
Falunap: jó érzés volt végre együtt 
tölteni néhány kellemes órát

A település születésnapját, 
az önállóvá válás évforduló-
ját minden évben nagyszabá-
sú rendezvénnyel köszöntjük. 
Ezt a szép sorozatot csak a ví-
rus okozta járványügyi hely-
zet törte meg tavaly. De idén 
semmi sem szabott gátat az 
örvendezésnek, augusztus 
első szombatján újfent együtt 
ünnepelhettünk mi, nagyve-
nyimiek. Ahogyan Vargáné 
Kaiser Katalin polgármes-
ter fogalmazott: „...engedtük 
magunkon eluralkodni a szü-
letésnaposság jóleső érzését, 
melyhez méltó keretet szol-
gáltat a sokszínű program.”

Az augusztus 20-ai ün-
nepség megnyitóján Ku-
minka József alpolgár-
mestere méltatta Szent 
István jelentőségét. A ren-
dezvényt Mogyorós Má-
ria versmondása, Németh 
Irma énekei és a Nagyve-
nyimi Táncegyüttes fellé-
pése tette még ünnepélye-
sebbé. Beszédet mondott 
Kovács Henrietta refor-
mátus lelkész. A kenyeret 
megszentelte Kristofory 
Valter katolikus plébános.

Vastag Tamás koncertje óriási siker volt, nemcsak helyből, 
hanem a környék településeiről is vonzotta a közönséget
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IN MEMORIAM

Wolfgang Grimm
Viellecht existiren zahlreiche Orte,
die schöner und besser sind als unsere Erde.
Viellecht existiert auch Er,
der zu viel mehr fähig als Menschen ist….

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Megint távozott egy nagyszerű lélek, s mi megint visszavonhatatlanul 

szegényebbek lettünk. 
Altomünsterben szeptember 13-án Wolfgang Grimm üdvéért szól-

tak a harangok, s az ő emléke előtt tisztelgett a temetőben hosszan 
hömpölygő altomünsteriek sora.

Ég felé törő tornyával, s a benne lakó harangokkal, több szintes kar-
zatával és kerengőjével, szépséges oltárával, orgonájával, rózsaablakával 
és gyönyörű freskóival, kívül-belül meghatározó erővel ható épület az 
Altomünster sokszáz évre visszatekintő történelmi múltjának tekintélyét 
árasztó templom. Michael Reiter polgármester kollégámat követve, e 
templom falai között mondtam el, a Nagyvenyim polgárai nevében is 
búcsúzó gondolataimat az emberek testi világából fájó hirtelenséggel 
távozó, maga mögött hatalmas űrt hagyó Wolfgang Grimm, és az őt 
gyászolók felé. 

Tisztelt Gyászolók, Drága Barátaink!
Altomünster és Nagyvenyim 29 évvel ezelőtt kezdte megismerni 

egymást. Egy sokszáz éves múltú bajor közösség és egy fiatal önállóságú 
magyar település lakói fordították arcukat egymás felé. Előbb bizalom-
mal, aztán az idők múlásával, egyre nagyobb szeretettel.

Az eltelt évtizedek megerősítették ezt a barátságot, mert ennek 
alapjait a jövőben bízó, eltökélt emberek rakták le, s a települések ve-
zetői mindenkor féltő gonddal ápolták az örökséget és vitték tovább 
a hagyományt. 

Ez a templom, amelyben most itt vagyunk, büszkén állja a rátörő 
viharokat. Mert alapja az őszinte hitből született, terheit pedig biztos 
pillérek tartják. 

Ilyen pillére, támasza és tartóoszlopa volt a mögöttünk lévő majd 3 
évtizednek Wolfgang Grimm, aki túl fiatalon hagyott itt minket, még 
mindig felfoghatatlan a veszteség.  

Utolsó találkozásunk személyes és nagyon 
baráti volt.  Emlékét megőrzöm egész éle-
temben. Mögöttünk már voltak beszélgeté-
sek, egyetértések és viták is. Voltak közösen 
megélt örömök és elismerések, kölcsönös 
tisztelettel átszőtt pajkos összekacsintások, s a következő találkozás 
várakozásának örömteli izgalma. 

Ez az izgalom már örökre beteljesületlen marad. Wolfgang Grimm 
már nem vár minket, ha Altomünsterbe érkezünk, és soha nem száll 
már le a buszról a nagyvenyimi iskola udvarán…

Egy dallam motoszkál napok óta bennem:

Lehet számtalan hely,
ami szebb és jobb a mi Földünknél.
Lehet, létezik ő is,
aki többre képes az embernél. 
Egyszer ismeretlen távolba vágyom,
máskor megriaszt egy álom,
hogy a hang, hogy a csend,
hogy a fény, hogy a tűz,
már nem vigyáz e cseppnyi földre,
s el kell mennünk mindörökre.
Fényév távolság,
csak hallgatom, csak bámulom.
Zengő fényország,
hogy láss csodát, egy életen át….

Wolfgang Grimm halála megrendítette a nagyvenyimieket. Közsé-
günk valamennyi lakója és a magam nevében búcsúzok tőle. Szomorúan 
és tisztelettel fejet hajtva emléke előtt.

Isten veled Wolfgang, nagyon fogsz hiányozni!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Szép, új köntöst kap az általános iskolánk
A nyolcvanmilliós állami tá-

mogatásnak, valamint tankerületi 
és önkormányzati együttműködés-
nek köszönhetően több területen is 
komoly felújítás, fejlesztés történt 
a nyári karbantartási időszak alatt 
a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolában. 

– Az épülettömb évtizedekkel 
ezelőtt több ütemben, különböző 
technológiák alkalmazásával épült, 
többször bővített, négy alapvető 
építészeti egységet magában fog-
laló építmény, amely a szerkezetek 
és technológiák tekintetében nem 
felel meg a mai követelményeknek, 
és az eltakart részek vonatkozásá-
ban pedig erősen amortizálódott. 
Bár az elmúlt időszakban több fel-

