az őket kísérő 
lovasokkal és kocsikkal. Nyolc 
helyszínen álltak meg, és ele-
venítették fel a szürethez kö-
tődő szokásokat, főként az 
azt követő mulatságot, hiszen 
nemcsak ők maguk perdültek 
táncra, hanem néhány alka-
lommal sikerült bevonniuk a 
nézelődő közönség tagjait is. 
A helybeliek kisebb csopor-
tokba verődve megvendégel-
ték a menet tagjait, néhányan 

elkísérték őket egészen a fel-
vonulás végállomásáig, a Mű-
velődési Házig, ahol szend-
vicsekkel várták mindazokat, 
akik addig nem ették degesz-
re magukat. A vidám sokada-
lomnak Szabó Attila „húzta” a 
talpalávalót, míg a szőlőfürt-
tel bejárták Nagyvenyimet. 
Öröm volt látni, hogy nem 
csupán a táncosokon láthat-
tunk népviseletet, hanem ez 
alkalomból a vendéglátók kö-
zül többen is viseletbe beöl-
töztek. 

Este 7-től folytatódott a 
vigasság. A Kossuth Lajos 
Általános Iskola tornaterme 
adott otthont a Néptánc gálá-
nak, melynek keretében a 20. 

évfordulóját ünneplő Nagy-
venyimi Táncegyüttes ed-
digi koreográfiáiból készült 
válogatást adott elő. Szep-
temberben vette át gyémánt-
diplomáját a Táncművészeti 
Egyetemen Wünsch László, aki 
a Táncegyüttes korábbi szak-
mai vezetője volt, és felesége, 
Tomcsányi Éva. Őket köszön-
tette ez alkalomból dr. Galam-
bos Dénes országgyűlési kép-
viselő, Szabóné Lőrincz Ilona 
Nagyvenyim Nagyközség 
polgármestere, valamint har-
monikajátékával Szabó Attila.

A Újvárosi Kanászok – a 
Dunaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Gimnázium kamaracso-
portja - dalcsokrát követően a 
Nótaeset előadói léptek szín-
padra. Szóka Júlia operettpri-
madonna és Rauf Pál nyugal-
mazott polgármester úr Ifj. 
Oláh Kálmán Zenekara kísé-
retével olyan fergeteges han-
gulatba hozta a nézőket, hogy 
előre nem tervezett, ám an-
nál kedvesebb amatőr fellépő 
is magához ragadta a mikro-
font, hogy szórakoztassa a kö-
zönséget. 

20 óra 30 perckor a nótaest 
résztvevőivel az összetartozás 
szimbólumaként az iskola ud-
varán meggyújtottuk a Szent 
Mihály-napi tüzet.
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A Nagyvenyimi Tánc-
együttes életében az elmúlt 
két évben jelentős változások 
történtek. Több meghatározó 
táncosunk költözött el mun-
kalehetőség, családalapítás 
vagy tanulmányainak folyta-
tása miatt. Hiányuk egy rövid 
időre megviselte a csapatot, de 
szerencsére lelkes fiatalok to-
porognak ajtóink előtt, akik 
szerettek volna csatlakozni 
hozzánk. 2013-ban 5, 2014 
nyarán pedig újabb nyolc tán-

cos érkezett a csoportunkba.
Az együttes 20 éves év-

fordulójának méltó megün-
neplésére készülve mindjárt a 
mély vízbe vetettük őket, hi-
szen a nyár nagyon komoly 
munkával, erőt próbáló felké-
szülésekkel és szervezési fel-
adatokkal telt. Szerencsénk-
re a fiatalok hamar felvették 
a ritmust, lelkesedésük, hihe-
tetlen energikusságuk pedig 
az "idősebb" táncosoknak is 
új lendületet adott. Az évfor-
duló alkalmából rendezett gá-
laműsor nagyszerű közönsége 
talán nem is gondolta, hogy ez 
a csapat csak néhány hónapja 
dolgozik így együtt.

A Falunap után jól meg-
érdemelt közös pihenésünkre 
utaztunk, természetesen egy 
tánctáborba. A munka azóta 
is rendületlenül folyik a cso-
portban, újabb és újabb tánco-
kat tanulunk a közönség és a 
saját örömünkre.

A Fejér Megyei Művelő-
dési Központ ebben az év-
ben már hatodik alkalommal 
rendezte meg a Fejér Me-
gyei Amatőr Táncegyütte-
sek Minősítő Fesztiválját. Ez 
a fesztivál több szempontból 
is hasznos, és fontos egy tánc-

együttes számára. Egyrészt 
találkozhatunk, megismer-
kedhetünk a környékbeli tán-
cosokkal, bepillantást nyerhe-
tünk más műhelyekben folyó 
munkába, másrészt a neves 
szakmai zsűri meglátásai, ta-
nácsai segíthetik az együtte-
sek vezetőinek munkáját.

