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Húszéves az
Aranydaru Dalkör
Az Aranydaru Dalkör alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte nagyszabású
rendezvénnyel a közelmúltban. Az ünnepségen részt vett
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony, Kegyes
Lászlóné Hajnika alpolgármester asszony, Németh Irma
tanárnő, a dalkör felkészítője, a helyi művelődési ház vezetője, dolgozói, valamint a
baracsi Barátság Nyugdíjas
Egyesület is képviseltette magát. A köszöntő után JuhászVedres Zoltánné, az Aranyda-

ru Nyugdíjas Klub vezetője a
következőket mondta el:
– Ünnepelni jöttünk ös�sze, de a közeljövő feladatairól is szólnunk kell. Augusztus
2-án Falunap lesz településünkön. Mint arról már korábban is beszéltünk, klubunk
süteménykiállítást és vásárt
tart, a hagyományok szerint.
A Falunapon a dalkör is szerepelni fog az ünnepi testületi ülésen és a szabadtéri színpadon is.
(Írásunk folytatását lapunk
5. oldalán olvashatják.)

Az újkenyér
ünnepe
Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

a 2014. augusztus
20-án, szerdán
11 órakor tartandó
ünnepségünkre!
Helyszín:
a Szent Bernát
Arborétum parkja

(A részletes programról
később tájékoztatjuk községünk lakóit.)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Különleges lesz
a mostani Falunap

Minden Falunapra nagy gonddal készülünk, hiszen településünk
önállóvá válását ünnepeljük. Az idei rendezvénysorozatot két évforduló teszi még emlékezetesebbé.
Húszéves az Altomünsterrel kötött partnerkapcsolat. Májusban
a bajor kisvárosban ünnepeltünk közösen, most pedig Nagyvenyimen. Csütörtökön a kiállítások megnyitója előtt fogadjuk az Egeresről és Altomünsterből érkező vendégeket. Nagyvenyim 13 ezer
eurót nyert pályázaton, hogy bemutassa a három településen átívelő
partnerkapcsolatát egy negyedik félnek, ezért a szlovákiai Jászóról is
delegáció érkezik hozzánk.
Húszéves a Nagyvenyimi Néptánccsoport. Együttesünk pénteken este mutatja be az elmúlt évtizedek koreográfiáit, valamint a
Szökött katona című produkciót.
Szintén újdonság, hogy szombaton a tornateremben lesz az ünnepi képviselőtestületi ülés. (Újságunk több oldalán is olvashatnak
információt a Falunapról.)
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Mi újság Nagyvenyimen?

20 éve saját erőből kerestünk
„testvéreket” – most
az Európai Unió is támogat

Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata 2014-ben uniós támogatásból
ünnepelheti
jubileumi testvérvárosi évfordulóját két régi és egy
új „testvér” bevonásával. Az
Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozatával hozta létre a
2007-20013-as időszakra
vonatkozóan az „Európa a
polgárokért”című programot, melynek célja az aktív
európai polgárság támogatása. A határozat végrehajtása érdekében az Európai
Bizottság pályázati felhívást tett közzé „Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok
polgárainak
találkozói 2013” címmel a
testvérvárosi kapcsolatok
előmozdítását célzó tevékenységek támogatása, polgárok találkozóinak megszervezése érdekében.
Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzata partnerségben a német
Altomünster Önkormányzatával, az erdélyi Aghiresu
(Egeres)
Önkormányzatával és a szlovákiai Jasov
( Jászó) Önkormányzatával pályázatot nyújtott be a
felhívásra testvértelepülési
kapcsolatok ápolásának és
továbbfejlesztésének céljára
„Jubileumi testvérvárosi év-

fordulók ünneplése a család
és a munka összehangolásának európai éve szellemében” mottóval. A tervezett
projekt megvalósítását a Bizottság 13.000 €-val támogatta.
A pályázatban vállaltaknak megfelelően Nagyvenyim Nagyközség testvérvárosi találkozót szervez
Altomünster, Aghiresu és
Jasov meghívásával. Ennek keretében először 2014.
május 1-től 4-ig a nagyvenyimi kulturális delegáció tagjai látogattak el
Altomünsterbe, majd a projekt következő ütemében a
négy település polgárait látják vendégül Nagyvenyimen 2014. július 31. és augusztus 3. között.
A nagyvenyimi találkozó
célja a közös történelem és
kultúra bemutatása, az európai identitás kialakítása
és az európai öntudat erősítése. Legfontosabb témái az
Európai Integráció, a 2014es Európa Parlamenti választások és 2014: a család
és a munka összehangolásának európai éve - ezeket
kerekasztal beszélgetések,
előadások és személyes beszélgetések során vitatják
meg a résztvevők. A rendezvény programjai a te-

lepülésen lakók számára is
nyitottak.
Jászónak jelenleg nincs
partnertelepülése. Nagyvenyim vállalta magára a
feladatot, hogy a találkozó
során átadja a jászói képviselők számára a 20 év során
megszerzett tapasztalatait,
bemutatja a testvértelepülések delegáltjait egymásnak,
lehetővé téve számukra új
kapcsolatok kialakítását.
A találkozó kiemelt
jelentőségű
eseménye
Altomünster és Nagyvenyim kapcsolatának 20. évfordulója, amit az augusztus
2-i kihelyezett ünnepi képviselő-testületi ülésen ünnepelnek a Kossuth Lajos
Általános Iskola tornatermében. A két évtized közös
emlékeit kiállítás keretében
mutatják be. Itt tekinthetik meg az érdeklődők az
Egeresi kapcsolat emléktárgyait és velük egy térben kerül majd sor Jászó bemutatkozására is.
A pályázati támogatás
a négy napos vendéglátás
keretein belül lehetőséget
biztosít egy kirándulás finanszírozására, így a négy
település polgárai együtt
utaznak el a Zirci Ciszterci Apátsághoz, ahol megtekintik az egyháztörténeti kiállítást, a romkertet és

Mi újság Nagyvenyimen?
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Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.
Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

a templomot, valamint az
Arborétumot is.
Az augusztus 2-i falunapon sor kerül a partnertelepülésekről érkező vendégek, az Altomünsteri
Fúvószenekar és a Dachau-i
Hagyományőrzők,
valamint az Egereshez tartozó Inaktelkéről érkező táncosok fellépésére is. Bajor
vendégeink a Bajor Sörsátorban látják vendégül az
érdeklődőket.
A találkozó részletes
programja
Nagyvenyim
Nagyközség és pályázati
partnerei honlapján olvasható.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata hagyományt kíván teremteni ezzel a projekttel, hiszen
a mostani találkozó eseményeit a korábbiakban számos alkalommal megrendezett altomünsteriek illetve
egeresiek vendégül látásának
programjai alapján terveztük meg. Szándékunk szerint a megszerzett tapasztalatainkkal a kistérségen belül
több települést is segíthetünk majd partnertelepülési kapcsolatok kialakításával,
hogy ők is gazdagíthassák
településük kulturális életét,
polgáraikban erősíthessék a
nemzeti és az európai összetartozás érzését.