újítást meg tudtunk valósítani, ezek 
nem adtak lehetőséget az épület 
szerkezeti állékonyságát hosszú tá-
von biztosítani képes beavatkozá-
sokra. A néhány évvel ezelőtt meg-
kezdett, energetikai korszerűsítést 
célzó beruházás megvalósítása 
során úgy az oktatási épülettömb, 
mint a tornacsarnok tetőszerkezete 
kapcsán is olyan szerkezeti hibák 
tárultak fel, amelyek magyará-

zatot adtak a régóta fennálló és 
 eddig kezelhetetlen problémákra, 
ezzel kijelölve a következő felújítási 
feladatokat – érzékeltette a  nagy-
szabású munkálatok indokoltságát 
polgármesterünk, Vargáné Kaiser 
Katalin. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által biztosított 80 mil-
lió forintos támogatásból lehetőség 
nyílt a tetőszerkezetek felújítására 
költséghatékony módon, mégpedig 
a használat fenntarthatóságának 
növelése mellett. A beruházásban 
megvalósulhatott az iskolaépület 
oktatási épülettömbje feletti teljes 
tetőszerkezet felújítása, héjazatá-
nak cseréje, a tartószerkezet és a 
rétegrenden belüli elemek pótlása, 

javítása, cserépfedés teljes cseréje 
a szükséges kiegészítő javítások 
és bádogos munkák elvégzésével, 
valamint az iskolai étkezőhelyiség 
palafedésének átalakítása és a tor-
nacsarnok lemezfedéses külső hé-
jazatának teljes felújítása is, amihez 
szükség volt a napelemes rendszer 
lebontására, majd az új héjazatra 
történő felszerelésére is – ismer-
tette a fejlesztési munkák részleteit 
polgármesterünk. Hozzátette:

 – A tervezett fejlesztési elemek 
megvalósulása ismét egy mérföld-
kő az önkormányzat tulajdonában, 
de nagyvenyimi kicsinyek és ifjak 
által használt tér értékmentő és 
-teremtő, minőségi megújítása 
terén. (Forrás: HL/duol.hu)
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Kedves Nagyvenyimiek! 
Önállóságának 74. évfordulóját a közelmúltban Falunappal 

ünnepelte településünk.
A világjárvány árnyékában mégis egy kis felszabadulást hozó 

nyári időszak legnagyobb lélegzetű eseményén érzékelhető volt 
a közös élmények, az önfeledt szórakozás, az együttlét, a másik 
ember felé fordulás, a pandémia hozta bezártságból való kisza-
kadás, újra megnyílás feltörő igénye.

Kollégáimmal most azon dolgozunk, hogy az év hátralévő 
időszakában – a járványügyi intézkedéseket figyelembe véve- 
még további sok színes rendezvénynek adjunk teret, s a lehető 
legtöbb, legkedvesebb élménnyel gazdagíthassuk településünk 
polgárait.

Kérem kísérjék figyelemmel a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár honlapját, facebook oldalát, plakátjait, ese-
ménymeghívóit! 

E cikk írásakor zártuk a „Szalon – zenés nagyvenyimi esték” 
címmel útjára indított új kulturális sorozatunk nyitórendezvé-
nyének kapuit, melyen a Kelemen Angelika jazzkvartett volt 
a vendégünk egy kiváló hangulatúra sikeredett klubkoncerten. 

Közeleg a Nagyvenyimi Táncegyüttes fergetegesnek ígérke-
ző szeptember 24-i műsora és az azt követő Táncház. Másnap, 

szeptember 25-én szombaton, a Községháza melletti Ligetben, 
a Kulináris Kavalkád, tényleg színes családi napján lehet ré-
szünk a nyárutó fergeteges forgatagában. Valódi bajor sramlize-
nével, a rendezvényen megszokott versengéssel, retro dallamok-
kal, Lúdas Matyival és Döbrögivel. Az esti nagykoncerten a 
Chamelon zenekar és Sergio Santos búcsúztatja a színes napot, 
ahová nagy szeretettel várjuk Önöket, a nagyvenyimiek számára 
valamennyi játék, program, szolgáltatás és az ebéd körében ingye-
nes igénybevétellel.

Az ősz és a hidegebb idők beköszöntével sem kell majd be-
gubóznunk. Október elején, a Mélykúti Településrészi Falunapra 
várják a helyieket a szervezők. Az időseket és a jubiláló házas-
párokat köszöntjük, 23-án, nemzeti ünnepünkön Hüvösvölgyi 
Ildikóval várjuk Önöket a „Benned él a magyarság” című előadás-
ra. „Advent-elő” című programunkon az időszerű disznótorosra 
szeretnénk ismét vendégül látni a nagyvenyimeket, s a karácso-
nyi várakozás időszakát is az ünnephez méltó programokban 
feltöltődve élhetjük majd át. Legyenek a Vendégeink!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Tovább épül-szépül Nagyvenyim
Mint azt már megírtuk e 

lapszám hasábjain, az isko-
lánk tetőszerkezetei teljesen 
megújultak. Az önkormány-
zati feladatellátás támogatá-
sa körében megvalósult a Suli 
Fitt Park - Kölyökvár nevű 
sportinfrastruktúra-fejlesz-
tés, mely meghozta a hasz-
nálók szeretetét, elismerését. 
Vidám-fürge örömeinkről az 
iskola hírei között láthatnak 
fotókat.

Elkészült a Magyar Falu 
Programban megvalósuló bur-
kolatfelújítás a Budai-nagy 
Antal utcában és az Erdőso-
ron. A Holló utca aszfaltozásá-
nak folytatása is megvalósult a 
közterületfejlesztési kiemelt pro-

jektünk keretében, amelyben 
készül a bölcsőde és az óvo-

da előtti közterület-kapcso-
lat, átadásra kerültek a sport-
park melletti, valamint a Liget 
É-i oldalán hosszan futó jár-
dák rekonstrukciói. Hamaro-
san megkezdődik könyvtári 
parkoló II. ütemének kialakítá-
sa, s a „Határvölgyi lakótelep” 
burkolatmegújítása, melynek 
dandárja az októberi hónap-
ra prognosztizálható. Az Ad-
venti időszakot várhatóan már 
az „Eszkimókatár” jégpályáján 
köszönthetjük. Az év hátralé-
vő részében – többek között- 

még ránk vár a két jelentős 
problématerületet érintő fel-
színi víz-elvezetési projekt, 
valamint a nagyátemelő szag-
hatásának csökkentését célzó 
víziközmű beruházás megva-
lósítása is.  

A feszített ütemű munkák 
alatt türelmüket kérjük. 

Nagyvenyim tovább épül-
szépül. Kérem, hogy becsüljék 
meg elért eredményeinket, vi-
gyázzunk születő értékeinkre, 
hogy sokáig élvezhessük ezek 
áldásos hatásait!

Az oldalakat összeállította: 
Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere
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KÖZLEKEDÉS 
AZ ISKOLÁBA

Itt a szeptember, elkezdő-
dött az iskola - ilyenkor egyre 
több gyermek jelenik meg az 
utakon gyalogosként és utas-
ként egyaránt. Vigyázzunk rá-
juk és magunkra!

A szülők, ha tehetik, a ki-
sebbeket az első napokban kí-
sérjék el az iskolába. Izgalmas 
és hasznos program lehet, ha 
a szülő a gyermekkel együtt 
gyalogosan körbejárja az is-
kola környékét és átbeszélik a 
közlekedési szabályokat.

Beszélgessünk a gyerme-
künkkel arról, hogy mire kell 
nagyon odafigyelni – reggel, 
szürkületkor, esőben, sötéte-
dés után –, hol és hogyan sza-
bad áthaladni az úttesten.