Mikor megkaptuk a meg-
hívást a fesztiválra, sokat gon-
dolkodtunk, vajon benevez-
zünk-e, hiszen nagyon fiatal 
még ez a csapat, a felkészülés-

re sem állt túl sok idő rendel-
kezésre, és a korábban meg-
kezdett munkát sem szerettük 
volna megszakítani. Mégis 
úgy döntöttünk elmegyünk 
a fesztiválra, hiszen kíváncsi-
ak voltunk a többi együttes-
re, arra, hogy mi hol tartunk 
most, és vajon mit mond a 
zsűri arról, amilyen utat já-
runk. Fontosnak tartottuk azt 
is, hogy a táncosok ismerked-
jenek a megye más táncegyüt-
teseivel, nézzék meg azokat 
a csoportokat, ahol idősebb 
táncosok táncolnak.

Nem bántuk meg! Szín-
házteremben, nagyon ideális 
körülmények között léphet-
tünk fel. A fesztivál színvo-
nala, a résztvevő együttesek 
felkészültsége minket is meg-
lepett. A minősítő létrehozó-
inak eredeti szándéka szerint 
azoknak az együtteseknek 
szerettek volna teret és meg-
mérettetési lehetőséget bizto-
sítani, akik kis, vagy akár nulla 
költségvetésük, kevés tánc-
próbájuk miatt nem juthatnak 
el neves, országos fesztiválok-
ra, minősítésekre. Azt kell 
mondjuk, a fesztivál kinőt-
te magát, és sok csoport akár 
magasabb szinten is megáll-

ná a helyét. Ez komolyan el is 
gondolkodtatta a szervezőket, 
és a továbbiakban a csoportok 
vezetőinek közreműködésé-
vel valószínűleg átalakítják a 
fesztivál kiírását.

A jelenlegi rendszer szerint 
a minősítést kérő együttesek 
legalább két tájegység táncát 
mutatják be a zsűri előtt ma-
ximum húsz percben. Ez le-
het több koreográfia, de lehet 
egy szerkesztett tánccsokor is. 
A zenei kíséret lehet élő ze-

nei, de lehet előre elkészített 
felvétel is. Minket a székes-
fehérvári Szedtevette zenekar 
kísért Juhász Zsófi vezetésé-
vel. Kalotaszegi legényest és 
Csíkszentdomokosi táncokat 
táncoltunk. Bár úgy éreztük, 
a bemutatkozás jól sikerült, a 
résztvevő táncosok sorra jöt-
tek gratulálni, de álmunkban 
sem gondoltuk volna, hogy is-
mét kiemelt arany minősítést 
kapunk.

A csoportok vezetői számá-
ra tartott szakmai értékelésen is 
elismerően nyilatkozott a zsű-
ri a csoportról. Annál nagyobb 
elismerés, hogy úgy érezték, 
mintha Csíkszentdomokoson 
lennének egy bálban, egy hi-
telességre törekvő táncegyüt-
tes számára nem létezik. Ez 
azt jelenti, hogy mind a tán-
cok ismeretében, mind han-
gulatában, stílusában és len-
dületében helyén van az, amit 
csinálunk.

A csoport nagyon örült 
az elismerésnek, és ez hatal-
mas lendületet ad számunkra 
a további munkához. Remél-
jük Önök, Nagyvenyimiek is 
büszkék ránk!

Czuppon Péter 
és Kuminka Zsuzsa

-

Advent a készülődés, a vá-
rakozás időszaka, amikor visz-
szaveszünk kicsit a minden-
napi rohanásból.

A foltvarrók pedig készül-
nek, sok szép ajándékkal, az 
adventi hétvégékre, hogy le-
gyen miből választani szeret-
teinknek. Lesz választék terí-
tőkből, képekből,háziáldás,és 
más foltvarró tárgyakból.  
Nagyvenyimen már hagyo-
mány a karácsonyra való fel-
készülés, hiszen piciktől a 
nyugdíjasokig mindenki ké-
szül műsorral. Advent négy 
vasárnapján gyertyát gyújtunk 
a téren és egy kellemes estét 
töltünk el.

Mindenkinek szeretettel-
jes, békés, boldog ünnepeket 
kívánunk!