Mi újság Nagyvenyimen?

Köszöntő
Az elmúlt időszak ünnepnapjaihoz kapcsolódóan szeretettel köszöntjük településünk egészségügyi dolgozóit,
pedagógusait, valamint köztisztviselőit!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Várjuk
a tombola
felajánlásokat
a Falunapra!
Nagyvenyim
Falunapjának egyik közkedvelt eseménye a tombola. A résztvevők szívesen
vásárolnak kis sorsjegyet,
és izgatottan figyelik a
sorsoláskor, hogy vajon
nyernek-e.
Kérjük, vegyen részt az
örömszerzésben, és ajánljon fel tombolatárgyat!
Szívesen
fogadunk
bármilyen csekélységet,
hiszen azt is nagy szeretettel fogadja majd, aki
megnyeri! A tombolatárgyakat leadhatják hétköznaponként a polgármesteri hivatalban!
Segítségüket előre is
köszönöm!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Kitüntetések
a Falunapon
A képviselőtestület döntése értelmében három „Nagyvenyimért”, valamint négy „A
köz szolgálatáért” és a „Nemzetközi kapcsolatokért” díjat
adnak át a Falunapon. Az arra
érdemesítettek az ünnepi képviselőtestületi ülésen vehetik
át az elismerést.

Megújul az óvoda
és a községháza

Sajtóközlemény
A
KEOP-5.5.0/B/122013-0312 azonosítószámú
pályázat keretein belül, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata két épületének
teljes körű energetikai felújítására nyert pályázatot.
A 2013.02.12-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva”
című pályázati kiírásra beérkezett „Nagyvenyim Község
egyes
közintézményeinek
energetikai korszerűsítése”
című pályázat sikeresnek bizonyult. A pályázat keretében két közintézmény - a
Nefelejcs Napköziotthonos
Óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal - teljes körű
energetikai felújítása kezdődik meg. A beruházásnak
köszönhetően a két épület
jelentős mennyiségű energiát takarít majd meg, ezzel is
csökkentve az önkormányzati kiadásokat.
Az összesen 145 127 675
Ft összegű beruházáshoz az
önkormányzat 123 358 524
Ft összegű uniós támogatásban részesült. A támogatás
intenzitása 85%, így a beru-

házáshoz saját forrásból 21
769 151 Ft-ot biztosít majd
az Önkormányzat.
A projekt során közvetlen célunk az épületek korszerűsítése,
fenntartási
költségeinek drasztikus csökkentése, valamint a vételezett
villamosenergia nagymértékű kiváltása háztartási méretű
napelemes kiserőművek által
termelt villamos energiával.
Külsőségek terén a beruházás keretében mindkét épület
alapos hőszigetelésben és újrafestésben részesül, valamint
sor kerül a régi nyílászárók
cseréjére is. Az épületek belseje is komfortosabbá válik
majd: az óvodában a padlóburkolat cseréjét is elvégzik,
valamint az összes lámpát is
korszerű, kellemesebb fényű
világítótestekre cserélik majd.
A fűtésről mindkét épület
esetében hőszivattyús rendszer fog gondoskodni, amihez a szükséges fűtési energia nagyobbik részét a tetőkre
telepítendő napelemes rendszerek termelik majd meg. A
hőszivattyús technológiának
köszönhetően a jövőben nem
csak az épületek gazdaságos
fűtése, de a nyári időszakban
azok hűtése is megoldhatóvá
válik.
A beruházás várhatóan
2015. januárjában ér véget.

Türelmet, megértést kérünk!
A fentiekből is kiderül, hogy jelentős beruházások előtt áll
településünk: az óvodában és a polgármesteri hivatalban egyaránt nagy átalakítási munkálatok kezdődnek.
Kérem azoknak, akik az intézmények életében részt vesznek ezen időszak alatt is, hogy türelmükkel segítsék fejlesztéseket, amelyek mindannyiunk örömét szolgálják majd, amikor
elkészülnek.
Köszönettel:
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Jól működik
a belvízelvezető
rendszer
A lakossági visszajelzések
alapján elmondható, hogy sikeres volt a belvízelvezetési
beruházás, a mintegy 100 millió forintból megépített rendszer jól működik, beváltotta a
hozzá fűzött reményeket.
További jó hír ezzel kapcsolatosan: az Európai Unió
Önerő Alaptól a beruházásra
kifizetett önkormányzati önerőt is visszakapta Nagyvenyim. Ezáltal végül 100 százalékosan támogatott élvezett
településünknek ez a jelentős
fejlesztése.

Napelemes
fejlesztést
tervezünk
Nagyvenyim Nagyközség
Képviselőtestülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván
benyújtani a 100 százalékos
támogatottságban napelemek
kiépítését szolgáló energetikai
kiírásra. Hasonló jelentőséggel bír, hogy a Kossuth Lajos
Általános Iskola tornatermének, valamint az intézménynek a hőszigetelésére már beadta a pályázatát településünk
önkormányzata.

A Galambászháznál
parkolhatnak!
A nagy érdeklődésre, valamint a jogos igényekre tekintettel az önkormányzat élt a
lehetőséggel, és gondoskodott
arról, hogy az idei Falunapon
ne legyenek parkolási gondok
községünk központjában.
A Galambászház melletti területen zárt parkoló várja
majd a látogatókat!
Az önkormányzati
hírekről, települési
információkról,
tudnivalókról bővebben:
www.nagyvenyim.hu
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Fizethetnek részletekben is!

Egyszerre kapják
meg a számlákat!
A Mezőföldvíz Zrt. számlázási rendszerében keletkezett technikai problémák miatt már közel fél éve csúsznak
a vízszámlák.
Kérdésünkre
válaszolva
Sinka László, a Mezőföldvíz
szolgáltatási igazgatója elmondta, hogy az első három
havi számlák elkészültek a
nyomdában, és lapunk megjelenésével egyidőben – tehát a
napokban – megkapja azokat
mindenki. Az áprilisi, májusi, júniusi adatok feldolgozás
után azonnal nyomdába kerülnek, ezeket azok is megkapják már, akiknél most történt meg a csatornára rákötés.
A technikai nehézségeken kívül még betörés is blokkolta a
munkájukat egy héten keresztül.
Akinek a felgyült számla
kifizetése nagy terhet jelent,
részletfizetési kedvezmén�nyel élhet. A fogyasztó kérhet a teljes összegre részletfizetést, vagy befizet amennyit
tud, és a fennmaradó részre kér haladékot. Az ügyintézés egyszerűsítése miatt a
Mezőföldvíz havonta egy alkalommal – minden hónap
második csütörtökén délelőtt
– kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a polgármesteri hivatalban. Továbbá a szolgáltató a fogyasztók türelmét és
megértését kéri.