Tudatosan készítsük fel 
őket, milyen veszélyek, ne-
hézségek adódhatnak a köz-
lekedés során – sok helyen 
beszerezhetők már a baleset-
megelőzés szempontjából 
fontos fényvisszaverő matri-
cák, ragaszok. Ha van rá le-
hetőség, helyezzünk ilyeneket 
gyermekeink kabátjára, tás-
kájára észrevehetőségük, testi 
épségük megóvása érdekében!

 Különösen a kisgyerme-
kekre jellemző, hogy nem is-
merik fel a veszélyt, s így 
könnyen bajba kerülhetnek.

Kérem, hívjuk fel figyel-
müket, hogy: ha bármilyen 
problémájuk adódik, biza-
lommal forduljanak azokhoz 

a rendőrökhöz, polgárőrök-
höz, akikkel az utcán és az is-
kola közelében találkoznak!

A gyermekek helyes köz-
lekedésre való neveléséhez, a 
balesetek elkerüléséhez alap-
vető, hogy a szülő maga is pél-
dát mutasson akár gyalogosan, 
akár járművezetőként közle-
kedik. Közös érdek, hogy a 
gyermekeink minél hamarabb 
megtanulják a helyes közleke-
dés alapjait, ezáltal megóvjuk 
őket az esetleges baleseti hely-
zetektől. Érdemes megtaníta-
ni a gyerekeknek az alapvető 
KRESZ-táblákat. 

Kívánok mindenkinek biz-
tonságos közlekedést és a le-
hető legsimább tanévkezdést!

Halász Péter 
rendőr zászlós

Színes programok tették 
teljessé a Falunapot

Színvonalas eseménnyel kezdődött az idei Falunap 
Nagyvenyimen, mivel három, érdekes kiállítás is bővítette az 
amúgy is programban bővelkedő rendezvényt. Elsőként 11 óra-
kor a Nagyvenyim Közösségi Ház - Szociális Szolgáltató Tömb 
udvarán Vargáné Kaiser Katalin polgármester mondott ünnepi 
köszöntőt. Beszédében kiemelte, hogy szerencsések községünk 
lakói, mert vannak örömeik, és van kivel azokat megosztani. Az 
eltelt időszak nehézségein felülemelkedve, ha óvatosan is, de 
bizakodva tekinthetünk a jövő felé. A Falunap tájékán ünneplő-
be öltöztetjük a községet, és engedjük magunkon eluralkodni a 
születésnaposság jóleső érzését, melyhez méltó keretet szolgáltat 
az a sokszínű program, amivel erre az alkalomra készültek. 

A kulturális megnyitót követően a ligetben folytatódtak az 
események, ahol programindítóként a testvértelepülések képvise-
lőit Egeres - Mákófalváról Both György alpolgármestert, Jegenye 
településről Lőrincz Jenőt, Inatelkéről Tárkányi Istvánt, Kolozs-
várról Vákár Istvánt és Altomünster részéről Bognár Lászlót is 
köszöntötték. Az ünnepi pillanatok után a szórakozás kapott 
főszerepet. Az iskola, a művelődési ház és a liget előtti területet 
a gyerekek vehették birtokba. Lovaglás, légvár, lézerpuska, lábbal 
hajtós gokartok és még sokféle kikapcsolódás várta az aprónépet. 
A fiatalok és a felnőttek pedig a színpadi produkciókban talál-
hattak maguknak kellemes és megfelelő szórakozást. Nótázós, 
táncos, zenés műsorok, fő számként Vastag Tamás koncert és 
végül hajnal háromig tartó utcabál tette kompletté a nagyve-
nyimiek 2021-es falunapját. Remélhetőleg sokak örömére. (For-
rás és fotók: HL/duol.hu)

Alapvető, 
hogy a szülő 
maga is pél-

dát mutasson 
akár gyalogo-
san, akár jár-
művezetőként

Kiállításmegnyitókkal indult a Falunap. Vargáné Kaiser Ka-
talin polgármester köszöntötte a megjelenteket

Nagyon sokan családostól érkeztek a rendezvényre
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Óvoda, óvoda, óvoda

Elkezdődött az élet a Nagyvenyimi 
Nefelejcs óvodában is

Elérkezett a szeptember, 
óvodánk kapui ismét meg-
nyitottak a gyerekek és szü-
leik előtt. Nagy öröm szá-
munkra, hogy hagyományos 
keretek között történhet a 
beszoktatás. Az új gyerekek 
a szülőkkel együtt ismerked-
hetnek meg a számukra még 
ismeretlen környezettel, tár-
saikkal és a felnőttekkel.  Sze-
retetteljes, harmonikus légkör 
megteremtésével igyekszünk 
viszonylag zökkenőmentes 
beszoktatást biztosítani a ki-
csik számára. Fontos szá-
munkra, hogy a gyerekek jól 
érezzék magukat az óvodánk-
ban, ennek érdekében szám-
talan eszközt, módszert alkal-
mazunk. 

Óvodai életünk egyik leg-
fontosabb eszköze a mese. A 
mesék mindig a valóságot fo-
galmazzák meg némiképp 
ellentétes formában, mégis 
alapvető igazságokat ábrázol-
nak szimbólumokba burkol-
va. A mesék mindig pozitív 
hatást fejtenek ki, hallgatá-
sakor a gyermekben kialakul 
a kettős tudat, mely során 
majd meg tudja különböztet-
ni a valóságot a csodától. Jóté-
kony hatást fejt ki a gyermeki 
lélekre a mese varázslatos vi-
lága, hiszen fantáziája, gon-
dolkodása, emlékezete fejlő-
dik általa. A mesék két véglet 
között mozgó (csodás és kis-
sé rémisztő) világa mintha a 
gyermeki lelket modellezné. 
Életkori sajátosság a 3-6 éves 
korú gyerekeknél a szélsősé-
ges érzelmek közötti ingado-
zás, ezért is hat a mese jóté-
konyan rájuk, megnyugtatja 
őket. A mesék fontosak, kü-
lönlegesek a gyerekek számá-

ra, mert gyógyító erővel ren-
delkeznek. A gyermek a mese 
hallgatása közben rendkívüli 
módon tud azonosulni a sze-
replőkkel, és napközben a vele 
történt eseményeket is köny-
nyebben fel tudja dolgozni. 
Éppen ezért minél többször 
hallgassanak mesét a gyere-
kek otthon is! 

Egészséges fejlődése, bel-
ső érése érdekében, soha ne 
sajnáljuk az időt a mesélésre, 
mert az az értékes idő ezer-
szeresen megtérül!! Az élő-
szóban elhangzó mese a leg-
hasznosabb melyet a szülőtől 
hall a gyermek, mert a mesék 
sok esetben az esetleges szü-
lő-gyermek konfliktusokatt is 
feldolgozzák. 

