
Hatalmas puttonnyal érkezett a nagyszakállú Mikulás 
Altomünsterből, megajándékozta az óvodásokat, ellátoga-
tott a szociális otthonba, és a Búgócsiga Családi Napközibe. 
Községünk elöljárói viszonozták a barátok kedves gesztusát, 
küldöttség vitte az ajándékainkat Altomünsterbe. Szabóné 
Lőrincz Ilona polgármester és Komjátiné Mádl Margit jegyző 
is vitt ajándékot a Búgócsiga Családi Napközibe az önkor-
mányzat nevében

Erdélyi partnertelepülésünk gyermekei nagy szeretettel  és 
örömmel fogadták a nagyvenyimi Mikulást, műsorral kö-
szönték meg ajándékait. Községünk delegáció tagjai rajz-
felszereléseket, csokoládé Mikulásokat, szaloncukrokat és 
könyveket vittek december 6-án az inaktelki, valamint a 
bogártelki iskolába és óvodába
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Polgármesteri 
gondolatok...
Az október harmadikai 

önkormányzati választások 
óta új, csökkentett létszá-
mú képviselőtestület regnál 
Nagyvenyimen. Polgármeste-
rünk Szabóné Lőrincz Ilona 
a következőképpen értékeli az 
elmúlt néhány hónapot...

Nehéz időszakon vagyunk 
túl. A választási kampányt az 
átadás-átvételi eljárás követte, 
és szembe találtam magam 
a mindennapi feladatokkal. 
Pozitívan éltem meg a kihí-
vásokat, hiszen minden ener-
giámat felhasználhattam és a 
köz szolgálatába állíthattam. A 
függőben lévő önkormányzati 
feladatok folytatásával kezd-
tem a munkát, közben jöttek 
a napi teendők is.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Békés, boldog, szeretetteljes Békés, boldog, szeretetteljes 
karácsonyt, valamintkarácsonyt, valamint
sikerekben és élményekben sikerekben és élményekben 
gazdag új évet kívánokgazdag új évet kívánok
Nagyvenyim lakóinak!Nagyvenyim lakóinak!

A képviselőtestületA képviselőtestület
és a hivatal dolgozói nevében:és a hivatal dolgozói nevében:

Szabóné Lőrincz IlonaSzabóné Lőrincz Ilona
polgármesterpolgármester
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Önkormányzati választási eredmények

Választottuk október harmadikán

Bizottságok összetétele
Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Környezetvédelmi 
Bizottság
Elnök: Dr. Zseli József Géza
Tagok: Kundra László Zoltánné
 Kuminka József
Külsős tagok: Gebei Bálint
 Kiss Csaba Gábor

Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati 
Bizottság
Elnök: Palágyi Gergely
Tagok: Vargáné Kaiser Katalin
Külsős tagok: Dr. Szűcs László

Nagyvenyim község választópolgárai 2010. október 3-án 
polgármestert és helyi önkormányzati képviselőket választott.

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. évi L. törvény 

3. §- alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 
tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma 
alapján  kellett  meghatározni a Helyi Választási Iroda vezető-
jének.  Nagyvenyim községben az egyéni listán megválasztható 
képviselők száma 6 fő volt.

A Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 3-án 16.00 
óráig 2 fő  polgármesterjelölt és 22 fő önkormányzati képvise-
lőjelölt nyilvántartásba vételéről döntött.

A szavazás  szavazókörben zajlott. A Helyi Választási Bizott-
ság az I., II., III., IV. és az V. számú szavazókörben működő sza-
vazatszámláló bizottságok által készített, a szavazás szavazóköri 
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek feldolgozását követően 
2010. október 4-én  tartott ülésén megállapította a választás 
eredményét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a szavazás 
megkezdésekor 3445 fő, míg a szavazás befejezésekor  3446  
választópolgárt tartottak nyilván.

A választópolgárok közül 1419-en jelentek meg a szavazó-
körökben, hogy szavazatukat leadják.

A polgármesterjelöltekre összesen 1400 db érvényes szavazat 
érkezett, 19 db érvénytelen volt.

Az urnákban szavazólap többlet, vagy hiány nem volt.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatokból:

Csizmadia György  FIDESZ- KDNP jelöltje    657 db,
Szabóné Lőrincz Ilona független jelölt           743  db
érvényes szavazatot kapott.

Polgármester az lett, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A Helyi Választási Bizottság 28/2010. (X.4.) HVB határozata 

alapján a választópolgárok  Szabóné Lőrincz Ilona független 
jelöltet polgármesternek választották.

Helyi önkormányzati képviselőjelöltekre 1410 db érvényes 
szavazólapot adtak le, 9 db érvénytelen volt.

Az urnákban szavazólap többlet, vagy hiány nem volt.

A jelöltekre leadott  7747 érvényes szavazatból:
Boda József Árpád  független 327 db 
Fási Éva független  237 db
Gászler Ferenc független 188 db
Horváth Zoltánné független  209 db
Kardos Ferenc FIDESZ-KDNP  334 db
Kegyes Lászlóné független  621 db
Kiss Csaba Gábor független  340 db
Kuminka József FIDESZ-KDNP  593 db
Kundra László Zoltánné független 560 db
Müller Imre FIDESZ-KDNP  348 db
Müller Tibor FIDESZ-KDNP  283 db
Németh Elek Zoltán független  91 db 
Németh Lászlóné független  354 db 
Nyalka László független  139 db 
Palágyi Gergely független  457 db 
Pap István független  129 db
Szabóné Lőrincz Ilona független 649 db
Sztojka Lászlóné független  38 db
Dr. Szűcs László független  441 db
Vargáné Kaiser Katalin FIDESZ-KDNP  467 db 
Vészó Ferenc Jobbik Magyarországért Mozgalom 216 db
Dr. Zseli József Géza független 726 db
érvényes szavazatot kapott.
Helyi önkormányzati képviselő az a 6 jelölt lett aki a legtöbb 

szavazatot kapta, ennek alapján hozta meg döntését a Helyi 
Választási Bizottság, mely szerint 

Kegyes Lászlóné független 
Kuminka József  FIDESZ-KDNP
Kundra László Zoltánné független
Palágyi Gergely független
Vargáné Kaiser Katalin FIDESZ-KDNP
Dr. Zseli József Géza független
jelöltek önkormányzati képviselővé választottak.

A 2010. október 3-án megtartott polgármesterek és helyi ön-
kormányzati képviselők választásán a szavazás rendben lezajlott, 
rendkívüli esemény nem történt.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület 2010. október 
14-én tartotta alakuló ülését, melyen a polgármester és a kép-
viselők  esküt tettek.

Az alakuló ülésen a képviselő-testület alpolgármestert válasz-
tott és két bizottságot hozott létre.

A megválasztott alpolgármester Kegyes Lászlóné képviselő 
lett.

A képviselő-testület a Pénzügyi, összeférhetetlenségi, Vagyon-
nyilatkozati Bizottságot, valamint az Egészségügyi, Szociális, 
Oktatási és Környezetvédelmi Bizottságot  hozta létre.

Komjátiné Mádl Margit
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Így látják a képviselők
Az október harmadikától 
újonnan megválasztott, a 
korábbinál kisebb létszámú 
képviselőtestület regnál 
Nagyvenyimen. Az elmúlt 
két és fél hónap tapasztala-
tairól a következőket mond-
ják el a testületi tagok...

Kegyes Lászlóné
alpolgármester

Mindenek előtt szeretném 
megköszönni a választópol-
gároknak a bizalmat, amellyel 
hozzásegítettek, hogy bekerül-
hettem a testületbe. Köszönet 
a polgármester asszonynak és 
a képviselőtársaknak is, akik 
bizalmat szavaztak  nekem,  és 
alpolgármesterként végezhetem 
a munkámat továbbra is. Úgy ér-
zem, a testület mostanra össze-
csiszolódott, nagyon jól együtt 
dolgozó, együtt gondolkodó 
csapat lesz a mostani. Már most 
látjuk, a jövő évi költségvetés 
még szűkebb lesz, mint  az idei, 
mindenképpen megszorításokra 
lesz szükségünk, és jól átgondolt 
költségvetésre. Öröm számomra, 
hogy polgármester asszonnyal 
sok tekintetben közösek az el-
képzeléseink. Az összetartás, az 
együtt gondolkodás fontos szá-
momra, és úgy gondolom, ebben 
partner a polgármester asszony és 
a képviselőtestület is. Az anyagi 
lehetőségeink korlátozottak, 
ezért próbálunk apró dolgokban 
látványos eredményt elérni. Ilyen 
például a most először megszer-
vezett karácsonyváró eseményso-
rozat. Vannak feladatok, amelye-
ket meg kell oldani, az időjárás 
okozta nehézségek – például a 
csapadékvíz-elvezetés – ránk is 
terheket rónak. Az intézmények 
működtetését mindenképpen 
biztosítani kell, és   azt tapasz-
taltam az elmúlt néhány hétben, 
hogy szinte egyhangú szavazat-
tal áll a testület minden olyan 
kezdeményezés mellett, amely a 
lakosság felé pozitív elmozdulást 
jelenthet.

Kuminka József

Kedves nagyvenyimiek! 
Először is szeretném megkö-

szönni a választók bizalmát, 
és minden választónak, aki el-
ment szavazni, hogy véleményt 
mondott voksával. Sajnos na-
gyon kevesen voltunk Nagyve-
nyimen, és kicsit elkeserítőnek 
tartom, hogy ennyire érdekte-
lenek a helyi ügyekben a lako-
sok. Felemás érzéseim vannak, 
mind a választási eredmények-
kel, mind az azóta eltelt idő-
szakban történt munkával kap-
csolatban, de remélem, hogy az 
új vezetés is minél előbb felve-
szi a ritmust, és önös érdekeit 
félretéve, nem erőből, hanem 
valóban összefogva, elsősor-
ban a köz érdekeit szem előtt 
tartva fog Nagyvenyimért, a 
nagyvenyimiekért, sikeresen 
dolgozni. Én mindenesetre 
ezen leszek, és megígérhetem 
önöknek, hogy ennek érde-
kében meg is fogok mindent 
tenni.

Kundra Lászlóné

Hálás vagyon Nagyvenyim 
lakóinak bizalmáért, azért hogy 
szavazataikkal lehetővé tették, 
hogy tagja legyek a testület-
nek. Új képviselőként nagy 
izgalommal láttam neki a fel-
adatnak. Intézményvezetőként 
eddig is beleláttam a testület 
munkájába, és azt gondolom, 
a testület létszámának csökke-
nése sokkal hatékonyabbá tette 
a munkát. Igaz, nem testületi 
üléseken zajlik a nagy mun-
ka, hanem a bizottsági ülése-
ken, amelyeken eddig minden 
képviselő jelen volt, ennél fog-
va    már a testületi ülések előtt 
mindenki alaposan elmélyed-
hetett a témakörökben, és a jó 
előkészítettség miatt a testületi 
üléseken már csak a tényleges 
döntéshozatal marad hátra.   A 
képviselőtársaim együttműkö-
dők, bár vannak vitáink, azok-
ba nem ragadunk bele, hanem 
konstruktívan oldjuk meg a 
nézetkülönbségeket.