Selmeczi-Kovács Istvánné
csoportvezető

A Nagyvenyi-
mi Művelődési Ház 
és Könyvtár nevében 
szeretettel gratulá-
lunk a Nagyvenyimi 
Táncegyüttesnek, a 
„Kiemelt arany” mi-
nősítéshez. Büszkék 
vagyunk rájuk. 
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Klubunk tagsága együtt 
ünnepelt  az októberi ünne-
pi klubdélutánunkon. Farkas 
Erik színművész előadásában 
szép dalokat hallgattunk meg. 
Hívtuk és szeretettel fogadtuk 
azokat a nagyvenyimieket is, 
akik nem tagjai klubunknak. 
Novemberi klubdélutánun-
kon a Művelődési Házzal kö-
zösen Záray Márta - Vámosi 
János emlékdélutánt tartot-
tunk, ahová hívtuk és szere-
tettel fogadtuk településünk 
lakóit. Szeretnénk, ha tele-
pülésünk hozzánk közelál-
ló korosztálya még nagyobb 
számban venne részt rendez-
vényeinken. 

Meglátogattuk a helyi sze-
retetotthon lakóit. Dalkörünk 
gyümölcskosárral és  dalcso-
korral  köszöntötte az otthon 
lakóit, akikkel közös énekléssel 
ért véget az ünnepség. 

Kulcson, Rácalmáson és 
Székesfehérváron is részt vet-
tünk az Idősek Világnap-
ja alkalmából rendezett ün-
nepségeken, Hantoson pedig 
népdalkörök találkozóján sze-
repeltünk. 

Készülünk az adventi ün-
nepségsorozatra. Részt veszünk 
az előkészületekben és a prog-
ramokban is. Dalkörünk  meg-
hívást kapott a székesfehérvári 
karácsonyi ünnepségre, melyen 
örömmel veszünk részt. 

December  1-én a klub ve-
zetőségválasztást fog tarta-
ni. Az új vezetőség 2015. ja-
nuár 1-től fogja szervezni és  
irányítani a klub munkáját. 
A jelenleg funkcionáló ve-
zetőség nevében köszönöm 
a klub tagjainak, az Önkor-
mányzatnak, Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozóinak, a 
Közalapítványnak,  a telepü-
lés minden intézményének, a 
civil szervezeteknek, a klubot 
támogató vállalkozóknak és a 
település lakóinak a segítsé-
get, amellyel segítették, elis-
merték a klub munkáját.   

Településünk minden la-
kójának, kedves barátaink-
nak és minden ismerősünk-
nek kellemes karácsonyt és jó 
egészségben megélt boldog új 
évet kívánunk. 

Juhász-Vedres Zoltánné 
klub-elnök 

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

Elérkezett az ősz és ezzel 
együtt az évről-évre szezoná-
lisan megjelenő influenza ví-
rusok megjelenése. Többféle 
kórokozó is okozhat influen-
zaszerű tüneteket, az influ-
enza vírusok azonban súlyos 
szövődménnyel járó megbete-
gedéseket  okozhatnak a ma-
gas kockázatú népességcso-
portokban.

A megbetegedések elkerü-
lése érdekében nagyon fon-
tos, hogy betartsuk az alapve-
tő higiénés rendszabályokat. 
Gyakrabban mossunk kezet, 
a köhögés és tüsszentés hi-
giénés etikettjét, azaz papír 
zsebkendőt használjunk, me-
lyet használat után rögtön 
zárt hulladékgyűjtőbe dob-
junk. Kerüljük a tömeget jár-
ványos időszakban. Betegség 
esetén forduljunk orvoshoz és 
ne menjünk közösségbe.

Az influenza elleni specifi-
kus védelmet azonban a védő-

oltás jelenti. Már kiszállításra 
került és elérhető az oltóanyag 
a háziorvosoknál. A védőol-
tás felvétele háromféle inf-
luenza vírus ellen nyújt vé-
delmet, melyek várhatóan az 
idei influenza szezonban ke-
ringeni fognak. Egészségünk 
védelme, az influenza meg-
előzése érdekében az influen-
za szövődményei szempontjá-
ból leginkább veszélyeztetett, 
magas kockázatú személyek 
részére az idei évben is térí-
tésmentes vakcina áll rendel-
kezésre. Az oltóanyag recept-
re felírható, gyógyszertárban 
is beszerezhető.

Kérem a nagyvenyimi la-
kosokat, hogy jelentkezzenek 
az időben felvett védőoltá-
sért. A teljes védettség kiala-
kulásához két hétre van szük-
ség, ezért ne késlekedjünk!