A mai digitalizált világban 
elkerülhetetlen, hogy ne néz-
zenek mesét a tévében vagy 
interneten. A szülők felelős-

sége, hogy mindezt egészséges 
keretek között valósítsa meg, 
szem előtt tartva az igényes-
séget és a megfelelő tartalmat.

Takács Zsófia Katalin az 
ELTE PPK adjunktusa ku-
tatásainak eredményeképpen 
arra következtetett, hogy az 
igényesen kivitelezett digi-
tális mesék jótékony hatással 
lehetnek a gyerekekre. Azok 
a rajzfilmek azonban ahol a 
szöveg csak párbeszéd formá-
ban van jelen nem tartoznak 
az előnyös mesék körébe. A 
gyermek valójában akkor tud-
ja elképzelni a mese történe-
tét, ha azt meg is érti. Mind-
ehhez nagyon fontos a képi 
világ, melyhez segítség akár a 
mesekönyv hagyományos il-
lusztrációja. Viszont, ha nem 
lát képeket a gyermek még 
inkább fejlődik a képzelő ere-
je. A szülő által olvasott mese, 

vagy fejből mondott mesék 
azért működnek kiválóan, 
mert erősítik a kicsik fantázi-
áját, kialakítják és szorosabbá 
teszik a szülő-gyermek kap-
csolatát, kötődését. A legjobb 
élményszerző program a me-
sélés.

Kedves Szülők! Tudjuk, 
önök is gyarló emberek estére 
nagyon elfáradnak, de kérjük 
ne sajnálják azt a rövidke időt 
a mesélésre, mert higgyék el, 
tényleg jótékonyan megtérül 
gyermekeik egészséges sze-
mélyiségfejlődése szempont-
jából. Kellemes mesélést kí-
vánunk mindenkinek és ne 
felejtsék: „A mese az az ábé-
céskönyv, amelyből a gyermek 
megtanul a saját lelkében ol-
vasni.” /Bruno Bettelheim

Szántóné  
Kerlang Krisztina 

óvodapedagógus    
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Elkezdődött az új tanév, híreinkben elsőként – elsősként 
köszöntsük legkisebb diákjainkat tanítóikkal együtt:

Első sor: Győrfi Patrik, Szabó Kristóf Olivér, Kovács Veronika, Surján Donát, Kádár Benedek, Szabó Izabella, 
Góman Rajmund, Majer Zétény
Második sor: Klujber Zsolt, Peltz Léna Roxán, Héger Míra, Tibai Ádám, Neeliyath Nivriti, Katona Mara Panna, 
Bodor Milán
Harmadik sor: Fábián Krisztina, Simon Bence, Lázár Emma Lili, Burai Mirella Dzsenna, Széll Boglárka, Kovács 
Kristóf, Grósz Anna Paulina, Horváth Anna

Tehetséggondozás, mint 
kiemelkedő tevékenység

Iskolánk tehetséggondozó  
tevékenységéért Bronz Minő-
sítésű Tehetséggondozó Köz-
pont elismerésben részesült a 
Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia Tudásbajnok-
ság versenyen elért összesített 
eredményeiért.

Két diákunk  kiemelkedő-
en teljesített: Pinke Zalán 3.b 
osztályos tanulónk az említett 
Ifjúsági Akadémia országos 
anyanyelvi tanulmányi ver-
senyén elért 3. helyezésé-
ért,  Majer Nimród  szintén 
3.b osztályos tanulónk pedig 
az  országos matematika ta-
nulmányi versenyen elért 1., 

és az angol nyelvi tanulmá-
nyi versenyen elért 4. helye-
zéséért kaphatott oklevelet és 
ajándékcsomagot. 

Felkészítő tanáruk Janko-
vics Ildikó. 

Gratulálunk és további si-
kereket kívánunk, kitartáso-
tok, kíváncsiságotok soha ne 
apadjon!



Mi újság Nagyvenyimen? 7

Elkezdődött a 2021-2022-es 
tanév szeptember elsején

Az idei tanév szeptember 1-jén - szerdán kezdődött, már a 
tanévnyitó ünnepély is nagy boldogsággal töltött el bennünket, 
hiszen így együtt - az egész iskola minden diákja és dolgozója 
– 2019. őszén lehettünk utoljára.

A következő két tanítási napot „közösségi-sport – diáknap-
ként” szerveztük meg tanulóinknak, hogy játékos- sport - ver-
senyfeladatokon keresztül vezessük be az új tanévet, sok neve-
téssel, játékkal, együtt  felhőtlenül – boldogan. Minden diákunk 
várta már az iskolát, a találkozást társaival, tanáraival, a kötetlen 
játék és a szabad versengés élményét, így e két nap rengeteg le-
hetőséget nyújtott a töltekezésre a tanév komoly munkával teli 
napjai előtt.

A tanév tehát elkezdődött….
Iskolánk olyan szerencsés helyzetben van az idei tanévben, 

hogy a magyar nyelv és irodalom,   matematika, angol nyelv és 
informatika órákat  bontott csoportokban 12- 14 fővel tarthat-
juk, köszönhetően annak, hogy nálunk nincs üres pedagógus 
álláshely. 

Az iskola és a tornaterem épületének tetőcseréje még folya-
matban van, a nyáron pedig további mosdók is megújultak, így 
iskolánk egyre szebb.

Sikeresen pályáztunk játszóterünk új elemmel történő bőví-

tésére és folyamatban van - régi vágyunk - egy laptopokkal fel-
szerelt tanterem kialakítása is, melynek értéke 2 millió forint.

Intézményünk így folyamatosan megújuló, modern környe-
zettel és  lelkes tanári karral várta diákjait.

Kívánjuk iskolánknak – minden diákjának és dolgozójának 
egyaránt- az idei tanév legyen  a gondtalan együtt munkálkodás 
és versenyzés élményteli éve! Lehessünk együtt egészségben, 
biztonságban ügyesedve - okosodva  nap mint nap! 
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Fontos tudnivalók intézményünk látogatásáról
Kedves Nagyvenyimiek!

Elérkezett a szeptember, 
örömmel számolhatunk be 
arról, hogy újraindulnak mű-
velődő közösségeink! Várjuk 
régi klubtagjainkat és ajánl-
juk a klubokat mindazok fi-
gyelmébe, akik szeretnének 
kapcsolódni egy közösséghez 
valamilyen érdeklődési kör 
mentén. A Palágyi József Mű-
velődési Ház és Könyvtárban 
működő közösségekről, talál-
kozói időpontjairól és kap-
csolattartási információkról 
az írásunkhoz fűződő táblá-
zatból tájékozódhatnak.