Palágyi Gergely

Köszönöm Nagyvenyim 
lakóinak a bizalmat. Na-
gyon nehéz feladatok lesznek 

előttünk, itt főleg a csatorna 
beruházás második ütemé-
re gondolok, amely komoly 
előkészítő feladatot igényel 
a bizottságok és a képvise-
lőtestület részéről egyaránt. 
Úgy érzem, a képviselőtestü-

leti munka kezd egyre haté-
konyabb lenni, a bizottságok 
részletesen áttárgyalják a 
kérdéséket, a testületi ülése-
ken gyakorlatilag már csak 
szavazni kell. Így lehet, hogy 
a tévén keresztül a lakosság 
számára nem olyan látványo-
sak a döntéshozatalok,  meg-
hallgatjuk a javaslattervezetet 
és  szavazunk, az nem látszik, 
milyen komoly munka van a 
háttérben. Új képviselőként 
szoknom kell még az önkor-
mányzat működését, igyek-
szem gyorsan beletanulni.

Vargáné Kaiser Katalin

Néhány mondatban nyil-
ván nehéz értékelni, hiszen az 
egyes képviselők testületben 
betöltendő és betölthető sze-
repét, lehetőségeit a választási 
eredmény nagyban meghatá-
rozza. Az új testületnek kis lét-
számmal kell a jelenkor nagy 
kihívásainak megfelelnie; s az 
leszögezhető, hogy e felelős-
ségnek mindenki tudatában 
van, mindenki megpróbálja a 
sikerhez a saját tudását, isme-
reteit és munkáját hozzátenni. 
Ettől függetlenül a kép mégis 
vegyes. A testületi működés 
kereteit, a bizottsági struktúrát 
és a feladatmegosztást Polgár-
mesterasszony a mögötte álló 
biztos többséggel felvértezve 
alakította ki. Az ekképpen 
kiosztott szerepeknek próbál-
nak megfelelni a képviselők; s 

akadnak olyan kérdések, me-
lyekben teljes a konszenzus, de 
vannak olyanok is, ahol nagyon 
eltérőek még az ismeretek, és 
tisztázatlanok az álláspon-
tok. Egy új településvezetési 
szemlélet jelei már látható-

ak. Az előttünk álló SzMSz-
felülvizsgálat s a ciklusprogram 
megalkotása lehetőséget te-
remthet a minél hatékonyabb, 
Nagyvenyim érdekét legjobban 
szolgáló működés kialakításá-
hoz. Én hiszek az összefogás 
sikerében, s a magam részéről 
megteszek mindent, hogy a 
választóktól kapott bizalmat 
megszolgáljam.

Dr. Zseli József

Úgy érzem, a jelenlegi kép-
viselőtestület sokkal hatéko-
nyabban tud dolgozni, mint az 
előző, nagyobb az összetartás 
az eddigi tapasztalatok alap-
ján. Az anyagok előkészítése is 
megváltozott, időben és alapo-
san foglalkozunk mindennel, 
már a testületi ülés előtt, ami 
mindenképpen örömteli szá-
momra. A pályázatok tekinte-
tében a környező települések 
előre szaladtak hozzánk képest, 
jó lenne, ha ezeket a lemara-
dásokat sikerülne az elkövet-
kezendő időszakban behozni, 
mert helyi forrásokból nem 
nagyon lehet fejleszteni. A 
pályázatok megfelelő előké-
szítése és az együtt gondol-
kodás nagyon fontos, hogy 
egyéni véleménykülönbségek 
miatt ne kelljen lemondania 
Nagyvenyimnek pályázati 
támogatásról, ellenkezőleg, 
élni tudjunk minden lehe-
tőséggel, amely a fejlődést 
szolgálja.
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Egy irányba húzzuk a „szekeret”
(Folytatás az 1. oldalról.)
Három hónapot adtam 

magamnak arra, hogy átlás-
sam a hivatal működését, azt a 
munkát, amit egy polgármes-
terként el kell végezni. Tév-
hit, hogy képviselőként nagy 
tapasztalatra tettem szert, így 
könnyebb a feladat. Az az érem 
másik oldala. Természetesen 
nagyon jó, hogy a hivatal dol-
gozói régóta ismerem, tudom 
mire képesek. 

A választási kampány po-
zitívan értékelhet. A kisebb 
zöngéket leszámítva bízom 
benne, hogy településünk lakói 
is ezt így élték meg. Köszönöm 
mindenkinek a támogatást, aki 
mellettem állt, aki hitt bennem, 
és igyekszem megszolgálni a 
bizalmat, illetve akik nem rám 
szavaztak, vagy nem mentek el 
voksolni, igyekszem négy év 
alatt bebizonyítani, hogy méltó 
vagyok arra, hogy Nagyvenyim 
polgármestere legyek. 

Áttérve a képviselőtestületi 
munkára, elmondhatom: az 
eskütétel valamennyiünk életé-
ben nagy jelentőségű esemény, 
fordulópont volt. Az alakuló 
ülésen megalakult a két bizott-
ság, amelynek tagjai azóta in-
tenzíven dolgoznak. Nagyon jó 
a képviselőtestület összetétele. 
Azt kértem az alakuló ülésen, 
hogy mostantól Nagyvenyim 
szimbolikus szekerét egy felé 
húzzuk.  Ennek szellemében 
nagyon sokat dolgoztunk az 
elmúlt két hónapban, és azt 
látom, időt és energiát nem kí-
mélve mindenki végzi a dolgát, 
és tudja mi a feladata. 

Célkitűzéseink jelenleg 
még adhoc jellegűek. Hat 
hónap áll rendelkezésünkre, 
hogy elkészítsük Nagyvenyim 
gazdasági programját. Ehhez 
hamarosan hozzálátunk, ki-
jelöljük azokat a feladatokat, 
amelyek mentén haladni sze-
retnénk négy év alatt, hogy 
fejlődjön a település. Nagyon 
apró dolgokban fogunk gon-
dolkodni, mert egyelőre nem 
lehet nagyot álmodni, hiszen a 
nagy álom most a csatorna má-

sodik ütemének megvalósítása. 
Napokon belül kiderül, hogy 
a pályázatot megnyertük-e, 
folytatni tudjuk-e a munkát. 
Nagyon bízom benne, hogy 
pozitív lesz az értékelés. Szá-
momra például erőt adó, egy-
ben megható az idei karácso-
nyi rendezvénysorozat, amely 
az első siker, amit magunknak 
tudhatunk. Hihetetlen segí-
tő szándékkal, összefogással, 
tenni akarással álltak mellénk 
mindazok, akikre számítani 
lehet Nagyvenyimen, 
és  olyanokat is sike-
rült magunk mellé 
állítani, akikkel ko-
rábban nem találtuk 
meg a közös hangot. 
Sokan jöttek adventi 
koszorút készíteni, és 
nem győzöm hang-
súlyozni a Nefelejcs 
Napköziot thonos 
Óvoda dolgozóinak 
érdemeit, akik össze-
fogták és koordinálták 
a munkát. Jó volt látni, 
hogy a falu lakói és ci-
vil szervezetek tagjai 
közül sokan eljöt-
tek, és a vas keretből 
kiindulva elkészült 
Nagyvenyim első és 
csodás adventi koszorúja. Itt 
szeretném megköszönni a 
Vitál-Fitt Sportcentrum üze-
meltetőjének, Regős Gábor úr-
nak, aki  koszorú alapját készí-
tette. Optimista ember vagyok, 
de még engemet is meglepett, 
hogy a település vállalkozói 
első szóra és örömmel támo-
gatták a fénydekorációs ter-
veinket, amelyeket végül az ő 
anyagi hozzájárulásukkal sike-
rült megvalósítani. Ezt nagyon 
köszönöm. Azóta is érkeznek a 
felajánlások, már lakók is jelez-
ték, hogy néhány ezer forinttal 
ők is hozzájárulnának. Ez fan-
tasztikus érzés, köszönöm.

A fényfüzér  ünnepélyes  
avatása a második advent va-
sárnapon volt  vállalkozók je-
lenlétében. Minden hétvégén 
más-más civil szervezet vál-
lalta a házigazda szervező és 

vendéglátó szerepét. Már az 
első gyertyagyújtás is nagyon 
jól sikerült. Úgy fogalmaztam: 
ez a négy gyertya jelképezze, 
a hit, remény, szeretet és öröm 
érzését. Az első az öröm volt. 
Hihetetlen érzés volt, hogy a 
zuhogó hóesésben, hidegben, 
szélben családok, baráti társasá-
gok jöttek, és a zord idő miatt 
csak pár percig tudtunk kint 
lenni a téren, de az a pár perc 
nagyon sokat jelentett. Mind-
annyian átjöttek velünk az iskola 

aulájába, ami zsúfolásig megtelt 
a nagyvenyimi adventelőkkel.  
Kicsinek bizonyult a helyiség – 
ami nagy öröm –, de tanultunk 
ebből a hibából is, és keresünk 
másik helyszínt jövőre. 

Ez a meghittség, a ren-
dezvények családias jellege 
köszönhető annak is, hogy 
a polgármester, a jegyző, az 
alpolgármester és a hivatal 
dolgozói  mind-mind nő, és 
a képviselőtestületben is fele-
fele arányban vannak a nők. 
Biztos vagyok abban, hogy ez 
a jövőben is érződni fog Nagy-
venyim életében. Hiszen a nő a 
lelke a családnak és azt gondo-
lom, mi összefogva ugyanúgy 
lelke leszünk a településnek is. 

Amit szeretnék kérni 
most karácsony előtt, illetve 
az elkövetkezendő négy évre 
községünk lakóitól az az, 

hogy velük együtt szeretnénk 
Nagyvenyim életét szebbé és 
jobbá tenni. Nagyon-nagyon 
kérünk mindenkit, akinek jó 
ötlete, jó javaslata van, juttassa 
el hozzám. Nem minden pénz 
kérdése. Kevésből is lehet cso-
dákat művelni, ha összefogunk. 
Jólesett például, hogy az első 
héten levelet kaptam egy la-
kótól. Azt kérte, helyezzünk 
ki biciklitárolót a buszmegál-
lók környékére, hogy ott lezár-
hassa a kerékpárját és délután 

haza tudjon menni vele 
az, aki távolabbról jár a 
buszhoz. Ez például olyan 
dolog, ami minimális be-
fektetéssel jelentősen javít 
az életérzésen. Ugyanúgy 
kértem a kollégáktól, jár-
janak nyitott szemmel a 
faluban, és azonnal szól-
janak, ha valami nincs 
rendben. Elődömtől azt 
az útravalót kaptam: nem 
megvárni, amíg valami 
teljesen tönkremegy, ha-
nem azonnal hozzákez-
deni a javításhoz. Ezeket 
szeretném szem előtt tar-
tani. Továbbá fontosnak 
tartom az intézmények 
működőképességének 
fenntartását, és azt, hogy 

a nagyvenyimi emberek érez-
zék, hogy az intézmények, a 
hivatal értük van. Ebben az 
intézményvezetők és a hivatal 
dolgozói is partnerek, nagyon 
jól képzettek és kiváló mun-
katársak, megtapasztaltam az 
elmúlt két hónapban, hogy 
szívükön viselik az emberek 
sorsát. Bár ezt nem nekem kell 
kimondani, de látva a munka-
társaimat, az intézményekben 
dogozókat meggyőződésem: 
jó kezekben van Nagyvenyim. 