Tárgyalunk
a pénzkiadóról
Nagyvenyim
polgármestere több alkalommal egyeztetett
a pénzkiadó automatával kapcsolatosan a bankkal. Tájékoztatta az
Észak-dunántúli Régió Dunaújvárosi Fiókjának igazgatóját arról,
hogy nélkülözhetetlen az automata
visszahelyezése a településre, mert
rendkívül nagy az átmenő forgalom
Nagyvenyimen, valamint a lakossági igény is óriási. A tárgyalások folyamatban vannak.

Csatorna: folyamatosak
a rákötések

Az úthelyreállításokra és a
rákötések tudnivalóira kérdeztek rá a legtöbben a szennyvízberuházással kapcsolatban júniusban megtartott lakossági
fórumon. Azóta már háromszázan rákötöttek a hálózatra.
Befejezéséhez közeledik
Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs, Kisapostag nagy közös projektje, a szennyvízhálózat kiépítésének második
üteme: az ingatlantulajdonosok folyamatosan köthetnek majd rá a hálózatra. Első
kézből, a beruházást irányítóktól, az önkormányzat vezetőitől, a kivitelezőtől, a víziközmű-társulat elnökétől,
az üzemeltető cég képviselőitől kaphattak tájékoztatást a
lakók a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében június 16-án délután rendezett
fórumon. A résztvevők közül legtöbben az utak helyreállításával kapcsolatban tettek
fel kérdést, illetve mondták el
észrevételeiket.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony elmondta,
hogy a beruházás sikertörténet. A kivitelező cég, a Collas
Altera vezetői a lakossággal
és az önkormányzattal egyaránt kiválóan együttműködve teljesítették vállalásukat.
Örömmel jelentette be, hogy
akkor kezdődött az elkészült
hálózat műszaki átadás-átvételi eljárása, ami azóta befe-

jeződött, tehát lezárult a beruházás kivitelezési szakasza.
Minden érintett ingatlantulajdonost levélben tájékoztatnak a rákötés tudnivalóiról. Elhangzott: igazolni kell,
hogy az érdekeltségi hozzájárulás időarányos befizetését
igazolni kell. Három hónapon
belül érdemes rákötni a rendszerre, mert utána aki nem él
a lehetőséggel, annak talajterhelési díjat kell fizetnie – minden elfogyasztott vízköbméter után 1800 forintot. Az egy
év a következő fordulópont:
utána a kormányhivatal kötelezi a tulajdonost a szennyvízelvezetés igénybevételére.
A lakossági fórumon többen is megköszönték az utcájukban elkészült aszfaltos utat

(mások kritizálták azt), a kivitelező hozzáállásáról és munkavégzéséről viszont csak pozitív észrevétel hangzott el.
A rendezvény óta a rákötések időszakát éljük. A szolgáltatótól kapott adatok alapján
Nagyvenyimen 940-en jelezték, hogy élni kívánnak a vezetékes szennyvízelvezetés kínálta lehetőséggel, és múlt hét
közepéig 300-an kötöttek rá
az elkészült hálózatra. Az igényeket továbbra várják a polgármesteri hivatalban, ahol
gyűjtő ládát helyeztek ki a bejárattal szemben erre a célra.
A négy település közös
szennyvízberuházása az ős�szel fejeződik be teljesen. A
záró rendezvény szeptember
5-én lesz Mezőfalván.

Rendőrségi tájékoztató!
Tisztelt nagyvenyimi lakosok!
Halász Péter rendőr zászlós
vagyok, Nagyvenyim körzeti
megbízottja. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy fogadóóráimat minden hónap első és
utolsó keddi napján 15 órától,
17 óráig tartom a Nagyvenyim,
Fő utca 18. szám alatti körzeti
megbízotti irodában. (A benzinkút mellett.)
Legközelebbi fogadóra 2014,
július 29-én 15 órától lesz, melyre
minden érdeklődőt várok.

A rendőrség hatáskörébe tartozó problémák megoldásában
segítségükre leszek, ezért kérem
a lakosságot forduljanak hozzám
bizalommal a 06/20-277-1493
vagy 06/30-202-3739 telefonszámokon.
Bejelentéseiket megtehetik
még a 112 és 107-es segélyhívószámokon is.
Határozott célom a közbiztonság és a közlekedési morál javítása,
illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése.

Ezen tevékenységben nélkülözhetetlen és hatékony segítséget
nyújt a Nagyvenyimi Polgárőrség
szervezete.
Vezetője: Hódi Attila, elérhetősége 06/30-533-2322 és 06/30334-2002.
Kérem Önöket, hogy közérdekű bejelentéseikkel segítsék
munkánkat, mert Nagyvenyim
biztonsága, közös ügyünk!
Halász Péter
zászlós
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Húszéves az Aranydaru Dalkör

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elhangzott a jubileumi
ünnepségen, hogy amikor
1980-ban (34 éve) megalakult Nagyvenyimen a nyugdíjasklub, a mostani tagok még
középkorúak voltak. Elődeikre nagy tisztelettel gondolnak vissza. A kerek évfordulók alkalmával felelevenítik a
megalakulás körülményeit, a
kilencvenes években történt
pozitív fejlődést. Jövő évben a
35. évfordulóját ünnepeljük a
Nagyvenyimért-díjjal kitüntetett Aranydaru Nyugdíjas
Klub megalakulásának.
A dalkör viszont most 20
éves. Tekintsünk vissza kicsit
a múltra, idézzük fel az eseményeket...
1994-ben szervezték meg
Székesfehérváron a Nyugdíjas Kortárs Ki mit tud? vetélkedőt. Ebben az időszakban
Kéri János volt a nyugdíjasklub vezetője, aki a klub
kultuális életének gazdagítását tűzte ki célul az akkori vezetőséggel együtt. A Szabad
Művelődés Háza meghívására szervezésbe kezdett. Úgy
gondolta, hogy a klub tagsága sikeresen készülhet a megyei vetélkedőre magyar nóta
éneklésben, versmondásban
és szervezésbe kezdett egy
dalkör megalakítására. Mozgósítása sikeres volt. Nyolc
főből álló csoportot sikerült
neki megszervezni. Tagjai
nők és férfiak voltak. Lelkesen gyakoroltak, szerény vendéglátás mellett, így készültek
a megyei vetélkedőre. A dalkör tagjai saját otthonukban
fogadták társaikat, és otthon
gyakoroltak. Nagyszerű ötlet
volt. A dalkör megalakult, a
barátságok pedig elmélyültek
a tagok között.
Saját ötleteik alapján válogatták össze a dalokat és nagy
izgalommal jelentkeztek a
megmérettetésre.
A siker nem maradt el.
Dicséretet kaptak a zsűritől és bátorítást a folytatásra. Ez húsz évvel ezelőtt történt. Azóta idén már XXI.