Az utóbbi másfél évben 
sokszor kellett – az aktuális 
egészségügyi helyzetre vonat-
kozó szabályozásnak megfe-
lelően - új szabályokhoz alkal-
mazkodni az intézményünkbe 
látogató vendégeinknek és 
kollégáinknak egyaránt, ezért 
szeretném összefoglalni, hogy 
jelenleg milyen feltételekkel 
vehetők igénybe a művelődé-
si ház és a könyvtár szolgál-
tatásai. A változásokról min-
den esetben honlapunkon és 
az intézményben kifüggesz-
tett hirdetményen tájékoztat-
juk önöket.

A klubok, csoportok foglalkozásai
A klubok tagjai korláto-

zásoktól mentesen tarthatják 
meg foglalkozásaikat. Adott 
klub meghatározhat ennél 
szigorúbb részvételi feltétele-
ket tagjai számára.
A rendezvények, kulturális 
események látogatása

A rendezvények beharan-
gozói tartalmazni fogják az 
adott rendezvényre vonat-
kozó részvételi feltételeket, 
ezért kérjük, hogy minden 

információt gondosan olvas-
sanak el!

Általánosságban:
• Az önkormányzat által 

szabadtéren rendezett kul-
turális események 1500 főig 
korlátozásoktól mentesen lá-
togathatók.

• A művelődési ház és a 
könyvtár belső tereiben szer-
vezett rendezvények, amelyek 
alkalmával az előadóművészet 
valamely ága kerül bemuta-
tásra, és az esemény során a 

résztvevők ülőhelyüket nem 
hagyják el – korlátozás nélkül 
látogathatók

• A művelődési ház és a 
könyvtár belső tereiben szer-
vezett nagy létszámú zenés-
táncos rendezvények látoga-
tása 18 éven felüliek számára 
védettségi igazolványhoz, 18 
éven aluliak számára védett-
ségi igazolvánnyal rendelkező 
kísérőhöz kötött.

A könyvtár szolgáltatá-
sai korlátozásoktól mente-
sen vehetők igénybe.
Kérjük, hogy: 

• aki bármilyen betegség 
tüneteit észleli, az gyógyulá-
sáig tartózkodjon az intéz-
mény látogatásától! 

• az épületbe érkezve és a 
mosdókban továbbra is kéz-
fertőtlenítő áll rendelkezé-
sükre - saját és mások egész-
ségének megőrzése érdekében 
használják ezeket!

• törekedjenek továbbra is 
az ésszerű távolság betartására! 

Várjuk önöket rendez-
vényeinken és nyitvatartá-
si időnkben személyesen és a 
25/506-220 telefonszámon! 

Mogyorós Mária
intézményvezető

A művelődési ház és a könyvtár nyitvatartása a következő
Művelődési Ház Könyvtár

hétfő 17.00-20.00 13.00-18.00
kedd 12.00-20.00 13.00-18.00
szerda 12.00-20.00 13.00-18.00
csütörtök 12.00-20.00 13.00-18.00
péntek 09.00-17.00 09.00-14.00
szombat 08.00-16.00 

rendezvényektől függően
zárva

vasárnap zárva zárva
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Csoportvezető Elérhetősége Klubfoglalkozás 
időpontja Helyszín

Alakformáló torna Hólik Rózsa 30/970-29-34 kedd 19-20-ig 
csütörtök 19-20-ig

Közösségi Ház 
földszinti nagyterem

Angol gyakorló klub 
kisdiákoknak Erőssné Pados Éva 20/564-07-98 hétfő 16-17-ig Közösségi Ház emeleti 

nagyterem

Aranydaru Dalkör Németh Irma érdeklődni 25/506-220 csütörtök 15-16-ig Közösségi Ház 
földszinti nagyterem

Aranydaru Nyugdíjas 
Klub Póla Imréné 30/608-58-47 minden hónap első 

hétfőjén 15-17-ig
Közösségi Ház 
földszinti nagyterem

Boldogságklub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53, 30/339-
21-00

havonta egy hétfőn 
17-20-ig Könyvtár galériája

Fontana Női Kar Péter Kata 30/940-11-47 szerda 17-19-ig Közösségi Ház 
földszinti nagyterem 

Főnix Foltvarró 
csoport

Csécs-Somorácz 
Zsófia 30/323-73-26 egyeztetés alatt egyeztetés alatt

Gerinctorna Gulyás Erzsébet 30/190-22-25 kedd 18-19-ig 
csütörtök 18-19

Közösségi Ház 
emeleti nagyterem 

Jóga Sáriné Kun Anita 30/928-35-06 hétfő 18:00-19:00-ig 
szerda 18-19:30-ig Könyvtár galériája

Jóga Móka 
gyermekjóga Juhász Fatime 70/451-2495 

fatimejoga@gmail.com

kedd 15:45-től 5-8 
éves, kedd 16:45-től 
7-12 éves korcsoport

Közösségi Ház 
földszinti nagyterem

Karate 
(Érdi Kyokushin Kara-
te Sport Egyesület)

Losonci László, 
Pereznyák János

70/413-30-72 
30/913-97-54 kedd-16:30-18-ig Közösségi Ház 

emeleti nagyterem

Kötögetők klubja Szabadi Andrásné 30/641-62-17 szerda 14-16-ig Könyvtár galériája

Kreatív Klub Nagy Lajosné 30/66-43-125 hétfő 16.00-18.00-ig Közösségi Ház 
emelet előtér

Szerető beszélgetések Rozbora Piroska 30/430-75-51 alkalmanként 
16.30-19-ig Könyvtár galériája

Nagyvenyimi 
Táncegyüttes

Czuppon Péter, 
Kuminka Zsuzsa 30/277-36-06 péntek 19-21 

vasárnap 08-10
Közösségi Ház 
földszinti nagyterem

Társastánc klub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53, 30/339-
21-00

páratlan hét 
péntek 19-21-ig

Közösségi Ház 
emeleti nagyterem

Thai Chi Dávid Béla, 
Póla Imréné 30/608-58-47

csütörtök 19-20-ig 
Minimum 10 fő 
résztvevő esetén indul!

Közösségi Ház 
emeleti nagyterem

Művelődési ház keretein belül 
működő csoportok

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár csoportjai továbbra is szeretettel várják régi és új tagjaikat!

A csatlakozás feltételeiről érdeklődni és a foglalkozásokra jelentkezni a Palágyi József Művelődési Ház és Könyv-
tárban személyesen, illetve a 25/506-220-as telefonszámon, és a muvhaznagyvenyim@gmail.com e-mail 
címen, valamint a fent megnevezett vezetőknél telefonon lehet.
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...Mert olvasni jó! 
Ismét olvasási verseny a könyvtárban 

 

„Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintetlenül őrzik őket otthon a szekrényeikben, 
hanem azok, akik éjjel-nappal kezükben forgatják.” 

(Erasmus) 
 

Kedves Szülők és Gyerekek! 
 

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 5. alkalommal  
hirdet olvasóversenyt az általános iskolás gyerekeknek. 