Egyfajta hídépítő szerep a 
miénk. Olyan örökséget kap-
tunk a volt polgármester úrtól 
és az előző képviselőtestüle-
tekből, amelyből az értékeket 
át kell mentenünk és a saját-
jainkkal kiegészítve formálni a 
jövőt, hogy, mindenki érezze, 
hogy jó legyen Nagyvenyimen 
élni.

Számomra
például erőt adó,
egyben megható

az idei karácsonyi 
rendezvénysorozat, 
amely az első siker, 
amit magunknak

tudhatunk. 
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Legnagyobb gondunk: a belvíz
Idén a felszíni vizek okoz-

zák a legtöbb problémát Nagy-
venyimen.  A Hársfa és Tán-
csics utca környékén a régi 
árokrendszer helyreállításával 
orvosolható a helyzet: az ön-
kormányzat vezetőinak utasí-
tásai szerint a közhasznú mun-
kások napokon belül elkezdik 
az árkolást.

Az új területen, a Határvöl-
gyi és Gárdonyi út által hatá-
rolt településrészen  a legsú-
lyosabb a helyzet. Az a terület 
gyakorlatilag egy völgykatlan,  
amit nehéz kezelni.

A bejelentéseket súlyuknak 
megfelelően kezeli a képvise-
lőtestület, és megértve a lakók 
aggodalmát keresi a megoldási 
lehetőségeket, mondja Kom-
játiné Mádl Margit jegyző. A 
képviselőtestület tagjai bejárást 
tartottak a helyszínen legutób-
bi – november 30-án tartott 
– ülésükön. Megállapították: 
egyszerű árokrendszerrel nem 
lehet a vizet kivezetni onnan, 
más megoldást kell találni. A 
jegyző tájékoztatása alapján a 
község vízelvezetésének a meg-
oldása több milliárd forintba ke-
rül, kértek árajánlatot a tervekre, 

kiderült, csak a tervek elkészítte-
téséhez 60 millió forintra lenne 
szükség. Ennyi pénze nincs az 
önkormányzatnak, és sajnos je-
len pillanatban pályázati lehető-
ség sincs erre a feladatra. 

Az árokrendszer kialakítá-
sa szintén vízjogi engedély és 
terv köteles. Nehézségekbe is 
ütközik, hiszen az ingatlanok 
bejáratainál kialakított  kocsi-
bejárók vannak, amelyeket el 
kellene bontani, továbbá azt 
sem tudják az önkormányzat 
vezetői pontosan, hogy hol és 
milyen mélyen vannak a terü-
leten közművezetékek, ame-
lyeket ki kellene kerülni.  

Valamit mégis tenni kell! A 
képviselőtestületi bejárás után 
átmeneti megoldást találtak 
a szakemberek, amely tüneti 
kezelés ugyan, de a pillanatnyi 
gondokat orvosolja. Az önkor-
mányzat vásárol egy nagy tel-
jesítményű zagyszivattyút, és a 
csapadékosabb időszakok alatt 
átemeli a vizet a mélyebben 
fekvő részekről  a magasabban 
lévő, működő árokrendszerbe, 
ahonnan el tud folyni a víz. 

Th eisz Imre, az önkormány-
zat műszaki szaktanácsadója 

elmondta: Nagyvenyim ko-
rábban elkészített vízelvezetési 
terve lejárt. Mindenképpen 
új dokumentációt kell készít-
tetni, mert a régit aktualizálni 
nem lehet, ugyanis a készítése 
óta számos helyi változás tör-
tént – például új lakóövezetek 
lettek kialakítva –, valamint 
a jogszabályi változások sem 
teszik lehetővé a korrigálást. 
Jelen pillanatban 250 hektár 
belterület felszíni vízelvezetését 
kellene megoldani, ami jelentős 
feladat. A műszaki szakember 
szerint a tervekre és magára 
a beruházásra csak akkor tud 
pénzt szerezni az önkormány-
zat, ha valamelyest ésszerűsö-
dik a jelenlegi pályázati rend-
szer. Addig is tűzoltó megol-
dásként vásárolják a szivattyút, 
hogy ideiglenesen vízmente-
sítsék a területet. A lakóknak 
azt javasolja Th eisz Imre: ne 
szivattyúzzák a pincéket, mert 
csak nagyobb gondot okoznak 
vele. A közlekedő edény elve 
alapján ugyanis még a távoli 
szomszédoktól is oda áramlik 
a víz – vagyis több lesz –, ha 
a szivattyúzással megnyitják a 
földben lévő vízereket.

A képviselőtes-
tület döntött...
A képviselőtestület dec-

ember első hetében megtar-
tott ülésén elfogadta az ön-
kormányzat költségvetésének 
előző negyedévi teljesítéséről 
szóló beszámolót, valamint a 
költségvetési koncepció mó-
dosítását. 

A csapadékvíz-elvezeté-
si problémákkal október óta 
folyamatosan foglalkozik a 
testület, most is a súlyának 
megfelelően kezelte az ügyet:  
a helyszíni szemle után Th eisz 
Imrével közösen egyeztették 
a teendőket. Az árokásások 
és ároktisztítások a közhasz-
nú munkások részévételével 
azonnal elkezdődtek a község 
határában azon részeken, ahol 
erre lehetőség van.

Kistérségi
televízió

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy december 31-ig min-
den hétvégén és hét közben is 
több alkalommal a Kistérségi 
Televízió próbaadása látható. 
Terveink szerint 2011. január 
1-től indul teljes műsoridőben.

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Varga Richárd
a Venyim TV üzemeltetője

Személyi változás
A „Nagyvenyimért” Köz-

alapítvány kuratóriumi tagja, 
Gyenei Mihályné lemondott, 
eddigi munkájáért a képvise-
lőtestület köszönetet mondott. 
A megüresedett kuratóriumi 
tisztséget Erős Lajos tölti be 
mostantól, a képviselőtestület 
támogatásával.

Díszkivilágítás
Nagyvenyim központjának 

karácsonyi fénydekorációjá-
ra  200 ezer forintot szava-
zott meg a képviselőtestület 
önkormányzati keretből, 120 
ezer forintot különítettek el 
a fényfüzérek felszerelésére. 
Ezen felül a vállalkozók támo-
gatásával valósulhatott meg az 
ünnepi díszkivilágítás. A kép-
viselőtestület pályázatott adott 
be a megvalósítására, így meg-
duplázhattuk a rendelkezésre 
álló forrást: a kiíró cég ugyan-
akkora összeggel támogatta 
a  dekorációt, mint amennyi 
helyben összegyűlt.

Egészségház
Az Egészségház fejlesztésé-

re, bővítésére pályázati támo-
gatást nyert Nagyvenyim. A 
képviselőtestület megindította 
a közbeszerzési eljárást, helyi 
vállalkozók részére küldte meg 
az ajánlati felhívást. Az eljárást 
a pályázati ütemtervnek meg-
felelően bonyolítja le a testület, 
vélhetően januárban kerülhet 
sor a kivitelezői szerződés 
megkötésére.

A Dunaújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás novem-
berben tartotta a választásokat 
követő újjá alakuló ülését. Sze-
mélyi változások történtek. A 
társulás elnöke Cserna Gábor, 
Dunaújváros polgármestere 
lett. Az elnökhelyettesi felada-

tokat Schreiner Béla látja el. 
A pénzügyi bizottság elnö-

kének Márok Csabát, tagjá-
nak Szabóné Lőrincz Ilonát, 
külsős tagjának pedig Fülöp 
Ilona kisapostagi szakembert 
választották meg a tagok.

Társulás: személyi változások

Az ÁNTSZ Dunaújváro-
si, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi 
Kistérségi Intézete júniusban 
értesítette a polgármester arról, 
hogy szakmai és fi nanszírozá-
si szempontok egyértelműen 
indokolják a jelenlegi körzet 
módosítását, azaz egy máso-
dik védőnői körzet kialakítását 
Nagyvenyimen. A polgármes-
teri hivatal pénzügyi munka-
társai elvégezték a két védőnői 

körzettel kapcsolatos bevételek 
és kiadások elemzését.

Örvendetes, hogy ilyen sok 
kisgyermek van a faluban, és 
a számítások szerint még leg-
alább hat évig indokolt lesz a 
két körzet fenntartása. Jelen 
pillanatban a körzetek kiala-
kításával foglalkoznak a szak-
emberek, és a képviselőtestület 
pályázatot ír ki a második vé-
dőnői álláshely betöltésére.

Két védőnői körzet lesz
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Az advent a latin adventus szóból származik, 
jelentése eljövetel.  Eljövetele Jézus Krisztusnak, 
Isten fi ának, aki azért születik, hogy keresztha-
lálával megváltsa bűneinket.  Karácsonyt kicsi és 
nagy egyaránt várja.   A kicsik sok ajándékot, a 
nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle.  Még 
ha nem is világos mindenki számára egyértelműen 
a karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt 
érzés, végső soron valami manapság már egészen 
ritka dolog, a szeretet árad belőle.

Az adventi időszak hetei, a lelki megtisztulás 
és a belső harmónia megteremtésére vezetnek rá.

A belső nyugalom, és harmónia megélése azt 
jelenti, hogy: Jóban vagyok magammal, és megta-

lálom belső békémet, valamint rálépek arra az útra 
ami a saját életutam. Szeretettel tekintek a kör-
nyezetemben élőkre, miközben nagyobb harmónia 
megélést és a szeretet szárnyainak a kibontását is 
lehetővé teszem az életemben, vagyis úgy élem az 
életem, hogy közben a családommal és a baráta-
immal is egyre mélyebb szeretettel teli élményeket 
élek meg.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden ked-
ves Nagyvenyiminek kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket! 

A nagyvenyimi Római Katolikus
Egyházközség

Képviselő Testülete

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek, 

a földön sárguló, elkínzott levelek.

Az ég hólyagszemén nem tör át a nap

sugárnyalábja felhőtlen megakad.