alkalommal szervezték meg
Székesfehérváron a Kor-Társ
Nyugdíjas Ki mit tud?-ot.
Dalkörünk pedig sikeres szereplője lett a rendezvénynek.
Bizonyítja ezt a minden évben kapott elismerés és több
kategóriadíj és oklevél.
A dalkör vezetését klubvezetővé választása idején Fási
Éva vette át, aki sok éven át
vitte sikerre a kórust. A létszám időközben húsz fő fölé
emelkedett és tudásában is sokat gazdagodott. Elkészültek
az első fellépő ruhák, majd ezt
követően egyre igényesebb öltözékek, amelyeket a gondos
rendben tartásnak köszönhetően még a mai napig viselnek a tagok. A dalkörösök
vásároltak maguknak fellépő ruhákat, illetve önmaguk
is varrtak, szem előtt tartva a
megjelenés fontosságát is. A
képviselőtestület néhány tagja a korábbi években egy blúz
megvásárlását támogatta.
A siker élménye minden
alkalommal lendületet adott
a kórusnak a munka folytatásához. Jó baráti kapcsolatok
születtek a kistérségi nyugdíjasklubokkal és így került sor
a sok-sok szereplésre egymás
rendezvényein. A baráti kapcsolatok egyre bővültek, egyre
több helyre hívják dalkörünket szerepelni a megye területén és Bács-Kiskun megyében
is. Sikeresen vett részt a kórus
az országos katonadal-fesztiválon, szerepelt Kapolcson,

Balatonfüreden és Egerben
országos rendezvényen.
A klub 11 évvel ezelőtt
szervezte meg az első Pünkösdi Dalostalálkozót Fási
Éva kezdeményezésére, és azóta is házigazdája, szervezője
ennek a nagyszerű programnak. Büszkék a sikerekre és
azokra az elismerésekre, amelyeket elértek.
Az elmúlt 20 év alatt a jelenlegi klubtagok közül többen is a dalkör tagjai voltak:
Dolmány József, Király Balázsné, Kiss Jánosné, Fodor
Lajos, Morvai Géza, Zsadányi Ferencné. Azokra is szeretettel gondolnak, akik már
nem klubtagok, mint például:
Németh Elekné, Farkas Gyuláné, Sebestyén Veronika, Hegedűs József, Lukács Béláné,
Bodán Jánosné, Feth Józsefné, Polyák Andrásné, Szabó
Károlyné, Király Edit.
Tisztelettel őrzik azok emlékét, akik elmentek, és már
az angyali kórussal énekelnek: Mezei Balázsné, Mezei
Balázs, Sinkó József, Juhász
Zoltán, Ambachné Mancika, Nagy Tivadar, Sóti István,
Revák Jánosné, Szabó Mihályné Erzsike.
A dalkör jelenlegi létszáma
17 fő, közülük 15-en rendszeresen részt vesznek a próbákon és fellépéseken. Ők:
Alpek Sándorné, Bokor Lajosné, Csavajda Györgyné,
Demeter Árpádné, Fási Éva,
Horváth Györgyné, Juhász
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Zoltánné, Karaszi Istvánné, Lantos Lászlóné, Molnár Istvánné, Morvai Gézáné, Ságodi Sándorné, Szabó
Sándorné, Hill Istvánné, Fülöp Imréné, Varjas Lászlóné,
Komjáti Jánosné.
A Dalkör szakmai felkészítője Németh Irma tanárnő,
aki összeállítja és betanítja a
dalokat, munkája nagy mértékben hozzájárul a sikerekhez. A művelődési háztól korábbi és jelenlegi vezetőitől,
dolgozóitól megkapnak minden támogatást, segítséget.
Az önkormányzattal a klub
és a dalkör együttműködése
sikeres és gyümölcsöző. Rauf
Pál nyugalmazott polgármester 29 éven át segítette,
támogatta a klub munkáját.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony korábban
képviselőként, kulturális bizottsági elnökként mindent
megtett azért, hogy a klub
és a dalköre jól működjön.
A tagok jóleső érzéssel gondolnak vissza azokra az időkre, amikor ő volt a Pünkösdi
Dalostalálkozók műsorvezetője, és azóta is bizalommal
fordulhatnak hozzá minden
tekintetben.
Az utóbbi egy évben sok kiemelkedő eredmény bizonyítja, hogy az Aranydaru Dalkör
munkája elismerésre méltó.
Tavaly első helyezett lett a
Pünkösdi Dalostalálkozón. A
kisapostagi fesztiválról szintén arany éremmel tért haza.
Sikeresen szerepelt a baracsi
népdalfesztiválon, a Hantosi
népdalfesztiválon, a solti tavaszi napokon, a kenyérünnepen,
az adventi ünnepségsorozaton, a megyei Ki mit tud?-on,
a tavaszi fesztiválon. Az idei
Pünkösdi
Dalostalálkozón
második helyezést ért el. Talán nem túlzás, hogy a sikerek csúcsára is sikerült eljutni az Országos Nyugdíjas Ki
mit tud?-on való szerepléssel:
a megyei elődöntő, a középdöntő után bejutott az országos döntőbe, ahol ezüst minősítést kapott.
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A

Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatas

Így kezdődött a nyár

Rendkívül ügyes szervezőmunkával
nyolcadikosaink gyereknapot szerveztek kisebb társaiknak. Nagyon jól érezte
magát mindenki ezen a péntek délelőttön. Büszkék vagyunk végzős diákjainkra! - Gere Szilvia és Wolf Györgyné
nyolcadikos osztályfőnökök

Nagyon jó hangulatú családi délutánon avattuk fel iskolai játszóterünk következő
játékát: a kalózhajót. Az iskolai
alapítvány támogatásából, szilveszteri báli bevételből, szülői
gyűjtésből sikerült megvalósítani ezt a játékot, melyet tanulóink nagy örömmel vettek
birtokba. Rövid műsorunkban
gitárosaink, 8. b osztályunk és
kötélugróink léptek fel. Ezután

A bolondballagás mókás öltözékei helyett 2014. június 13-án csinos hölgyek
és öltönyös fiatalemberek jelentek meg az osztályban, majd körbejárták az
iskolát, hogy még egyszer búcsút vegyenek és erőt merítsenek a barátok, az
iskolatársak, a nevelők jó kívánságaiból. - Wolf Györgyné és Gere Szilvia 8.a és
8.b osztályfőnökei

mindenki kötetlenül szórakozhatott. Fociztak, zsinórlabdáztak, társasoztak, pingpongoztak a nagyok, kézműveskedtek,
homokoztak, játszótéren játszottak a kicsik.
A szülők pedig jókat beszélgettek, ettek-ittak. Tábori
hangulatot idézett a tábortűz,
a gitárszó és az ének is. Jól
éreztük magunkat. - Kundra
Lászlóné igazgató