Várunk minden olvasni szerető diákot másodiktól hatodik osztályig.  
A versenyen az általunk ajánlott 35 darab könyvből a gyerekek tetszésük szerint 

választhatnak ki műveket. 
 

Az olvasás örömén kívül, minden résztvevőnek apró meglepetéssel 
kedveskedünk. 

Külön jutalmazzuk azt, aki az általa olvasott könyvről a legszebb rajzot, vagy a 
legtalálóbb ajánlást készíti. 

 
A verseny 2021. június 15-től december 18-ig tart 

 
A részvétel további részleteiről és a könyvek kölcsönzéséről a könyvtárban lehet 

érdeklődni Debreczenyi Kálmánnénál – Éva néninél a 25/506-220-as telefonszámon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eredményhirdetés 2022-ben a magyar kultúra napján lesz. 

Az olvasóverseny ajánlott könyveit 
megtekinthetik 

a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalának 

(https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim) 
galériájában a  

„2021Olvasóverseny könyvek” 
nevű mappában. 
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Süsü üdvözölt az ajtóban, 
belül pedig bolygónyi 

varázslat várt
A fenti címmel írt a Dunaújvárosi Hírlapban Balla Tibor az 
augusztusban, a falunapon megnyílt kiállításokról. A Palágyi 
József Művelődési Ház és Könyvtár emeleti nagyteremben 
Süsü és barátai címmel plüssfigurákból, a földszinti nagyte-
remben pedig a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
előadásainak jelmezeiből, illetve dísz leteinek makettjeiből 
nyílt tárlat. Kosztolányi György képzőművész Műtermi tör-
ténetek című alkotásait is szemlézhettük augusztus 20-ig a 
földszinti galériában.

Kosztolányi György kiállításán  Fotó: Horváth László

Shakti Jóga-klub Nagyvenyim
Jóga órák a Palágyi József Művelődési Ház galériában

Időpont/óratípus 
Hétfő Gerinc jóga (kezdőknek is) 18.15-19.15
Szerda Stresszoldó jóga 18.00-19.30

„A jóga jótékony hatásait nem lehet szavakba foglalni…  
Meg kell tapasztalni!” (Yanger)
Az órák szeptember 13-tól indulnak, a részvétel előfelté-

tele a védettségi igazolvány bemutatása.
Mindenkit  sok  szeretettel várok!

Sáriné Kun Anita jógaoktató
Tel: 06/30/928-3506
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A 2014-óta működő 
Kötőklub újra együtt!

A járvány miatt majd’ két 
éve nem találkozhattunk! Az 
összetartásunknak köszön-
hetően mi telefonon, alkalmi 
utcai találkozásokkal tartot-
tuk egymással a kapcsolatot! 
Mindig tudtunk egymás-
ról, számíthattunk egymás 
segítségére, jó tanácsaira! 
A bezártság alatt minden-
kin kijöttek az egészségügyi 
problémák, ez alatt is báto-
rítottuk, támogattuk egy-
mást! Az oltások után már 
reménykedve vártuk, hogy 
újra együtt lehessünk, kö-
tögethessünk, beszélgethes-
sünk. Szeptember nyolcadi-
kával folytattuk a kötögetést, 
nagyon örültünk egymásnak. 
A szünet alatt új ötleteket 
gyűjtöttünk: virágok, kosa-
rak, bevásárló szatyrok, játék-
állatkák kötését, horgolását. 
Terveink között szerepel egy 
újbóli kirándulás Csobánká-
ra, a Fonalparadicsomba, ahol 
szép fonalakat, új mintákat 
gyűjtenénk. 

Örülünk és büszkék va-
gyunk a könyvtár épületéhez 
csatlakozó szociális szolgál-
tató tömbre. Itt van mód elő-
adások, kiállítások rendezé-
sére, kényelmes és kulturált 
körülmények között. 

Örömmel hívlak bennete-
ket következő találkozóinkra 
a művelődési házba szerdán-
ként 14-16-ig.

Mindenkinek hasznos idő-
töltést és jó egészséget kívá-
nok a kötögetők nevében: 

Szabadiné Iluska

Az Aranydaru Nyugdíjas 
Klub hírei

Az elmúlt 1 év kihatott klubunk működésére is. Sok vesz-
teségünk volt, sok a tartósan beteg, öregszik a csapat. Meghí-
vásoknak sem tudunk mindig eleget tenni. Nehezen tudunk 
kirándulást szervezni, szinte csak fürdésre van igény. Ezért tör-
tént, hogy a júniusi Tamásiba, a júliusi Kiskőrösre utazást köz-
kívánatra egy harmadik fürdés követi. Tekintettel az őszi, kiszá-
míthatatlan időjárásra, ismét Tamásiba megyünk.

Szeptemberi klubnapunkon szerettük volna felköszönteni a 
Zsorda házaspárt 50. házassági évfordulójuk alkalmából, de be-
tegség miatt nem jöttek el. Házhoz vittük ajándékainkat és jó-
kívánságainkat is. 

Beszélgettünk lehetőségeinkről, megbeszéltük problémáin-
kat, személyi problémáinkat is, majd a vezetőségbe beválasz-
tottuk Lénártné Terikét. 

Felköszöntöttük a születés- és névnaposainkat. Az együtt 
töltött időt jó hangulatú játékkal zártuk, hogy jól érezzük ma-
gunkat.

Boldogok vagyunk, mert három új falubeli jött közénk. Kí-
vánjuk, hogy érezzék jól magukat velünk! 

Legközelebbi klubnap október 4-én lesz, melyre meghívjuk 
Czimmerman Jánosné Icát Mezőfalváról, aki virágkötő.

Póla Imréné Ági, a klub elnöke

Áldás békesség!
Az elmúlt, nyári hónapok 

sok örömet, meglepetést tar-
togattak számunkra.

Júliusban:

Megtartottuk gyermektá-
borunkat, ahol a legifjabbak 
figyelmét irányítottuk bibliai 
történetekre és azok tanulsá-
gaira, a tábor végén pedig kö-
zös beszélgetés, játék zárta az 
élménydús pár napot. Majd 
vasárnap a szülők és gyüleke-
zet előtt is tartottunk egy len-
dületes, kicsit sem hagyomá-
nyos istentiszteletet.

Ezzel egy időben megol-
dódott az évek óta, több né-
zeteltérést, konfliktust okozó 
parkolás kérdése, mivel sok 
autó fér most már el gyüleke-
zeti házunk előtt. Ezt ezúton 
is köszönjük a képviselő tes-
tület tagjainak és polgármes-
ter asszonynak.

Augusztus:

Hosszas várakozás után, 
ismét helyet adhatunk a Rin-
gatónak, minden csütörtö-
kön 10:15 órától, ahol néhány 
mondatnyi, nagyon rövid igei, 
lelket erősítő mondat után 
Veréb Judit tartja a foglalko-
zást! Szeretettel várjuk to-
vábbra is az érdeklődőket!