Az ősz lassan lépked, majd télbe borul

és ahogy megvirrad, be is alkonyul...

Este tompa fények remegnek az utcán, 

megtörnek a tócsák fodrodozó foltján.

De a hétköznapok bágyadt szürkesége

nem törheti meg azt, ami bennünk béke.

Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:

Ránk köszöntött advent,

boldog Jézus-várás... 

(Ágh Tihamér: Adventkor)

Advent 2010
tejszzíínnűű reggelek,, 

kínzoott levelek.

n nemm tör át a nnnaaappp

tlen mmegakaaddd..

d, maajjdd ttééllbbee bbboorruull

d, be iis alkkonyyyuullll...

remeeggnekk az uutcáánn, 

foddrrooddoozzóó ffolllltttjjjááánnn..

bágyyaaddt szzüürrrkkeeessséééggggggeeee

t, amii bennnüünnkkk bbbbbéééééékkkkkkkkeeeeee..

ység, a szíívüünnkkbbbeennn áááállldddáááásss::

dvent,

.. 

(Á(Ághgh TTihihamaméré : Adveventntkookor)r)
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Közösen készülünk karácsonyra
Az idei az első alkalom, hogy Nagyvenyim lakói adventi ren-
dezvénysorozat keretében közösen készülhetnek a legszen-
tebb ünnepünkre, a karácsonyra. Négy vasárnapon más és 
más programok várják a lakókat a községháza melletti téren 
és a Kossuth Lajos Általános Iskola aulájában. Ahogyan a 
polgármester asszony fogalmazott: nagy öröm, hogy  részt 
vesznek a községi adventen és lelkiekben is együtt készül-
hetünk az ünnepekre. Elevenítsük fel most képekben az 
eseményeket, amelyek lapzártánkig történtek.

A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda dolgozóinak irányítá-
sával elkészítettük a gyönyörű adventi koszorút

Elültettük, 
feldíszítettük 

a „Mindenki 
karácsony-

fáját”

Dicséret és köszönet illeti a  Barátságkövet körülölelő gyö-
nyörű szép adventi koszorú készítőit

Mezőföldi Mikulás túra kap-
csolódott az adventi ese-
ménysorozathoz

Ünnepélyes keretek között, az adományozó vállalkozók je-
lenlétében felavattuk Nagyvenyim karácsonyi fénydekorá-
cióját, ami az utcán sétálóknak, közlekedőknek is meghitté 
teszi advent heteit

Karácsonyi
fénydekoráció

támogatói 2010
Anonim  2 fő
Csepreghy János
Hajnal György
Hamar és Társa Kft.
Kine-Bau Kft.
Magyar Imre
Dr. Papp László
Tilla-Trans Kft.
Tóth Lajos
Varga István
Venyimfa Kft.

Műsor szórakoztatta a venyimieket minden vasárnap az 
iskola tornatermében és aulájában. Képünkön a kötélugró 
csoport tagjai láthatók
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Óvoda, óvoda, óvoda
Ismét négy
csoportban
Nálunk is beindult a tanév, 

örömünkre ismét négy cso-
portban. 

Csoportjaink összetétele 
vegyes (kis - középső -nagy).

Óvodánkban most zajlik a 
logopédus által tartott szűrő-
vizsgálat.

Októberben indul a nép-
tánc és a német nyelvvel való 
ismerkedés lehetősége.

Novembertől pedig az 
úszásoktatás, a középső és 
nagycsoportosok körében.

Ebben segítséget kaptak a 
szülők az önkormányzattól, 
az úszás díját átvállalták, csak 
busz költségét kell a szülőknek 
fi zetni.

Nagy sürgéssel, forgással 
készültünk az első nyílt szak-
mai napunkra, amelyet a szü-
ret jegyében tartottunk – és 
nagyon jól sikerült.

Lehet-e élni a madarak kö-
zelsége nélkül? Természetesen 
lehet, de sokan úgy gondoljuk, 
hogy velük együtt jobb.

Óvodánk második ízben 
nyerte el a Zöld Óvoda meg-
tisztelő címet, ami egyúttal 
arra is sarkal bennünket, hogy 
ne elégedjünk meg az eddigi 
eredményeinkkel, hanem újabb 
utakat keressünk ahol tovább 
tevékenykedhetünk, hiszen a 
széleskörű természetvédelem 
a tudatos szemléletformálás 
fontos a számunkra.

Így esett a választásunk az 
óvoda kertjét évről évre bené-
pesítő kis barátainkra: a ma-
darakra.

Egy óvodai kirándulás kap-
csán jutottunk el a Magyar 
Madártani Egyesület madár-
gyűrűző központjába. Ott hal-
lottunk először a Madárbarát 

Óvoda kezdeményezésről, és 
úgy gondoltuk, hogy a téli ma-
dáretetésen kívül utánanézünk, 
mit tehetünk még a kertek kis 
lakóiért.

Felvettük a kapcsolatot a 
Madártani Egyesülettel, ahol 

óvodánkat beregisztráltuk a 
Madárbarát Óvoda program-
ba.

Hogy ezt a címet elnyerjük, 
jelentést kell küldenünk leg-
alább egy évnyi madárvédelmi 
munkánkról.

Az óvoda udvarában élő 
- vagy idelátogató madarak-
nak az óvoda fái, és bokrai 
megfelelő búvó és szaporodó 
helyül szolgálnak. A virágo-
sító kezdeményezésünk „egy 
gyermek egy palánta” is ezt a 
célt szolgálja.

Az óvoda udvarára több 
madáritató is készült, ami még 
több madár látogatását is ered-
ményezte a nyár folyamán. Az 
itatók után odúkat helyeztünk 
el, hogy a madarak biztonságos 
költőhelyet találjanak nálunk.

Következő feladatunk a 
madáretetők újbóli kihelyezé-

se lesz, amit folyamatos eleség-
forrásként fog szolgálni egész 
télen át a kertünkbe látogató 
madaraknak.

A Madárbarát Óvoda cí-
mért egy éve folyamatosan 
tevékenykedünk. Munkánk ju-
talma a nyáron a fák alatt talált 
kis tojáshéj maradványok, amik 
azt bizonyítják, hogy több fi -
óka is született lombos fáink 
védelmében.

További törekvésünk, hogy 
a madarak védelmével hozzá 
járuljunk környezetünk bio-
lógiai sokféleségének megőr-
zéséhez, és ezt az értékvédő 
szemléletet átadjuk a gyere-
keknek is.

Barátaink a madarak

Az óvodai  híreket
összeállította: 
Rauf Pálné és 

Vargáné Kovacsik Marianna
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Egyesületünk jelenleg 24 fő 
egyesületi taggal rendelkezik. 
Tagság összetétele 16 évestől 
77 évesig szóródik. A tagság 
kétharmada Nagyvenyimi és 
Dunaújvárosi, egyharmaduk 
Rácalmási, Apostagi, és Kun-
szentmiklósi lakosokból áll. 
Nagyon jó szellemű egymást 
tisztelő-megértő és segítő 
sportszerető tagokból tevődik 
össze. Egyesületünk jogutódja 
a Dunaújvárosban 1955-ben 
megalakult D-06 Postagalamb 
Sportegyesületnek. 1988-ban 
költöztem Nagyvenyimre így 
aktuálissá vált hogy az egye-
sületet-jogutódként – Bírósági 
beleegyezéssel – ide költöztes-
sük székhelyileg. Ehhez fogadó 
készséget kaptunk Nagyvenyim 
község Polgármesteri Hivatalá-
tól, polgármester úrtól és kép-
viselő testülettől. Azt hisszük, 
hogy az akkori előlegezett bi-
zalmat meghálálva az eltelt 
20 év alatt bebizonyítottuk 
életképességünket. Kiállítást 
4 alkalommal szerveztünk az 
általános iskola segítségével – 
idehozva Közép-Dunántúl ga-
lambászait – így sikerült meg-

ismertetni községünket mások 
előtt is.  2000-ben megépítettük 
a község közepén (a benzinkút 
mellett) az egyesület közsé-
gi Klubházát amely indokolt 
esetben más közösségeknek is 
lehetőséget kínált összejövetel 
céljára, rendezvények szerve-
zésére, lebonyolítására. Faluna-
pokon az egyesületünk már 8. 
alkalommal aktívan részt vett és 
vesz. Mindezt örömmel tettük. 
Sátorban kitelepülve helyben 
főzve, galambpörköltet főzünk 
Takács Sándor főszakács és 
Somogyi Bence, Simon Fe-
renc segédjei részvételével. Az 
egyesület minden tagja – csa-
ládjaik részvételével a falunapi 
munkából közösen aktívan 
kiveszik a részüket, és közösen 
ünnepeljük meg a falunapokat. 
A Klubház külső és belső rend-
jét gondnokunk Simon Ferenc 
és elsősorban Simon Lajos és 
felesége sok-sok szorgalommal 
biztosítják. 2010 évi verseny 
eredményekről majd a követ-
kező havi újságban bővebben 
beszámolunk.

Nagyvenyimi Postaga-
lamb Sportegyesület

Nagyvenyimi 
Postagalamb 

Sportegyesület

Újszerű kezdeményezés-
ként bemutatóval és tánctaní-
tással egybekötött country est 
volt novemberben a Vitál-Fitt 
Sportcentrumban. 

Hólik Évi és Szerecz Ró-
bert egy táncest sorozat első 
lépéseként country estre in-
vitálta az érdeklődőket. A si-
kert mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy már az est folyamán 
szervezőkben, résztvevőkben 
egyaránt megfogalmazódott 
az igény a folytatásra.

Január 22-én 20 órától, 
változatlan helyszínen a vér-

pezsdítő latin-amerikai tán-
cok közül a cha-cha-cha stílus 
kerül a középpontba. A bemu-
tatót követően a tánctanításé 
lesz a főszerep, ahol minden-
ki megtanulhatja egyénileg a 
cha-cha-cha alaplépéseit. A 
gyakorlást és a közös táncot 
követően retro zene szól majd 
hajnalig. 

Minden korosztályt szere-
tettel várnak. 

Érdeklődés, előzetes hely-
foglalás : Hólik Évinél 30/973-
1063, vagy a Vitál-Fitt Sport-
centrumban.

Nagyvenyimi 
táncestek
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Pályaválasztási szülői
értekezlet

A pályaválasztási szülői értekezlet résztvevőinek létszáma 
meglepetés volt számomra és egyben önigazolás is, hogy jól vá-
lasztottunk 8 évvel ezelőtt. Szinte az összes dunaújvárosi közép-
iskola, valamint a székesfehérvári fi ú kollégium is képviseltette 
magát. A gyermekeink és a szülők döntésének elősegítéséhez 
hasznos és átfogó tájékoztatást kaptunk a lehetőségekről, a vá-
lasztható pályákról, valamint azok feltételeiről.