Előzzük meg az influenzát 
együtt!

Dr. Zseli József

2014.12.16-án (kedden) 
15 és 17 óra között

dr. Kolos János főorvos, 
szülész-nőgyógyász 

adjunktus a Tanácsadóban.

A vizsgálat díja 2000 Ft.

A szűrés előjegyzés alapján történik, mely 
az 506-200-as telefonszámon kérhető.

EGÉSZSÉGÉRE
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Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
várakozó ügyfeleink részére.

Ingatlanközvetítés már 2,5%-tól!
Ingyenes hitelügyintézés, 
biztos ügyvédi háttér,
közel 15 éves tapasztalat, 
több száz elégedett ügyfél.
Részletekért keressen fel még ma!

06-30/746-8177
facebook.com/az.ingatlan, szenciroda@gmail.com

Kedves Nagyvenyimiek, Tisztelt Partnereim!

Vállalkozásom az „Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létre
hozására és fejlesztésére LEADER Helyi akciócsoportok közremûködésével 2012ben nyúj
tandó támogatások” körében Fa gyerekjáték készítõ mûhely kialakítása címmel támogatásban
részesült.
A beruházásunk megvalósulásával létrejövõ új mûhely a fa gyermekjátékok készítésének
munkakörülményeit jelentõsen javítja, még több szépség és kedvesség kerülhet bele az ifjú
gyermekszívet megdobogtató, természetes anyagból, kézmûves technikával készülõ fejlesztõ
és foglalkoztató játékokba.

Térjenek be hozzánk, tekintsék meg, milyen csoda
születhet a fából, hogyan kel életre a katona, s az
állatvilág a fûrész foga és a csiszoló alatt!

Budai Árpád 
erdésztechnikus, tanár, Fa játékkészítõ
Mûhely: Nagyvenyim, Pipacs u. 4.
Tel: +36303582214
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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

Tilos megállni

Tisztelt Szülők és Gépjár-
művezetők!

Szeretném megkérni Önö-
ket, hogy az iskola előtti út-
szakaszon a Megállni Ti-
los jelzőtábla hatálya alatt és 
a kerékpársávon ne álljanak 
meg, ne parkoljanak le, mert 
ez nem csak szabálysértés, ha-
nem balesetveszélyes is!

Ha nincs parkolóhely a Ta-
karékszövetkezet előtt, kérem 
Önöket, hogy az iskola udvara 
és a benzinkút közötti terüle-
ten tárolják a járműveket.

Amennyiben a későbbi-
ek folyamán észlelem a sza-
bálysértést, kivétel nélkül 
szabálysértési eljárást kez-

deményezek az elkövetővel 
szemben.

Mutassunk jó példát gyer-
mekeinknek, hogy baleset-
mentesen közlekedhessünk!

Halász Péter r. zászlós
körzeti megbízott

Köszönöm, hogy ebben az évben is igény-
be vették fodrászatom szolgáltatásait.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánok!

2015-ben is szeretettel várom Önöket!

Burunczné Marcsi: 
20/416-33-38 

BÚCSÚZUNK
Az Aranydaru Nyugdíjas Klub tagsága fájó szívvel bú-

csúzik 

FÜLÖP IMRE
klubtársunktól

Emlékét szívünkben és emlékezetünkben megőrizzük. 
Nyugodjon békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Szívedben nem volt más,
Csak jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt egész életed.
Elfeledni Téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulni élni nélküled!”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, illetve mély gyászunkat bármi módon enyhíteni igye-
keztek.

A gyászoló család

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500. 

Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: Rolling Nyomda.

Meghívó 
Szeretettel hívunk és várunk minden nyugdíjast
2014. december 18-án csütörtökön 15 órakor

Idősek karácsonyára
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermébe.

Ünnepi köszöntőt mond:  Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim nagyközség polgármestere

Közreműködnek:
Nagyvenyimi Mazsorettcsoport - Jobbágy Péter szakmai vezetésével
Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara - karvezetőjük Gulyás Nikolett és Tükör Balázs
Gyermek néptánccsoport - Czuppon Péter szakmai vezetésével
vendégművész

A belépés díjtalan!

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját

Karácsonyi koncertünkre
2014. december 21-én 17.30 órakor
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermébe. (Nagyvenyim, Fő u. 16.)
Közreműködnek:

Szent Cecília Ének- és zenekar, szakmai vezető: Némethné Suplicz Orsolya
Nagyvenyimi Női Kar, karvezető: Péter Kata
vendégművész

A belépés díjtalan.
Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk!

a Nagyvenyimi Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói    