Véget ért a 2013/2014es tanév. Számot adtunk az
elmúlt tanév legfontosabb
eredményeiről, eseményeiről
és megállapítottuk, hogy tanulóink egyharmada egész
évben nagyszerűen helytállt.
48 tanulónk szerzett kitűnő
bizonyítványt, 41-en pedig
kiemelkedően
teljesítettek.
Tehetségponttá váltunk az év
folyamán. Különösen a zene,
a dráma, a polgárvédelem és a
kötélugrás területén ismerték

el a hosszú évek óta folytatott
sikeres és szorgalmas munkánkat.
Mindösszesen egy tanulónkkal találkozunk augusztusban a javítóvizsgán, ami azt
jelenti egyéni törődésre épülő
oktatómunkánk a felzárkóztatás oldaláról is eredményes
volt. Elfáradtunk mindan�nyian. Tartalmas pihenést
kívánok minden tanulónknak,
kollégámnak és a szülőknek. Kundra Lászlóné igazgató
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Németh Petra, tehetséges
diákunk énekhangjával kápráztatja el a hallgatóságot az
iskola, illetve a község rendezvényein egyaránt. Ízelítőnek két zeneszámot nyújtunk át az érdeklődőknek

Körzeti
mesemondóversenyünkön elsöprő sikert
aratva, aranyérmet szerzett
Futó Laura a hatodikos évfolyamon. Felkészítő tanára:
Tóthné Kolmankó Diána

A hatodik éve megrendezett körzeti történelem
versenyünkön iskolánk csapata a harmadik helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Sipos Dávid, Wágner Anna, Fazekas Csenge, Molnár Fanni. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és Tóthné
Kolmankó Diána
Nevelőtestületi dicséretben részesítettük Rácz Fanni 3. osztályos, Rauf Csenge
Réka és Pók Viktória 4. osztályos, Baranyai Kata 5. osztályos és Wágner Anna 6.
osztályos tanulóinkat, akik úgy szereztek kitűnő bizonyítványt, hogy minden
egyes tantárgyi értékelésükhöz kitűnő
került a bizonyítványba. Gratulálunk
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola által
nekik, nagyon büszkék vagyunk rájuk! rendezett műveltségi vetélkedőn iskolánk csapata a harma-

dik helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Juhász Gábor,
Fazekas Csenge, Kiss András, Hudi Boglárka. Felkészítő tanáruk: Kundra Lászlóné

Körzeti mesemondóversenyünkön
Juhász Gábor harmadik lett a nyolcadikos mezőnyben.
Felkészítő tanára:
Budai Árpádné
Körzeti mesemondóversenyünkön a második évfolyamos tanulók közül „különdíjjal” jutalmazta a zsűri
Kvassay Fanni tanulónkat.
Felkészítő tanára: Tükör Balázs

A tankerület integrált matematika versenyén harmadikosaink az ezüstérmet
szerezték meg. A csapat tagjai: Kovács Diána és Halasi
Patrik. Felkészítő tanáraik:
Cziczingerné Nagy Éva és
Markóthné Herdics Krisztina
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Körzeti mesemondóversenyünkön
Szabó Bence ezüstérmet szerzett a
negyedik osztályosok mezőnyében.
Felkészítő tanára:
Budai Árpádné

A tankerület integrált matematika versenyén
felsőseink a harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai: Pap Dániel és Darab Dániel. Felkészítő
tanáraik: Wolf Györgyné és Markóthné Herdics
Krisztina
A Vasvári iskola Költészet
napi tankerületi versmondó-versenyén ért el első
helyezést Mankovics Máté
az első osztályosok népes
mezőnyében. Felkészítő tanára: Kissné Ságodi Gyöngyi.
Gratulálunk.

Tankerületi matematikaversenyen tanulóink a harmadik helyezést szerezték meg
a 3-4. osztályosok versenyében. A csapat
tagjai: Szabó Bálint, Szigeti Dániel, Rauf
Réka és Tóth András. Felkészítő tanáraik: Cziczingerné Nagy Éva és Góczánné
Renyák Éva. Gratulálunk
Elsöprő győzelmet arattak németeseink a tankerületi egyéni
németversenyen a negyedikesek korosztályában. Szabó Bence
az első, Tóth Levente a második
helyezést érte el. Felkészítő tanáruk: Rédei Zita. Büszkék vagyunk
rájuk!

A Móricz iskola Költészet
napi tankerületi versmondó-versenyéről hozta el a
legjobbaknak járó kiemelt
helyet Szabó Bence a negyedikesek között. Felkészítő
tanára: Budai Árpádné. Gratulálunk
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Óvoda, óvoda, óvoda
A nyárra kívánunk
minden óvodás
gyermeknek soksok élményt,
kikapcsolódást
és feltöltődést!
Bendekné Sajti Julianna
óvodavezető

Az új tanév
2014. szeptember
elsején kezdődik,
amikor várunk
minden régi
óvodást,
egy orvosi
igazolással.

Szülői értekezlet
Az új gyermekek szülei részére szülői értekezletet 2014. szeptember
1-én délután fél 4 órakor
tartunk, ahol a Házirend
mellett megismerhetik a
beszoktatatás menetét.

Köszönjük
a segítséget
Köszönetet mondunk Varjas Lászlónak, aki óvodánknak
festékféleségeket adományozott, mellyel az udvari eszközeink nagy részét átfestettük.
Köszönjük a támogatását,
további munkájához sok sikert kívánunk!

Családi nap az óvodában

2014. május 9-én immár
harmadszor is megrendezésre került óvodánkban a családi nap, amely a „retró” jegyében zajlott.
Ezen a napon a gyermekek
és szülők együtt szórakozhattak, játszhattak és fogyaszthatták el a már hagyománynak
tekinthető finom, bográcsban
készült paprikás krumplit. A

délután hangulatát emelte az
óvoda néptánc csoportjának
előadása, Miklán Jolika néni
irányításával, a nagyvenyimi
iskolások ugróköteles bemutatója, Csikós Nagy Norbert
vezetésével. Fellépett Kanyar
Ágnes, Kanyar Katalin, Klép
Tamás, Török Zsuzsanna,
Tóth Boglárka, akik régi slágerekkel tették még színeseb-

bé ezt a programot. Most sem
maradhatott el az óvónők közös előadása sem, amely szintén ismert „retró” stílusú dalok előadásából állt. Valamint
megmutathatták tudásukat
a vállalkozó szellemű, bátor
óvodás gyermekeink is, önálló versmondásukkal, énekükkel, táncukkal.
A jótékonysági délután ismét az óvodás gyermekek
érdekében zajlott, hiszen a
befolyt összeget udvari játékokra, három babaházra, kosárlabda palánkra fordítottuk,
valamint még egy mókuskereket szeretnénk vásárolni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek,
nagyszülőknek, támogatóknak, hogy részvételükkel, támogatásukkal, egyéb hozzájárulásaikkal segítettek, hogy
a kitűzött céljainkat megvalósíthassuk.
Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani a
Coop Áruházlánc által tett
felajánlásért, amely hozzájárult rendezvényünk sikerességéhez.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Gyereknap