Bízom benne, hogy a jól megszervezett, a pályaválasztást 
elősegítő tájékoztatás is nagyban hozzájárul majd, hogy gyer-
mekeink megfelelően teljesítsenek a felvételi megmérettetésen 
és elindulhassanak a megálmodott jövő felé.

Csehné Kovács Ilona - szülő

Pályaválasztás
2010. november 26-án az 

osztályunkkal bementünk 
Dunaújvárosba a Pályaválasz-
tási Kiállításra. Ezen a napon 
20 középiskola képviseltette 
magát ott. Igaz, én már el-
döntöttem, hogy hova megyek 
tovább, de most, hogy láttam 
ennyi iskolát, így már nagyon 
át kell gondolnom a választá-
somat. Rengeteg érdekességet 
megtudtam egyes iskolákról. A 
kiállítás után, aznap is, és utána 
is sokat beszélgettünk arról a 
napról osztálytársainkkal, ba-
rátokkal. Nagyon sok hasznos 
információt láttam, hallottam. 
Szerintem jövőre is elmegyek 
megnézni, hogy milyen újdon-
ságok lesznek.

Deássy Marianna 8. osztály

Német verseny 
2010. november 17-én 

részt vettünk a Szilágyi Er-
zsébet Általános Iskola által 
szervezett német szépkiejtési 
versenyen. Kerekes Mária I. 
helyezést, Varga Klaudia III. 
helyezést ért el a 8. évfolyamo-
sok között. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia.

November 12-én tizenha-
todik alkalommal szerveztünk 
körzeti mesemondóversenyt 
Nagyvenyimen. Tizenegy tele-
pülés hatvannégy versenyzője 
(alsó és felső tagozaton) tette 
számunkra élménnyé ezt a dél-
utánt (Adony, Baracs, Daru-
szentmiklós, Előszállás, Iván-
csa, Kulcs, Mezőfalva, Nagyve-
nyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, 
Rácalmás). A zsűrinek nehéz 
feladat volt eldönteni, hogy ki 
álljon a dobogóra. Köszönjük a 
gyerekek meséit, a pedagógu-
sok és szülők munkáját.

Legjobbjaink:

1. osztály: 3. hely Pók Vik-
tória Nagyvenyim 

2. osztály: 2. hely Barna 
Lujza Nagyvenyim 

3. osztály: 1. hely Futó La-
ura Nagyvenyim 

4. osztály  1. hely Weibel 
Krisztián Nagyvenyim 

Különdíj Fazekas Csenge 
Nagyvenyim 

7. osztály: 1. hely Kovács 
Kitti Nagyvenyim 

8. osztály: 1. hely Cziczinger 
Zsófi a Nagyvenyim 

Körzeti mesemondóverseny

Október 23-án iskolánk szép műsorral emlékezett meg az 
56-os forradalom hőseiről

Kiss Péter tanár bácsi ta-
nítványaival a megyei verseny 
megnyerésével már 110 csa-
patot utasított maga mögé, 
amikor szeptember közepén 
Zánkára utazott az országos 
döntőbe. A verseny lebonyo-
lítását a tavaszi árvíz miatt 
halasztották szeptemberre, és 
így a csapatok tagjainak egy 
része már középiskolás lett. A 
húsz induló csapat két napon 
át versenyzett egymással. Az 
első napon elméletben mérték 
össze erejüket, és ekkor még a 
második helyen zártuk a napot. 
Másnap zuhogó esőben került 
sor a gyakorlati versenyre, és a 
csúszós talajon „lecsúsztunk” a 
6. helyre. Természetesen a do-
bogónak jobban örültünk vol-
na, de így is nagyon büszkék 
vagyunk erre a helyezésre. Hat 
évvel ezelőtt is bejutott isko-
lánk az országos döntőbe, ahol 
akkori csapatunk a 9. helyen 
végzett. Az idei év csapatának 
tagjai: Szabó Attila, Horváth 
Mátyás, Müller Tamás és Lo-
vászi Tamás. Felkészítő Taná-
ruk: Kiss Péter.

Polgárvédel-
mi verseny
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Színházban jártunk
A második osztályosok november 9-én a dunaújváro-

si Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában Karol 
Capek: Dásenka című bábjátékát nézték meg. Így írtak róla:
„Nagyon vicces kiskutya volt.” - Dóri. „Mindig futkosott és elásta 
a csontjait.” - Kitti. „Szétrágta a szomszéd papucsát és seprű-
jét.” - Zalán. „Viccesek voltak a díszletek is.” - Szandra. Végül 
mindannyian megállapítottuk: „Dásenka imádnivaló kiskutya.”

Fazekas Zsoltné 2. osztály vezetője

Idén a mi osztályunkra 
került a sor, hogy megszer-
vezze a Tökbulit. Nagy lelke-
sedéssel álltunk neki, és ma 
végre elérkezett a nagy nap. 
Mindenki odatette magát, és 
a végére egy hatalmas nagy bu-
lit csaptunk.  A lányok mind 
kiöltöztek. Szinte mindenki 
táncolt, ami nagy szó. A bü-
fében sok fi nomságot lehetett 
fogyasztani. Tombolán értékes 

nyeremények voltak. Minden 
osztály faragott egy tököt, me-
lyet a zsűri értékelt. Legszebb-
nek a 7. osztály tökét találták. 
Jelmezversenyen Kaszás Éva 
néni nyert. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a 8. osztály 
nevében Segesdi Zoltánnak, 
hogy elvállalta a felkérésün-
ket, és fergeteges hangulatot 
varázsolt a buliban.

Cziczinger Zsófi a 8. osztály

Adománygyűjtés
Iskolánk is csatlakozott az 

önkormányzat felhívásához, és 
egy héten át napi 100Ft gyűj-
tésére kértük tanulóinkat, hogy 
mi is támogassuk az iszapká-
rosultakat. A négy nap alatt 
összesen 61 000 Ft-ot sikerült 
összegyűjteni, melyet a Polgár-
mesteri Hivatal gyűjtőládájá-
ban helyeztünk el. Köszönöm 
tanulóinknak és szüleiknek az 
összefogást!

Kundra Lászlóné igazgató

Zöldboszorka
Színházlátogatáson voltunk 

Dunaújvárosban a Bartók Béla 
Színházban, ahol a Zöldbo-
szorka című mesét néztük meg. 
Ebben a mesében az volt a jó, 
hogy izgalmas, de néha ijesztő 
volt, tele vicces jelenetekkel. Ne-
kem a szereplők közül a Macs-
ka Ivanovics tetszett, de a többi 
szereplő is jól játszott. A mese 
tanulsága az, hogy a gonosz 
mindig elnyeri méltó büntetését.

Wágner Anna 3. osztály

Tökbuli
Házi mesemondó-versenyt 

rendeztünk még az őszi szü-
net előtt iskolánkban. Ötven 
alsós tanulónk nevezett be 
a versenybe és mindannyian 
nagyon jól helytálltak. Külö-
nösen az első osztályokban 
volt népszerű a verseny, ahol 
örömmel vettük, hogy a szülők 
és nagyszülők is nagy érdeklő-
dést mutattak, szinte zsúfolásig 
megtelt a terem.

Eredmények:
I. helyezettek:
Papp Meláni Flóra 1.b 
Pók Viktória 1.b 
Szabó Bence I. 1.a 
Szabó Bence II. 1.a 
Barna Lujza 2.o 
Szabados Zalán 2.o 
Futó Laura 3.o 
Weibel Krisztián 4.o 
Fazekas Csenge 4.o
II. helyezettek:
Jonkl Csenge 1.b 
Szokolai Ágota Nóra 1.b 
Kiss Sarolta 1.a 
Tóth Levente 1.a 
Baranyai Kata 2.o 
Wágner Anna 3.o 

Kiss András Máté 4.o 
Molnár Fanni 4.o 
Pokornyi Petra 4.o
III. helyezettek:
Sohajda Sára 1.b 
Elek Judit 1.b 
Rauf Csenge Réka 1.a 
Fülöp Dániel 1.a 
Fülöp Kristóf 2.o 
Ruha Réka 3.o 
Benedek Gábor 4.o 
Kolonics Attila 4.o
A felső tagozaton szeré-

nyebb volt a részvétel, de ők is 
nagyon ügyesen versenyeztek. 
Akik a legjobbak voltak, ők 
képviselik iskolánkat a körzeti 
versenyen november 12-én, 
melyet 16. éve rendez meg 
iskolánk. Továbbjutó felsősök: 
Cziczinger Zsófi a és Kerekes 
Mária 8. osztály, Kovács Kit-
ti és Pók Krisztián 7. osztály, 
Horváth Tamara és Darab Ni-
kolett 6. osztály, Fülöp Csaba 
és Juhász Gábor 5. osztály. Az 
alsó tagozaton november 8-án 
kerülnek kiválasztásra az első 
helyezettek közül a továbbju-
tók.

Mesemondóverseny

Iskolánk Pitypang 
Bábegyüttese nyitotta meg a 
versenyt a Szutyejev: Mi az, 
ami mindennél jobb? című elő-
adással. Batha Józsefné tanár 
néni az országos ezüstérmes 
csoport tagjai mellett már az 
1. osztályosokat is szerepel-
tette az előadásban. 30 alsós 
kispajtás indult a versenyen, 
ahol csoportrajzok készültek 
és mindenki aranyminősítés-
ben részesült.

A természeti formák kidol-
gozottsága, az állatok jellegze-
tességeinek megjelenítése mi-
att első lett: Elek Réka, Killer 
Evelin, Tóth András, Papp 
Melani Flóra, Szabó Fanni.
Környezetvédelem megjele-
nítése miatt, az állatvédelmi 
téma ábrázolása miatt első 
helyezett: Baranyai Kata, 
Gyurákovits Kitti, Kincses 
Martin, Varga Nóra, Tóth 

Levente, Szabó Bence I.
Ötletessége, újszerű ábrázo-
lásmódja miatt első helyezett: 
Simon Zsófi a Csilla, Hekele 
Dóra, Bodor Eleni Fanni, 
Polányi Henriett, Szokolai 
Nóra Ágota, Szabó Rená-
ta Zsuzsanna, Elek Judit.
Az állatvilág sokrétűsége, és 
életük valósághű ábrázolása 
miatt első helyezett: Fazekas 
Csenge, Kiss András, Pók 
Alexandra, Pók Viktória, Kiss 
Sarolta, Rauf Csenge Réka.
Rajztechnikai tudatosság, a 
térbeliség megjelenítése és 
kiemelkedő színezéstech-
nika miatt első helyezett: 
Wágner Anna, Ruha Réka 
Anna, Futó Laura, Zsiger 
Nikolett, Molnár Fanni, Ko-
vács Vera, Pokornyi Petra.
Köszönjük rajzaitokat, és gra-
tulálunk! A tanító nénik nevé-
ben: Fazekas Zsoltné.