Isten kegyelméből nyáron 
több keresztelőt is tarthat-
tunk, ebből 2 gyermek július-
ban vált közösségünk tagjává, 
szüleik kívánsága szerint.

Szeptember:

Hagyományos, tanévnyi-
tó istentiszteletünk idén sem 
maradt el, aminek fontos és 
legszebb pillanata az iskolába 

induló gyermekek megáldá-
sa. Kívánunk minden diáknak 
és pedagógusnak türelmet, ki-
tartást, szorgalmat és erőt az 
új tanévben! A szülőknek pe-
dig sok bölcsességet és meg-
értő szeretetet a nehéz pilla-
natokban is.

Isten kegyelméből és az is-
kolai vezetés rugalmasságá-
nak köszönhetően a reformá-
tus hittanok időpontja kedden 
5-6. óra. Hiányoztak a gyere-
kek és hálásak vagyunk az 
újonnan beiratkozókért.

Családi hétvégén is voltunk 
Tolna megyében, ami bár csak 
egy hétvégét ölelt magába, de 
az élményekben, megszerzett 
emlékek sokaságában így sem 
volt hiány.

Terveink:

Októbertől szeretnénk el-
indítani az óvodában is a hit-
tant, ezért szeretettel kérjük a 
szülőket, keressék a feliratko-
zás lehetőségét a csoportok-
ban!

Októbertől istentisztele-
teink vasárnap 10 órától fog-
nak kezdődni, tekintettel a 
családokra, akiket szeretettel 
várunk alkalmainkra. Ezek 
helyszínéről minden héten 
pénteken adunk tájékoztatást 
gyülekezetünk facebook ol-
dalán! Amennyiben lehetőség 
van a Császár Rendezvényte-
remben leszünk! Köszönjük 
a terem felajánlását Császár 
Brigittának!

Isten őrző kegyelme legyen 
a község lakóin, olvasóin! 

Szeretettel és áldás kívá-
nással: 

Kovács Henrietta Judit 
református lelkész

Gyászol a nyugdíjasklub
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy augusztusban el-

hunyt Kiss Ferencné Ilonka klubtagunk.
Emlékét szeretettel őrizzük.

Az Aranydaru Nyugdíja Klub tagsága

Református hírek
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Tisztelettel meghívjuk Önt és Barátait!

2021. szeptember 24-én 19 órakor 
a Közösségi Ház nagytermébe (Nagyvenyim, Fő u. 16/1.)

a Nagyvenyimi Táncegyüttes 
előadására és az előadást követő táncházba.

• Az előadás egészségügyi korlátozásoktól mentesen látogatható.
• A táncházban a részvétel 18 éven felüliek számára érvényes védettségi igazolvánnyal, 
18 éven aluliak számára védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében lehetséges.

Rendezvényünk megvalósítását a Csoóri Sándor Alap a CSSP-Neptanc-Mo-2020-0436 azonosí-
tószámú projekt keretein belül támogatta.

Nagyvenyimi Táncegyüttes

Nagyvenyimi Táncegyüttes a Gyimesekben
A nagyvenyimi Táncegyüttes 

tagjaival 2021. július végén nyá-
ri táborba utaztunk Gyimeskö-
zéplok Antalokpatakára André 
Csabi barátunkhoz, és párjához 
Zsuzsihoz. Látogatásunk cél-
ja az volt, hogy beleszagoljunk 
a gyimesi emberek mindennapi 
életébe, helyben ismerkedjünk a 
gyimesi táncokkal, helyi embe-
rekkel, velük nótázzunk, táncol-
junk, így közelebb kerüljünk ha-
gyományaikhoz. 

2017 nyarán jártunk már ná-
luk és ez a látogatás is maradan-
dó élményt jelentett a táncosok 
számára, ezért úgy gondoltuk, 
megismételjük ezt a kirándulást, 
hiszen azóta jelentős változáson 
ment keresztül a csoport tagsá-
ga. Azt gondolom, nem túlzás 
azt állítani, hogy az életre szó-
ló kötődés a gyimesi táncokhoz 
a mostani csapatban is kialakult.

Meglepődve tapasztaltuk, 
hogy a négy évvel ezelőttihez ké-
pest milyen sokat fejlődött, mo-
dernizálódott a település. Ko-
rábban ámulattal néztük, ahogy 
a tábor mögötti, szinte függőle-
ges hegyoldalt kaszálták a helyi-
ek, most kézi kaszát szinte nem 
is látni már, mindenki géppel 
végzi ezt a munkát, ami fizika-
ilag nem kevésbé megterhelő, 
de sokkal gyorsabb. A korábban 
szénahordáshoz használt lovas-

kocsikat felváltották a motoros 
meghajtásúak, így kerítés mellé 
kikötött legelő lovakkal is alig-
alig találkoztunk. Mezőgazda-
sági munkákon edződött fiaink 
azért megtapasztalhatták, mi-
lyen az, amikor fordítva műkö-
dik a bálázás, mint nálunk a Me-
zőföldön, hiszen ott a meredek 
hegyoldalak miatt nem a traktor 
jár körbe, és a bálát kell behorda-
ni, hanem a szénát kell eljuttatni 
a bálázóhoz.

A Gyimesekben töltött hét 
alatt rengeteg lehetőségünk 
adódott a táncolásra. Napi két-
szer táncoktatáson vettünk részt, 
melyet André Csabi irányított, 
esténként pedig helyi zenészek 
közreműködésével mulatságokat 
tartottunk. Ugyanebben az idő-

ben rendezték meg a Gyimesi 
tánctábort is a település központ-
jában, így egyik este oda is ellá-
togattunk, megnéztük a táborzá-
ró gálaműsort, ahol környékbeli 
hagyományőrző csoportok lép-
tek fel, valamit bekapcsolódtunk 
a tábori táncházba.

Nagyon nagy élményt jelen-
tett a táborozóknak az is, mikor 
a középloki iskolás fiatalokból 
álló tánccsoport tagjai egy „pri-
vát” műsorral leptek meg min-
ket a táborhelyünkön. Viseletbe 
öltözve érkeztek, és volt idő egy 
kicsit ismerkedni, beszélgetni is 
velük, mielőtt megcsodálhattuk 
műsorukat.

Emlékezetes marad bizto-
san mindenkinek a Setétpataki 
völgybe tett kirándulásunk, hi-

szen oda- és visszafele is bőrig 
áztunk. De cserébe személyesen 
találkozhattunk és beszélgethet-
tünk olyan adatközlő táncosok-
kal, akiknek a táncát filmekről 
már ismerjük.

Táborunkhoz csatlakoztak a 
perkátai tánccsoport tagjai is, a 
közös utazás alatt jó kapcsolat 
alakult ki a két csoport között. 
Így nem csak gyimesi, hanem 
helyi barátokat is szereztünk. A 
tartalmas utazás a csoportot is 
jobban összekovácsolta, a fiata-
lok pedig megtanulták a gyimesi 
táncokat, amit az augusztus 20-i 
ünnepségen a nagyvenyimi kö-
zönségnek is bemutattunk.