Óvodánkban minden nap
gyereknap, de van azonban
egy nap az évben, ami hivatalosan is a gyermekeké. Fontosnak tartjuk, hogy ezt az
ünnepet kellőképpen emlékezetessé tegyük, így május
26-án egész napos gyereknapi kavalkáddal kedveskedtünk
óvodásaink számára.
A délelőtti programokat
cirkuszos téma köré csoportosítottuk, ennek megfelelő dekorációt készítettünk,
és különböző mozgásos játékokat találtunk ki a gyerekek
szórakoztatására. Majd egy
nagy közös kötélhúzás után,

egy cirkuszos légvárat vehettek birtokba.
Bábelőadással is készültünk: „Sündisznócska lovagol” és „Az aranyszőrű bárány”
című mesét nézhették meg a
gyerekek.
A délután folyamán a szülők, testvérek és nagyszülők
előtt is kitárult óvodánk kapuja. Számukra is tartogattunk
meglepetést, gyermekükkel
közös játékokra invitáltuk
őket. A játékos feladatok elvégzése után, mindenkinek
jutalom járt.
Aki közben megéhezett,
falatozhatott a már elmarad-

hatatlan lángosból és kakaós
csigából.
Szerencsére az idén az
időjárás is kedvezően alakult

BÚCSÚ A NAGYOKTÓL

Minden
nagycsoportos
gyermekünktől sok szeretettel búcsúzunk!
A nyári szünetre nagyon jó
pihenést, az iskolai évekhez

sok örömet, sikert és kitartást
kívánunk!
Katica csoport gyermekei:
Badacsonyi Flóra, Badacsonyi Petra, Balogh Mátyás,

Csepecz Zsolt, Érsek Tomaj
Rajmund, Glaszhütter Dávid,
Géró Márk, Hanol Alíz, Németh Mihály, Wéber Róbert.
Maci csoport gyermekei:
Csizmadia Csanád, Kovács
Emese, Lázár Kata, Mészáros
Petra, Sziffer Erik, Tóth Máté,
Nyuszi csoport gyermekei:
Deák Karolina, Horváth
Gergely József, Kaszás Marcell, Simon Dávid Zoltán,
Vranyák-Halász Csenge,
Tulipán csoport gyermekei:
Császár Levente, Hamar
Virág Lili, Manzéger Máté
Milán, Marosi Richárd, Rauf
Péter Pál,
Szántó Csege, Varjas
Liliána,

a szabadtéri programjaink
megvalósításához. Az óvoda
udvara pedig boldog gyerekek
nevetésétől volt visszhangos.

K.László Szilvia

HA FELNÖVÖK

Azt hiszem, ha felnövök
Űrhajós leszek.
Odalentről integetnek
Majd az emberek.
Azt hiszem, ha felnövök
Orvos is leszek.
Rendelőmben meggyógyulnak
Majd az emberek.
Azt hiszem, ha felnövök
Nagy tudós leszek.
Tudásomért csodálhatnak
Majd az emberek.
Azt hiszem, hogy mindenképpen
Jó ember leszek,
Elérem, hogy szeressenek
Majd az emberek.
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A Művelődési Ház Mogyorós Mária –
művelődésszervező
felhívása!

Kedves gyerekek!
Ha szabadidőtöket vidáman és hasznosan akarjátok eltölteni,
jelentkezzetek a Művelődési Ház már meglévő, vagy újonnan
induló csoportjaihoz!
– Mazsorett mini csoport 6-10 éves korig; próba kedden
16.00-18.00 óráig
– Mazsorett ifi csoport 10-16 éves korig; próba pénteken
17.00-19.00 óráig
– Hip-hop tánccsoport 6 -14 éves korig; próba hétfőn
16.00- 17.30-ig, pénteken 15.30-17.00 óráig
– Klasszikus balett; próba szerdán 15.00-16.30 óráig
Szeptembertől indul:
– Moderntánc; 6-14 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk
A próbák valószínűleg szerdán 16.30-18.00 óráig lesznek.
– Néptánc; 6-14 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk
A csoportokba jelentkezni szeptember 30-ig lehet!
Tisztelt Felnőttek! Csatlakozzanak hozzánk!
Ha szabadidejét szeretné tartalmasan eltölteni, ha társaságra,
kikapcsolódásra, esetleg sikerélményre vágyik, akkor jelentkezzen a következő csoportjainkba (akár többe is)!
A tagfelvétel folyamatos:
– Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre
– Női Kar
– Foltvarró Klub
– Aranykezű Öltögetők Klubja
– Néptánccsoport
– Kötögetők Klubja
Várjuk még azokat is, akik szívesen mozognának egy kicsit,
és szeretnének tenni az egészségükért!
– Thai Qi klubba szerdán 18.00-19.00 óráig
– Alakformáló tornára kedden és csütörtökön 19.00-20.00
óráig
A próbák időpontjai változhatnak.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen lehet a Művelődési
Házban hétfőtől péntekig 13.00-18.00 óráig, telefonon a 0625-506-220-as telefonszámon, vagy a muvhaznagyvenyim@
freemail.hu email címen!

Lapunk legközelebbi megjelenése!
Lapunk következő száma szeptember harmadik hetében jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetésre szánt híreiket, információikat, hirdetéseiket legkésőbb szeptember
első hetében juttassák el a polgármesteri hivatalba személyesen, levélben vagy e-mail formájában.

Az elmúlt időszak rendezvényein már találkozhattak településünk lakói
Mogyorós Máriával, aki
Nagyvenyim művelődésszervezője 2014. május
5. óta.
Máriát keressék a művelődési házban, amen�nyiben a közművelődéssel, helyi klubokkal,
egyesületekkel, rendezvényekkel, programokkal,
kapcsolatos kérésük, kérdésük, igényük van.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Három millió forint pályázati támogatást nyertünk

Dolmány Vendel
emlékhelye

Nagyvenyimi Búcsú

Nagyvenyim önkormányzata a településről elszármazott Molnár Mihály segítségével eredményes pályázatot
adott be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz. Az úgynevezett térinstallációs pályázatunkat három millió forinttal támogatta
az alap, amelyből emlékhelyet alakítunk ki a Szent Bernát Arborétum Alapítvánnyal
együttműködve az arborétumban.
Dolmány Vendel atya 19511988-ig volt Nagyve-nyim
plébánosa. Az újító szándékú
cisztercita szerzetes olyan szellemi tartalmakat hozott a falu
közösségének, mellyel sokak
életét gyökeresen megváltoztatta, olyan kulturális, szellemi, morális közeget teremtett,
mely új utat mutatott, új lehetőségeket tárt az itt élő fiatalok
elé, lelki támaszt nyújtott az
időseknek. Az általa szervezett
programokkal a falu lakossága
folyamatosan új élményekkel
gazdagodott, a falu kulturális
élete fellendült. Az itt élők és
az innen elszármazottak is szeretettel gondolnak a néhai lelki
vezetőre, tanítóra, emberre.
Az emlékhely a Szent Bernát Arborétumban valósul
meg, a templom, a rendház és
a kert metszéspontjában, ahol
az atya élt és tevékenykedett.
A természeti környezet
nagyban befolyásolja a kom-