Rajzverseny
Az Állatok világnapján
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Polgárőrség
Az elmúlt időszakban 

nagyon sok feladat hárult a 
polgárőrségre. Falunap, szü-
reti felvonulás és temetések, 
esküvők biztosítása – ezeknek 
a felkéréseknek 100 százaléko-
san eleget tettünk. 

Az országot érintő két nagy 
katasztrófa áldozatainak is 
gyűjtést szerveztünk. 

Az árvízkárosultaknak a 
faluőrökkel közösen adományt 
gyűjtöttünk és a kiválasztott 
cél településre (Felsőzsolcára) 
elszállítottuk.

A vörösiszap károsultak 
megsegítésére az egyesületen 
belül a tagság 10 ezer forintot 
gyűjtött és adott át az önkor-
mányzatnak. 

Mindkét káreseménynél 
eleget tett az OPSZ felhívá-
sának és tagonként mind két 
esetben tagonként 100 forint 
pénzbeli adományt juttattunk 
el.

Munkánk elismeréseként a 
Nagyvenyimi Polgárőrség egy 
Lada Niva típusú személy-
gépkocsit kapott az Országos 
Polgárőr Szövetségtől. A gép-
kocsi műszaki vizsgára való 
felkészítését az egyesületünk 
elvégezte a megfelelő doku-
mentumok kézhez vétele után 
tudjuk forgalomba helyezni ezt 
a járművet. 

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden kedves tá-
mogatónknak az egyesület 
részére eljuttatott támogatá-
sokat. 2011 februárjában fog 
az egyesület az önkormányza-
ti támogatással elszámolni. Ezt 
követően fogunk egy nyílt nap 
keretén belül elszámolni a la-
kosságtól kapott támogatással 
és beszámolni a 2011-es ter-
veinkről. 

Minden kedves lakónak 
kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánunk!

Polgárőrség elérhetőségei:
e-mail: 19nvp96@gmail.

com
Telefon: 06/30/334-2002
Tisztelettel az egyesület 

nevében :
Hódi Attila

elnök

Mikor írom e cikket, még 
csak november eleje van, de 
mivel idén másik lap nem je-
lenik már meg, ezért az őszi 
beszámolónk mellett a jövő 
évi terveinkről is ejtek majd 
pár szót.

A klubtúrákat szeptember-
ben egy kétnapos bakonyaljai 
kirándulással kezdtük. Pápa 
városával és a Somló-heggyel 
ismerkedtünk meg. A kirán-
dulást egy nyertes pályázatunk 
útján segítette a Kistérségi 
Szinergia Közalapítvány. Az 
ő segítségükkel a költségünk 
30 százalékkal kevesebb lett. 
Támogatásukat itt az újság ha-
sábjain keresztül is köszönjük. 
Szeptember végén a Visegrádi-
hegység egyik csodálatos vidé-
kére látogattunk: Pilisszent-
lászló környékét barangoltuk 
be a Spartacus-ösvényen és az 
Apátkúti-völgyön át. A túra 
szépségéről csak annyit mon-
dok, hogy a résztvevők kéré-
sére tavasszal megismételjük. 
Októberben két megyeszék-
hely központjában sétáltunk: 
először Kaposvárt látogattuk 
meg, majd a Zselic hárser-
deiben túráztunk, a hónap 
második felében az őszi Szek-
szárdi-dombvidéken csodáltuk 
meg az aranyló bükköst, a túra 
végén Babits Mihály szülőhá-
zát látogattuk meg Szekszár-
don. Az elmúlt hétvégén (nov. 
6.) a Gerecsében túráztunk, a 
hónap végén a Vértes egyik 
legszebb túraútvonalát járjuk/

jártuk be, érintve a várgesztesi 
és a Vitány-várakat.

Remélem a lap megjele-
nésekor igaz lesz, amit most 
múlt időben írok: december 
5-én vasárnap sikeresen meg-
szerveztük a Mezőföldi Mi-
kulás teljesítménytúrát, idén 
harmadszor. Itt köszönjük a 
Nagyvenyimi Önkormányzat 
civil szervezeteknek adható 
keretéből ránk jutó jelentős 
támogatást, illetve a mezőfal-
vi tájház működtetőinek és a 
mezőfalvi ill. nagykarácsonyi 
polgármesternek a segítséget. 
Majdnem a teljes klubtagság 
részt vett a túra lebonyolításá-
ban. Ezen kívül a tagok közül 
többen részt vettek a közsé-
günkben található, a legtöbb 
régi venyiminek templom-
parkként ismert Arborétum-
ban, a havi egyszeri parkren-
dezésben.

Már most szeretném meg-
hívni az újság olvasóit a 2011. 
február 19-én lévő Farsangi 
-bálra. Remélem, hogy ugyan 
olyan jó hangulatban telik 
majd el, mint az elmúlt négy 
évben. Várunk mindenkit sze-
retettel!

A 2011-es évre nagyvona-
lakban a terveink a következők: 
egynapos gyalogtúrák február-
tól júniusig a Gerecsében a Ba-
jóti-barlang környékén, a Zse-
licben a Szennai-falumúzeum 
érintésével, a Visegrádi-hegy-
ségben a fent említett túrával, 
a Bakonyban az úrkúti őskarszt 

és a városlődi Hölgykő-várával, 
Bugac-puszta látnivalóival és a 
Mecsek egyik látványos terü-
letével. A tavaszi többnapos 
kirándulásunkat a Göcsejben 
fogjuk megtenni. Ezeken kívül 
május elején a Bodrogon egy 
hétvégi vízitúrát tesznek meg 
a vállalkozók, majd a nyáron is 
lesz választék: júniusban egy-

hetes vízitúrát szervez Farkas 
Gyula társunk a Körösök vize-
ire, július elején a Cserhát egy 
kb. 80 km-es szakaszát járjuk 
végig vándortúra keretében, 
majd július második felében egy 
szomszédos országban teszünk 
egy hetes aktív kirándulást.

Mindig írjuk, hogy az „Er-
dőjárók Klubja Természetba-
rát Egyesület" teljesen nyitott: 
várunk mindenkit, aki szeret-
ne velünk a természetben len-
ni. Aki bővebben érdeklődik a 
túrák iránt, az a nagyvenyimi 
művelődési ház folyosóján 
elhelyezett faliújságon (az is-
kola épületén belül a könyvtár 
mellett) illetve a klubunk hon-
lapján a www.erdojarokklubja.
hu oldalon megtalálja teljes 
programunkat. A túrákról ér-
deklődni a 06-20-9532197-es 
telefonszámon, jelentkezni a 
túrákra a könyvtárban lehet 
nyitvatartási időben.

Várunk mindenkit szeretet-
tel:  

 Németh László
Az Erdőjárók Klubja

Természetbarát Egyesület 
elnöke

ERDŐJÁRÓK HÍRMONDÓ
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Adventi 
programok
December 11., szombat
13 - 17 óráig Karácsonyi 

játszóház 
Gubánné Pintér Annamá-

ria vezetésével

December 16., csütörtök
15 óra Idősek karácsonya 

December 19., vasárnap
14 órától Nagyvenyimi 

Foltvarró Klub karácsonyi ki-
állítása és vására

15-16 óra Karácsonyi kon-
cert a Művelődési Házban

16 óra „Nagymamáink sü-
teménye” Karácsonyi sütemény 
vásár

Az Aranydaru Nyugdíjas 
Klub rendezésében

17 óra IV. Adventi gyertya 
gyújtása

Rácalmási Jankovich Mik-
lós Általános Iskola Betlehe-
mes műsora

Forralt bor, tea, zsíroskenyér.
A vendéglátásról az Erdő-

járók Klubja Természetbarát 
Egyesület gondoskodik.

A télies idő beköszön-
tésével megszaporodnak a 
négy fal  közötti  programok. 
Ezek  sorában kiemelt helye 

van a  foltvarró találkozónak 
amelyek  során  mintegy for-
gószínpadon, mindig  más  és  
más  helyszínen jönnek  össze 
a  foltvarrás  szerelmesei.

Ez alkalommal csoportunk  

október 9-én tartotta  a  régiós 
közös varrást melyen 80   fő 
vett részt a  környező  telepü-
lésről,  de  voltak  távolabbi 

helyekről is.  Az  eddig visz-
szajelzések  alapján mindenki  
elégedett volt a rendezvénnyel. 
Szívesen  jönnek  hozzánk fol-
tos  társaink  mert itt nagyon  
jól érzik  magukat, aminek  mi  

nagyon  örülünk, mert  sokat  
készülünk és  nagy  gondosság-
gal választjuk ki  amit  varrni  
fogunk.

 Idén a  karácsonyi  terí-
téshez  próbáltunk  segítséget 
adni, hogy  minél  szebb legyen  
a megterített asztal. Szalvéta 
tartóval  kedveskedtünk.

A közös varráson mindenki  
bemutatta az  utóbbi  időben  
készült legszebb munkáját.

A  jó hangulatú program 
megrendezéséhez nyújtott 
segítséget a   csoport  min-
den  tagja, Rozbora  Piroska, a 
művelődési  ház  vezetője,  aki 
szívesen támogatja  csoportunk 
munkáját, amit  ezúton is  kö-
szönünk  neki.

A  csendesedő hétköznapo-
kon jó lesz  felidézni  e remek 
összejövetel  perceit.

Mint  civil szervezet mű-
ködünk és színesítjük  tele-
pülésünk életét,  készülünk a 
szokásos  karácsonyi kiállításra.

Selmeczi-Kovács Istvánné
klubvezető

Foltvarrók hírei

Ajándékokat és díszeket készíthettek a kicsik a művelődési ház által szervezett játszóházban

Így készültek a díszek
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Tisztelt Venyimiek!
A Faluszépítő Egyesület 

idei vállalásainak, lehetőségei-
nek lassan a végére ér, engedjék 
meg, hogy beszámoljak rövi-
den tevékenységeinkről.

Aktív tagjaink szabadideje 
véges, anyagi lehetőségeink is 
szerények, ezért nagy látványos 
dolgokról nem tudok számot 
adni, de azért nem tétlenked-
tünk.

Az Önkormányzat civil-
szervezetek számára kiírt 
pályázatán 116 ezer forintot 
kértünk és nyertünk is el.

Ezt a következőkre fordí-
tottuk hozzátéve természete-
sen saját forrásainkból is a fel-
tételként szabott 30 százalékos 
önerőt és a munkánkat.

Év portája 2010

 3 kategóriában három- há-
rom helyezettet választott ki 
bizottságunk a falu többszöri 
bejárása után. Nem volt köny-
nyű dolgunk, rengeteg muta-
tós, gondozott portát láttunk, 
de legalább nem szűkölködünk 
jelöltekben a következő verse-
nyeken sem. 

Minden nyertesünk könyv 
és növényjutalomban része-
sült az elismerő oklevél mellé, 
mindannyiuknak ezúton is, 
ismételten gratulálok. 