Táborozásunk megvaló-
sítását a Csoóri Sándor Alap 
a CSSP-E-NEPTANC-
MO-2019-0260 azonosítószá-
mú pályázat keretein belül tá-
mogatta.

Czuppon Péter 
és Kuminka Zsuzsa

Az egyik gyimesi fotó és a Csóri Sán-
dor logót tedd ide, kérlek a művházas 
mappa, klubok/Nagyvenyim táncegyüttes 
elnevezésűben találod
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Villanyszerelés!
Nagyvenyim és környéke
MP Electric Systems Kft.

Tel.: 06 20/2295288
Lakás, családi ház elektromos rendszerének 

javítása, felújítása, bővítése.
Új ingatlan elektromos rendszerének kiépítése



Mi újság Nagyvenyimen? 15

Nőgyógyászati
rákszűrést tart

2021.09.28-án 
(kedden)

14 és 16 óra között
Dr. Kolos János főorvos, 

szülész-nőgyógyász adjunktus

a Védőnői Tanácsadóban 
(Fő u. 45.).

A vizsgálat díja 3000 Ft.
A szűrés előjegyzés alapján történik, mely az 506-200-

as telefonszámon kérhető.

Fontos telefonszámok: 
 Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 

Titkárság:   ..................................................................... 507-460 
Polgármester:   ............................................................... 507-461 
Jegyző:   ......................................................................... 507-450 
Pénzügy:   ...................................................................... 506-230 
Adóügyek:   ................................................................... 521-307
Szociális, hagyatéki ügyek, kereskedelmi igazgatás: ....... 506-210
Család- és Gyermekjóléti szolgálat:  .............................. 506-212
Anyakönyv, r. gyermekvédelmi kedvezmény: ................. 506-211
Hirdetmények: ............................................................... 506-213
Ügyfélszolgálat, ebnyilvántartás: .................................... 506-218
 Fax:   ............................................................................. 506-217 
Járási kirendeltség: szerda 13-16 óráig: .......................... 507-451 

 Orvosi rendelő telefonszámai: 
Dr. Reiter Gábor:  .......................................................... 259-270 
Dr. Zseli József: ............................................................. 507-470 
Orvosi ügyelet: .............................................................. 506-201 
Védőnők: ........................................................................ 506-200 
Fogászat: ........................................................................ 259-650 
Gyógyszertár:  .............................................................. 507-420 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola: ............ 506-221
 ....................................................................................... 507-490 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola faxszáma: ..507-491 
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár:............. 506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
és Fecskefészek Bölcsőde:  ........................................... 258-096 
Általános segélyhívó:   ..........................................................112 
Polgárőrség:   .........................................................30/533-2322 
Körzeti megbízott:  ...............................................30/202-3739 

Hibabejelentés: 
E.ON áram:  ........................................................... 80/20-50-20 
       gáz:  ........................................................... 80/42-42-42 
Vízszolgáltatás és csatorna (Mezőföldvíz Kft.): ........80/442-442

Dunaújváros Temető u. 60/b. +36 25/281-385 kegyeletdunaujvaros.hu

 Telephelyünkön több mint 100 síremlékből tudnak választani!
Temetkezés-Sírgondozás-Sírkőértékesítés-A térség legnagyobb választéka



                                                                                                             

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS A VERSENYEKRE TÖRTÉNŐ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ: PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
TEL: 06 25 506 220, EMAIL: MUVHAZNAGYVENYIM@GMAIL.COM, 

Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzata 

Nagyvenyim és Térsége 
Fejlesztéséért Egyesület valamint a 

Együttműködésében megvalósuló 
 

 

KULINÁRIS  KAVALKÁD  
CSALÁDI NAP BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENNYEL 

HÁZI PÁLINKA- ÉS BORVERSENNYEL 
 

      
2021. SZEPTEMBER 25. SZOMBAT 

NAGYVENYIM KÖZPONTJÁBAN, A POLGÁRMESTERI HIVATAL MELLETTI LIGETBEN 
A RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL, A GYERMEKBIRODALOM EGÉSZNAPOS HASZNÁLATA  

ÉS A VERSENYEKRE VALÓ NEVEZÉS INGYENES! 
 

 

MEGHÍVÓ 
A KULINÁRIS KAVALKÁD ALÁBBI RENDEZVÉNYEIRE 

 
"Bőrnadrág és Mesekocsi” – Septemberfest a Ligetben 

„Ínycsiklandó illatok, fülbemászó dallamok” - Fakanalat forgató,  
jó nedűket kostoló bográcsparty örökzöld dallamok között 

"Sergio Santos és a Chameleon” - fergeteges zenés este a ligeti kavalkádban 
 
 

TERVEZETT PROGRAM 
 

09.00 ÓRA A FŐZŐHELYEK ELFOGLALÁSA,  
 A VERSENYZŐ CSAPATOK ÉS ITALOK REGISZTRÁCIÓJA 
 
11.00 ÓRA MEGNYITÓ – POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ  
 
11-18 ÓRA GYERMEKBIRODALOM –INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ UGRÁLÓVÁRAK, 

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, ARCFESTÉS ÉS CSILLÁMTETKÓ 
11-14 ÓRA A „BAJOR BŐRNADRÁGOS BANDA” SRAMLIZENEKAR  
 TALPALÁVALÓ ÉS BOGRÁCSROTYOGTATÓ MŰSORA    

 
12-14 ÓRA KULINÁRIS KALANDOZÁS A KONDÉROK KÖZÖTT – EBÉD 

A VERSENGŐ CSAPATOKHOZ NEM CSATLAKOZOTT NAGYVENYIMIEKET SZÍVESEN 
ÉS INGYENESEN LÁTJUK VENDÉGÜL A SPORTCENTRUM KONDÉRJÁBAN ROTYOGÓ 
GULYÁSRA VAGY KRUMLIPAPRIKÁSRA   

14.00 ÓRA A VERSENYEK EREDMÉNYHIRDETÉSE 
15.00 ÓRA  ÖRÖKZÖLD DALLAMOK, RETRO SLÁGEREK  
  AZ „SZMK” ZENEKAR TOLMÁCSOLÁSÁBAN  
   
17.30 ÓRA     LÚDAS MATYI-VIDÁM SZÍNPADI JÁTÉK GYERKŐCÖKNEK  
 A MESEKOCSI SZÍNTÁRSULAT ELŐADÁSÁBAN  
 
19.00 ÓRA ZÁRÓKONCERT "SERGIO SANTOS ÉS A CHAMELEON”  
 FERGETEGES ZENÉS ESTE A LIGETI KAVALKÁDBAN    