pozíció anyaghasználatát és
struktúráját.
A mű a hatvanas években induló modern művészeti irányzat a Lard art vonalába illeszkedő alkotás lesz.
Struktúráját tekintve modern,
ugyanakkor természetközeli.
Vas lemezekkel határolt három kiemelkedő füves terület
körkörös összemetsződő osztása alkotja a kompozíciót.
A kiemelkedő acél fal hordozója lesz egy karakteres életképnek, mely Vendel atya személyiségét leginkább tükrözi.
A kép lézeres alkotás lesz.
Az emlékhely formája, a
hármasság a szentháromság,
a klasszikus keresztény jelkép
hordozója, ugyanakkor utal az
atya életére: szolgálta az egyházat, mint lelkész – a falut,
mint tanító – és jelen volt,
mint magánember, akire mindenki számíthatott.
A pázsittal borított szintek
fokozatosan emelkednek ki a
környezet síkjából, jelképezve
azt a kulturális, lelki, szellemi
felemelkedést, amely az atya
tevékenységének köszönhető.
A mű körbejárható, a kiemelkedő füves területek bejárhatók lesznek. A teraszain
az ide látogatók megpihenhetnek, birtokba vehetik. Az
emlékhely nem öncélú lesz: a
közösségnek épül, ahogyan a
szerzetes is a közösségnek élt.

A Nagyvenyimi Nagyboldogasszony-templom szentelési
ünnepe augusztus 15., az ehhez közelebb eső vasárnap, augusztus 17-én tartják az ünnepi szentmisét 10 órakor. Szeretettel
várják a híveket.

A falunaphoz
kapcsolódó
programok
2014. július 31. – 2014. augusztus 3.

„Aktív polgárokat Európának –
Testvértelepülések polgárainak találkozója”
– rendezvénysorozat

2014. július 31. csütörtök

20.00 Kiállítás megnyitó,
Quintia – ének- és hangszeres zenekar koncertje

2014. augusztus 1. péntek
18.30 Fúvószenekar Altomünsterből
19.00 Rock BOX koncert
21.00 Ünnepi gála

„20 éves a Nagyvenyimi Táncegyüttes”
– Várai Áron népdalokat énekel
– Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
ünnepi köszöntője
– Nagyvenyimi Táncegyüttes műsora:
Válogatás az elmúlt 20 év koreográfiáiból
„Szökött katona”- táncjáték Szigligeti Ede műve
alapján
– Táncház
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Nyárbúcsúztató
koncert

Az idei zenés Nyárbúcsúztató
2013. augusztus 29-én, pénteken 18 órakor lesz
a Templomkert-Arborétumban.
(A zenei programot most állítják össze,
arról később szórólapon és a nagyvenyimi honlapon
tájékoztatják a lakókat.)

Születésnapi
megemlékezés

Kim Corbisier - Fészek

A
nagyvenyimi
gyökerekkel rendelkező Kim
Corbisiernek rendez emlékkiállítást a Pepper Art
Projects az Intercisa Múzeumban. Kim Corbisier azon
fiatal művészek közé tartozott, akik hamar rátaláltak saját hangjukra, stílusa egyedivé
és összetéveszthetetlenné vált.
Rövid idő alatt a kortárs művészeti élet fiatal lendületet
hozó alakja lett, a szakmabeliek, a közönség és a magángyűjtők egyaránt elismerték
tehetségét.
A hiánypótló emlékkiállítás a fiatal művész befejezetlen, de annál sikeresebb pá-

lyafutását mutatja be, melyen
nem csak festmények, de a
művésszel kapcsolatos filmek
is megtekinthetők lesznek. A
kiállítás címe Fészek, mely
üzenettel a szervezők a személyes kötődésekre, kapcsolatokra éppúgy utalnak, mint
a művész Fecskekirálynő elnevezésére. A kiállításhoz készülő katalógusban többek
között mesterek, régi barátok
és kollégák gondolatai is olvashatók lesznek a művészről.
Megnyitó: 2014. szep
tember 25-én 18 órakor.
Látogatható: 2014. október 22-ig.

Házaspárok bálja:
jelentkezzenek!

Községünkben 19. alkalommal köszöntjük az ősszel azokat
a házaspárokat, akik 25 illetve 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot.
Reményeink szerint sok jubiláló házaspárral ünnepelhetünk
együtt! Várjuk mindazok jelentkezését, akik nem Nagyvenyimen kötöttek házasságot, de életük-e jeles évfordulóját falunk
közösségével együtt szeretnék ünnepelni.
Jelentkezni lehet:
– művelődési házban (telefon: 506-220)
– a polgármesteri hivatal titkárságán (telefon: 507-460)
Szabóné Lőrincz Ilona

2014. június 26-án végtelenül nagy öröm ért négyünket a
csoportból. A Sportcentrumban együtt ünnepelhettük, köszöntéssel és vacsorával egybekötve a 70-ik születésnapunkat.
Az ünnepeltek: Tokainé Erzsike, Szomákné Erzsike, Véghné
Terike, Bálintné Marika.
Az ünnepségen jelen volt a
polgármester asszony és az alpolgármester asszony is. Köszöntött bennünket a csoportvezetőnk Irénke, és külön
köszöntőt mondott a polgármester asszony is, végül de
nem utolsó sorban Sümeginé
Magdika. Nagyon megható és
könnyeket kicsalogató beszédeket hallottunk, melyek után
virágcsokorral
köszöntöttek a csoporttagok, valamint
az Önkormányzat részéről is
szintén kaptunk virágokat.
Sümeginé Magdikától pedig,
a gyönyörű szívfacsaró beszé-

de után egy emléklapot. Ezután még egy meglepetés ért
bennünket, az Önkormányzat részéről egy nagyon finom, hatalmas tortát kaptunk,
amelyen a csoportképünk volt
marcipánból.
Nagyon jól éreztük magunkat, örökké emlékezetes
marad ez a nap.
Mi, az ünnepeltek külön
köszönetet mondunk, a csoportvezetőnknek Irénkének, a
fáradságot nem ismerő lelkes
és nagyon jól sikerült összejövetel megszervezéséért, és köszönjük a csopottagoknak és
az Önkormányzatnak is.
Bálintné Marika

A művelődési ház dolgozói is nagy szeretettel köszöntik az ünnepelteket, kívánunk
nekik nagyon jó egészséget és
sok sikert a Foltvarró Klub
körében.
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Szent Bernát Arborétum
Alapítványa