Költségek: 10 forint önerő 
az előkészületekre, 36 ezer fo-
rint támogatásból a díjakra.

Fészkelődő suli

Első a madárbarát iskola, 
falu programsorozatunkban. 
Az iskola  minden osztálya 
kicsitől a nagyig, diff erenciált 
feladatlapokkal és gyakorlati 
követelményekkel megméret-
tetett az odúkészítő és madár-
ismereti versenyben. 

A legügyesebb, legszorgal-
masabb osztály díja egy kirán-
dulás volt.

Minden osztály 3 darab 
odút készített, melyeket a 
templomkertben és a ligetben 
helyezünk ki, illetve az időköz-
ben a madárbarát óvoda orszá-
gos programhoz csatlakozó ovi 
udvarába is kerül belőlük.

Költségek: 25 ezer forint 
önerő a nyersanyagok, emlék-
lapok, ajándékok megvásárlá-
sára és 60 ezer forint támoga-
tásból a jutalomkirándulásra.

Jövő évre halasztottuk

Sajnos a kőágyások javí-
tására, kövek pótlására nem 
sikerült kapacitást találni, így 
az a jövő évre csúszik, az erre 
a célra előirányzott 20 ezer fo-
rint támogatást így nem vettük 
igénybe. Működési költségek 

2010-ben hozzávetőlegesen a 
fenti önerőkön kívül 10 ezer 
forintra tehetők.

Köszönetnyilvánítás:

Tisztelettel köszönjük 
Nagyvenyim Önkormány-
zatának, a Kossuth Lajos 
Általános Iskola tanulóinak, 
dolgozóinak a tevékeny és 
anyagi támogatást.

Köszönet a nyugdíjasklub 
tagjainak a virágágyások őszi 
rendbetételéért, valamint 
mindenkinek, aki munkájával 
hozzájárult elképzeléseink 
megvalósításához, egyesüle-
tünket bármi módon támo-
gatta.

Köszönet azoknak a 
polgároknak, aki idén úgy 
gondolták, adójuk 1 %-ával 
minket tisztelnek meg, mely 
összeg - 42 ezer forint szá-
munkra nagy segítség.

Végül, de nem utolsó 
sorban pedig, függetlenül 
attól, hogy a képviselő tes-
tületbe bejutnom nem sike-
rült, személy szerint, külön 
köszönöm mindazoknak a 
bizalmat, akik az októberi 
önkormányzati választáson a 
nevem mellé tették voksukat.  

Tisztelettel 
Horváth Zoltánné 

elnök

Faluszépítő hírek

Szeptembertől 8 tagja van 
csoportunknak. Két éve var-
runk, nagy lelkesedéssel. Ősz-
szel több közös varráson vet-
tünk részt. Nagyon jó hangulat 
van minden alkalommal. 

Szeretünk összejönni, varr-
ni, beszélgetni más csopor-
tokkal. Itt cserélünk öltéseket, 
mintákat, hogy később meg-
varrva mi is örüljünk ezeknek 
a szép munkáknak, amiből más 
csoportok rendezvényeire fel-
ajánljuk tombolára. 

Az idén sajnálatos módon 

Devecsert és Kolontárt iszap 
katasztrófa érte. A felhívásra 
csoportunk szívesen ajánlott 
fel pénzt, hogy a szerencsét-
lenül járt családokon, ha kis 
mértékben is, de segítsünk. 
Megtudtuk a művelődési ház 
vezetőjétől, Piroskától, hogy 
„örökbe fogad” Nagyvenyim 
egy családot. A Foltvarrók 
országos összefogással lakás-
díszítésre alkalmas munkát 
küldenek a családoknak fájdal-
maik enyhítésére. Piroskával 
megbeszéltük, hogy  személy 

szerint ezt a családot támogat-
juk, így tudjuk, kinek okoztunk 
örömet. 

Az évet táskavarrással 
kezdjük, melyre Tatabányáról 
hívunk olyan csoport vezetőt, 
aki munkájával már külföldön 
is bemutatkozott. Ez után 
kezdjük a következő közös 
varrás megszervezését, tom-
bolák varrását.

Karácsony közeledtével 
kívánok: békés boldog ünne-
peket.

Behringer Ferencné

Aranykezű öltögetők

Síkosság 
mentesítés!

Tisztelt Ingatlantulajdono-
sok! Az előrejelzések alapján 
számítani kell arra, hogy –vár-
hatóan a hideg időben hulló 
csapadék miatt kialakuló jege-
sedés következtében – síkossá 
válnak a járdák a Nagyvenyim 
község területén.

A hideg időben hulló eső, 
vagy hó, hamar ráfagy az in-
gatlanok előtti járdákra, ami 
balesetveszélyt jelent a köz-
lekedők számára. Ezért fon-
tos, hogy a járdák síkosság 
mentesítése, az időjárás függ-
vényében akár naponta több 
alkalommal is megtörténjen. 
Különösen veszélyeztetettek 
a gyermekek, az idős emberek 
és a mozgásukban bármilyen 
okból korlátozott személyek.

Az ingatlanok, épületek 
előtti járdaszakaszok tisztán 
tartása, síkosság mentesítése 
az ingatlan tulajdonosának, 
használójának a kötelezettsége.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a  
fás szárú növények védelmé-
ről szóló kormányrendeletben 
foglaltakra, mely szerint belte-
rületi közterületen – a közúti 
forgalom számára igénybe vett 
terület (úttest) kivételével – a 
síkosság mentesítésre olyan 
anyag használható, amely a fás 
szárú növény egészségét nem 
veszélyezteti. 

Felhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy 2010. szeptember 1-jétől 
a járdákat tilos sóval síkosság 
mentesíteni. 

Kérjük Önöket, hogy segít-
sék a község járhatóságának 
fenntartását. Kérünk minden-
kit, hogy síkosság-mentesítésre 
lehetőség szerint durva szem-
cséjű homokot illetve homok-
kal keverve fűrészport vagy 
forgácsot használjon!

Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Nagyvenyim lakói nevében 
az önkormányzat 380 ezer 
forintot utalt át, amellyel 
kolontári családot támogat! 
Köszönjük a vörösiszap ká-
rosultjainak felajánlott ado-
mányokat!
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December  5-én vasárnap 
immár harmadik alkalommal 
rendeztük meg „Mezőföldi 
Mikulás” teljesítménytúrán-
kat, ami egyben az Észak-
Dunantúli Kupa 2010 teljesít-
ménytúra-sorozat díjátadója is 
volt. A teljesítménytúrát idén 
is három távon rendeztük meg. 
A kemény hideg ellenére 330 
indulónk volt, akik mindany-
nyian teljesítették a távot.  A 
teljes túraútvonalat, a 30 km-t 
25-en választották, a közép-
távot, a 20 km-t 66-an, míg 
a 15-ös távot 239-en tették 
meg. Ahhoz képest, hogy a 
közelben lévő, a teljesítmény-
túrázóknak vonzóbb, erdővel 

Túrázott a Mikulás is!

borított Vértesben velünk egy 
időben tartottak egy teljesít-
ménytúrát, elégedettek lehe-
tünk a létszámmal. A nagy 
hideg ellenére jókedvű, vidám 
társaságot jutalmaztunk meg a 
célban! Külön öröm számom-
ra, hogy a nagyvenyimi iskola 
ötvenöt fővel képviseltette ma-
gát! Ők voltak a legnépesebb 
csapat, s erre büszkék vagyunk. 
A túrát teljesítők közül többen 
már harmadik alkalommal tú-
ráztak velünk, de kb. kétszázan 
először. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, s a célban büsz-
kén és boldogan vette át okle-
velét és jelvényét.     Nagyon 
jól sikerült ez a túra, az ország 
minden részéből érkező tú-
rázóktól rengeteg elismerést 
kaptunk még ott a helyszínen 

és sokan ígérték, hogy jövőre 
újra eljönnek. Idén a legtávo-
labbi résztvevőnk Hernádné-
metiből jött, de többen voltak 
Sopronból, Kőszegről, Nagy-
kanizsáról, Gyöngyösről és 
Pécsről is. Jövőre, 2010. dec-
ember 3-án szeretettel várunk 
mindenkit. Köszönöm a túrát 
lebonyolító 52 rendező tár-
samnak a hozzáállásukat, a 
nagyvenyimi iskolának, Me-
zőfalva és Nagykarácsony 
polgármestereinek és kollé-
gáiknak  a tárgyi  segítséget 
és a helységek biztosítását, 
illetve a Nagyvenyimi Ön-
kormányzat, mint fő támo-
gatónk  és a Fejér Megyei 
Természetbarát Szövetség 
anyagi támogatását.

Németh László
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Véget ért a nyár, a kellemes 
ősz, és már készülődünk a télre,  
és egyre többször gondolunk 
vissza azokra a szép élmények-
re, amelyek velünk történtek az 
elmúlt hónapokban.

Klubdélutánjainkat minden 
hónap első hétfői munkanapján 
tartjuk. A klubtagok névnapját 
és születésnapját ezeken a dél-
utánokon ünnepeljük meg. A 
szokásos klubdélutánok mel-
lett ünnepi rendezvényeinket 
is gyakran  ezen a napon tart-
juk. Október 4-én ünnepeltük 
az Idősek Világnapját. Ezen a 
rendezvényen köszöntük meg 
Rauf Pál polgármester úr sok 
éves segítő munkáját, köszön-
töttük Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester asszonyt  és Ke-
gyes Lászlóné alpolgármester 
asszonyt. Az ünnepi köszön-
tőt polgármester asszonytól 
fogadtuk nagy szeretettel.  Jó 
hangulatban telt a délután. 
Szólt a zene és tánc sem ma-
radt el. 

A művelődési ház  ajándékát  
(egy előadóművész előadását) 

nagy szeretettel fogadtuk, me-
lyet ezúton is megköszönünk 
a művelődési ház vezetőjének, 
Rozbora Piroskának.

A klub baráti kapcsolatait 
is folyamatosan ápolja. Ünne-
pi klubdélutánunkon vendé-
gül láttuk a Daruszentmiklósi 
Kertbarát Klub képviselőit, 
akiknél a mi  dalkörünk ven-
dégeskedett július 17-én, a ju-
bileumi ünnepségükön.

Augusztusban a baracsi 
Barátság Nyugdíjas Egyesület 
meghívására dalkörünk részt 
vett  dalfesztiválon, ahol  a 
szereplés mellett örömmel ta-
lálkoztunk az ott fellépő dal-
körökkel.

Októberben Dunaújváros-
ban a Technikum Baráti Kör 
Egyesület rendezte meg a 
Duna-menti dalostalálkozót, 
ahol  dalkörünk is sikeresen 
szerepelt.

A Rácalmási Nyugdíjas 
Egyesület  vendégei voltunk az 
„Idősek Világnapja” alkalmá-
ból szervezett ünnepségükön, 
ahol klubunkat 4 fő képviselte. 

A helyi civilszervezetekkel 
is jó kapcsolatot tartunk. A 
Karitász Szervezet szeptem-
beri ünnepi rendezvényén is 
részt vettünk. 

Klubtagjaink szívesen lát-
ták vendégül, süteménnyel és 
itallal kínálták a szeptembe-
ri szüreti felvonulás táncos 
résztvevőit.

A házaspárok hagyományos 
ünnepi köszöntésén  is részt 
vettünk.  Örömünket  fokoz-
ta, hogy klubunkból is kö-
szönthettük Alpek Sándort és 
Alpekné Terikét házasságköté-
sük 50. évfordulóján.  Őket a 
báli rendezvényen és az ünnepi 
klubdélutánunkon is szeretet-
tel és ajándékkal köszöntöttük. 
Ezúton is jó egészséget és sze-
retetet kívánunk nekik. 

A Faluszépítő Egyesülettel 
is jó kapcsolatot tartunk. Ok-
tóberben a klub tagjai közül 10 
fő egy szombat délelőtt a Fő 
utcai virágágyak rendbetéte-
lén dolgozott. Vittünk a  saját 
kertünkből évelő növényeket 
és azokat is elültettük.

Az arborétumba is szervez-
tünk munkát, de sajnos esős idő 
miatt  a beütemezett napon ezt 
nem tudtuk teljesíteni. Bízunk 
abban, hogy  novemberben ezt 
sikerült pótolni. Hívjuk a falu 
minden nyugdíjasát az arboré-
tumi munkára és kérjük, hogy 
legyenek részesei az általunk 
kezdeményezett „Nyugdíja-
sok egy napot Nagyvenyimért” 
mozgalomnak. 

Az iszapkatasztrófa áldo-
zatai részére a nyugdíjasklub 
20 forintot adományozott. 
Ezen túlmenően a klubtagok 
egyénileg is nyújtottak támo-
gatást. November és december 
hónapban tovább folytatjuk az 
adománygyűjtést  és terveink 
szerint karácsony előtt újabb 
adományt tudunk átadni. 

Készülünk a télre és egyben 
a tél egyik legszebb időszakára 
az adventre és a karácsonyra.

Kívánjuk, hogy békében és 
szeretetben teljen el ez az idő-
szak mindenki életében.

Juhász-Vedres Zoltánné
a klub elnöke

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Bizonyosságot nyert, hogy 
ha nem is nagy tömegeket ér-
dekel ez a kis csapat, de létezik, 
s az elénk táruló feladatokat is 
megoldhatónak ítéltük meg. 
Szerveztünk: gyermeknapot, 
anyák napját, Mikulás ün-
nepséget. Felvállaltuk a Falu 
Mikulását és az Erzsébet és 
Katalin bál lebonyolítását. 

Minden erőfeszítésünkkel 
azon leszünk, hogy a mi kö-
zös munkánk sok embert fel-
vidítson.

November 20-án 10. alka-
lommal rendeztük meg az Er-
zsébet és Katalin bált, amely a 
visszajelzésekből ítélve nagyon 
jól sikerült.

Bízunk abban, hogy gyü-
mölcsöző kapcsolatot tudunk 
kialakítani a falu vezetőivel, 
s minden társadalmi szerve-
zettel, egyesülettel, kft.-vel, 

magánszektorban működő 
emberekkel, illetve a község 
valamennyi lakójával. 

Továbbra is kérjük, támo-
gassák és segítsék a Nagycsa-
ládos Klubunk tevékenységét, 

amit ezúton előre is köszö-
nünk.

Tisztelettel:
Alföldi Kiss Katalin
a Nagycsaládos Klub 

vezetője

Nagycsaládos Klub

Kedves
nagyvenyimi  

lakók!
A BÚGÓCSIGA Családi 
Napközi és Játszóház 

Egyesület
ezúton kíván minden 
nagyvenyimi lakónak, 

valamennyi
napközis gyermekének 
és családjuknak, vala-

mint az egyesület
 támogatóinak,

Békés, boldog kará-
csonyt, és sikerekben 

gazdag  boldog új
esztendőt. A résztvevők nagyon jól érezték magukat a novemberben 

megtartott  Erzsébet és Katalin bálon
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A szeptemberben megje-
lent cikkemben a masszíro-
zás jótékony hatásairól írtam 
önöknek. Mindezt kiegészítve 
a jade köves gerincmasszírozó 
ágy és a CHI gép  jótékony 
hatásáról szeretnék pár gon-
dolatot Önökkel megosztani. 
A jade köves gerincmasszírozó 
ágy: halogénlámpákkal átme-
legített  a keleti gyógyászatban 
már évezredek óta használatos 
jade féldrágakő és a beépített 
karbonlapok által sugárzó infra 
hő valamint a gerinc mentén 
fi nom csúszó mozgással haladó 
görgők megnyitják a meridi-
ánokat és jótékony energiával 
töltik fel a testet. Kiváló gyógy-
ír a hát és gerincfájásra, segít 
a jó közérzet megőrzésében, 
meglévő problémák esetén 

pedig támogatja az orvos által 
felírt legkülönfélébb terápiá-
kat. A jade bevonatú projektor 
javítja a vér és az energia kerin-
gését, ellazítja a gerinc melletti 
izmokat, az infravörös fény se-
gíti a test ellazulását. Ajánlom 
mindazoknak akiknek fontos 
az egészségük.

A CHI gép: egy lebegő-
ágyas szerkezet, mely anélkül 
mozgatja a gerincoszlopot, és 
az egész testet, hogy fi zikai 
megterhelést okozna bárkinek. 
Használata során a Chi élet-
erő áramlása helyreáll, a szer-
vezetben felhalmozódott salak 
és méreganyagok kiürülnek, az 
immunrendszer erősödik. A 
gerincoszlop visszanyeri ru-
galmasságát, melynek hatásá-
ra a derék, láb és hátfájdalmak 

megszűnnek vagy jelentősen 
csökkennek. Az idegrendszer 
állapota javul, a teherbírás lát-
ványosan nő. Szeretném, ha 

mindenki megismerné e két 
gép jótékony hatását és ezáltal 
minőségibb életet élhetne.      

Tepszics Lászlóné

Egészségünk
érdekében
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Frisco hajstudió
Melkvi Edina fodrász:

Minden korosztályt sok szeretettel várok, a hagyo-
mányostól a trendi modernig a göndörtől az egyenesig, 
vagy a színestől a festetlenig 

Minőségi  MATRIX  anyagokkal  a vendégek kí-
vánsága szerint.

Berczeli Gabriella kozmetikus:
Arckezelések Ilcsi néni szépítő füveitől
a kitűnő 24k arany kezelésig.
Sminktetoválás 
Ultrahangos hatóanyag bevitel 
Gipsz, oxigén, arany maszk
Fülbelövés, orr piercing
Smink minden alkalomra 
Nyitva hétfő: 13-19-ig, csütörtök: 9-14-ig
Tel: 06 20/377-2451

Továbbá még SZOLÁRIUM, ÚJ  choco bronze csö-
vekkel (6 perces zseton 350 Ft)

Manikűr-pedikűr, Parafi nos kézápolás,lábápolás.

Nyitva tartás:
Hétfő: 11-20-ig
Kedd: zárva
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: 8-20-ig
Péntek: 8-11-ig
Szombat: igény szerint
Tel: 06 30/9978-797

A Frisco hajstúdió a kiváló minőséggel,
de szolid árakkal tetőtől-talpig rád vár!!!

Boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk vendégeinknek, Nagyvenyim lakóinak!

Kézápolás és Műköröm
Nagyvenyimen!

Manikűr: 
– hagyományos vagy Francia
– Japán manikűr

Műköröm:
– épített zselé vagy porcelán
– tip+ zselé vagy porcelán

Airbrush technikával díszített
saját vagy hosszabbított köröm!

Érd.: 06-30-458-28-39
Csizmadia- Tóth Csilla

EGÉSZSÉG ÉS 
WELLNESS

Szeretettel várom minden kedves régi és új vendé-
gemet: Kézi- gépi maszírozásra, vákumtechnológiás 
kezelésre. SPA arcápolásra fényterápiával egyesítve. 
Új szolgáltatásom: jadeköves gerincmaszírozó ágy 
CHI  gép és infraterápia.

Mindez önökért, az egészségükért. 

Időpont egyeztetéssel:

Tepszicsné,
Nagyvenyim Fő ut.18
Tel: 06-20/ 5794065

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

Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:  ................................................ 506-240
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
Napköziotthonos Óvoda: ..................................... 258-096
Mentőállomás: ..................................................... 411-011
Tűzoltóság: ........................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: .............................................. 510-510
Általános segélyhívó: ....................................................112
Település őrök: ........................................ 06-30/205-4563
 ................................................................ 06-30/839-8076
Polgárőrség: ............................................. 06-30/334-2002
Körzeti megbízott: .................................. 06-70/419-4388

Hibabejelentés:
E.ON ..................... áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás:................................................25/411-636
Csatorna: .......................................................70/4146-817
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.

Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

Meghívó
Nagyon sok szeretettel várunk minden nyugdíjast

2010. december 16-án csütörtökön 15 órakor
az

IDŐSEK KARÁCSONYA
programunkra

Helyszín: Művelődési Ház, Nagyvenyim, Fő u. 16.

 Ünnepi köszöntőt mond: Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
 Műsorban fellépnek:

– Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Maci csoport (Szöllősiné Eisler Mariann és Miklósné Jámbor Viktória)
– Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara
– Aranydaru népdalkör
– Nagyvenyimi Gyermek Néptánccsoport
– Nagyvenyimi Modern Tánccsoport
– Nagyvenyimi Mazsorett Csoport
– Klain szöcske kötélugró csoport
– Beke Bea és Pók Gabriella a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola tanárai

– Solti János énekművész, régi és új slágerek, operettek, musicalek

Az ünnepségen vendéglátással kedveskedünk Önöknek! 

MEGHÍVÓ
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit
2010. december 19-én 15 órára a Művelődési Házba 

„Kiskarácsony, Nagykarácsony”
című ünnepi műsorunkra

A műsorban közreműködnek:
– Nagyvenyimi Aranydaru Népdalkör
– Nagyvenyimi Nőikar
– Tóth Éva operett primadonna
– Leblanc Győző, a Magyar Állami Operaház énekese

A belépés díjtalan!
Délután 14 órától a nagyvenyimi Foltvarró Klub
kiállítása és vására lesz az iskola aulájában.
16 órától „Nagymamáink süteménye". Karácsonyi sütemény vásár
az Aranydaru Nyugdíjasklub rendezésében az iskola aulájában
17 órakor IV. Adventi gyertyagyújtás a Barátságkőnél 
Utána: A rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola „Betlehemes” műsora
Forralt bor, tea, zsíros kenyér
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