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a Szent
Bernát Arborétum Alapítványa működésében a következő személyi változások történtek: a három alapító közül
Édl Károlyné átruházta az
alapítói jogokat és kötelezettségeket Németh László eddigi kuratóriumi elnökre. Németh László ezt elvállalta és a
kuratóriumi tagságáról ezért
lemondott. Így az alapítói jogokat ezután id. Fritz József,
Kissné Ságodi Gyöngyi és
Németh László gyakorolja.
Mivel az alapítvány kuratóriuma eddigi öt tagból állt, de a
törvények értelmében három
fősre kell módosítani, ezért
Dr. Papp László kuratóriumi tag úgy döntött, hogy 18
év után ő vállalja, hogy kilép
a kuratóriumból, de továbbra is támogatja azt. Az alapítók megköszönték eddigi
munkáját. Így a kuratórium
tagja maradt: Bajusz György,
Kiss Csaba Gábor és Müller
Imre, akik maguk közül az

eddigi titkárt, Kiss Csaba Gábort választották meg az alapítvány új kuratóriumi elnökének. Az elvégzett Alapító
okirat módosítás jogerős bírósági bejegyzéséig továbbra is Németh László látja el
a kuratórium vezetését ill. az
Alapítvány képviseletét.
Köszönetet mondunk az
eddigi támogatóinknak és
kérünk mindenkit, hogy továbbra is segítse - ha lehet,
még jobban - az Alapítvány
tevékenységét. Minden fajta támogatást elfogadunk, de
a parkfenntartáshoz a pénzadományokra van a legnagyobb szükségünk. Ezért aki
tud és akar adni, az szemé-

lyesen a fent felsorolt alapítók vagy kuratóriumi tagok
közül bármelyikünknek személyesen átadhatják támogatásaikat, vagy a 1010296938699320-00000002 számú
bankszámlánkra átutalással
vagy befizetéssel szíveskedjenek megtenni. Alapítványunk
közhasznú, így a cégek adókedvezményt is igénybe vehetnek, amennyiben egyszeri
vagy akár rendszeres támogatást nyújtanak.
Most mellékeljük az utolsó
harmadév programját. KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY
VEGYENEK RÉSZT A
NAGYVENYIMI ARBORÉTUM
TERÜLETÉN
SZERVEZETT
PROGRAMJAINKON! Jöjjenek el
minél többen a zenés műsorainkra, beszámolóinkra illetve
segítsenek be a park gondozásába, hogy legyen értelme
ezért küzdeni.
Németh László
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa képviseletében

2014. évi őszi-téli program

2014. augusztus 29. (péntek) 18 órakor: dr. Zseli József szervezésében nyárbúcsúztató
vetítéses-cd-s komolyzenei összeállítás a rendház előtti téren, rossz idő esetén a templomban.
2014. szeptember 19. (péntek) 18 órakor: az Erdőjárók Klubja tagjainak élménybeszámolója az idei pünkösdi Mária-úti gyalogos zarándoklatról Budapest - Csíksomlyó között
(Bertók Mária és Lebics Edit) illetve Nagyvárad - Csíksomlyó közti kerékpáros zarándoklatról (Kiss Csaba Gábor, Kiss István, Molnár Zoltán Péter) a parkban a rendház előtti téren, rossz idő esetén a templomban.
2014. október 4. (szombat) délelőtt: arborétum tisztítás- gondozás
Találkozás a parkban a rendház park felőli bejáratánál reggel 8 órakor, később jövők a
parkban. Szerszámokat hozzon magával mindenki!
2014. november 15. (szombat) délelőtt: „ŐSZI LEVÉLSZÜRET”- arborétum tisztításgondozás .Találkozás a parkban a rendház park felőli bejáratánál reggel 8 órakor, később
jövők a parkban. Szerszámokat hozzon magával mindenki!
2014. november 21. (péntek) 17 órakor: dr. Zseli József és Németh László szervezésében őszi vetítéses-cd-s összeállítás illetve élőzenei komolyzenei előadás a templomban.
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Kulináris
kavalkád
Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület célja egyebek mellett
helyben lakók életkörülményeinek javítása, a közösségi aktivitás növelése
a lakossági összefogás elősegítése.
Ezt erősítendő idén is
megrendezi az egyesület
a Kulináris Kavalkádot,
amely szeptember 13-án
lesz.

Falunapi jósda
A Falunapon, mint ahogy
már megszokhattuk az idén
is lesz jósda! A következő tanácsadók érkeznek:
- asztrológus, grafológus,
kártyaelmző, számmisztikus.
A tanácsadás díja 1500.Ft.
Érdeklődni és jelentkezni
személyesen lehet a Művelődési Házban hétfőtől péntekig 13.00-18.00 óráig.

Rajzpályázat:
Húsvét
az életemben
Húsvét az életemben
címmel hirdetett rajzpályázatot a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat áprilisban, melyre szép számban érkeztek be a pályázati
anyagok a gyerekek részéről.
A gyerekek egyedül valamint szülői segítséggel, szép
s igényes rajzokat készítettek.
Ezért oklevélben és ajándékban részesültek, valamint rajzaik a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat
falait díszítették az ünnep
után.
A családgondozó Kajári
Zsanett még egyszer köszöni a benyújtott rajzokat s reméli, hogy a jövőben ugyan
ilyen szép számban érkeznek be rajzok a gyerekek részéről.
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Az Aranydaru Dalkör ezüst minősítése

Az Aranydaru Dalkör és
Csonka Rudolf a Fejér megyei elödöntő után részt vett
a Fejér megyei középdöntőn
és az ott elért eredményeik alapján a hétvégén meghívást kaptak az Országos
Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjére, mely Keszthelyen került megrendezésre.
Az Aranydaru Dalkör
Németh Irma felkészítő tanár vezetésével Tolnai dalcsokrot adott elő, Csonka
Rudolf szaxofon Petőfi Sándor megzenésített verseivel
örvendeztette meg a közönséget.
Az Aranydaru Dalkör és
Csonka Rudolf kiemelkedő
és nagyon színvonalas előadásukért a zsűri Ezüst fokozatú kitüntetését vehették át.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nevében Szabóné Lőrincz Ilona polgármester részt vett a
hétvégi eseményen, ahol kö-

szöntötte a fellépőket és az
elért eredményeikhez ezúton
is tiszta szívből gratulál és

kívánja, hogy az Aranydaru
dalkör és Csonka Rudolf az
elkövetkezendő időben is ha-

sonló sikereket érjen el ezzel
is hozzájárulva Nagyvenyim
hírnevének öregbítéséhez.

Mi újság Nagyvenyimen?
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ajánlásával

06 22/379-185
06 30/433-8828

HázHozszállítás
Garancia
szerviz

Diákbarát, hatékony
angol-magyar korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára
(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára)
való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám:
0630/820-5780
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

Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ..........................................................................259-270
Dr. Zseli József: ...........................................................................507-470
Orvosi ügyelet: .............................................................................506-201
Védőnő: ........................................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: ............................................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ..........................................................507-420
Általános Iskola telefonszáma: ......................................................506-221
Általános Iskola faxszáma: ............................................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma: .....................................................506-220
Napközi otthonos Óvoda:.............................................................258-096
Mentőállomás:...............................................................................411-011
Tűzoltóság:....................................................................................410-022
Rendőrkapitányság:.......................................................................510-510
Általános segélyhívó:............................................................................ 112
Polgárőrség:...................................................................... 06-30/533-2322
Körzeti megbízott:............................................................ 06-30/202-3739

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

próbálja ki saját utcájában!
www.elektromoped.hu

