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Meglátogattuk a partnereinket

Partnertelepüléseinkre láto-
gattunk az elmúlt időszakban. 
Inaktelkén a Falunapon vettek 
részt a helyi családok, és meg-
tapasztalták azt a csodát, amit 
Kalotaszeg e kicsiny faluja tar-

togat az oda érkezőknek. Nem 
sokkal később Altomünsterben 
az ottani sportegyesület alapí-
tásának 100. évfordulóját ün-
nepelték focistáinkkal, elöljá-
róinkkal közösen. (5. oldal.)

Évtizedes gond Nagyvenyi-
men, hogy a tizenéves fiata-
loknak nincs gyülekezőhelyük, 
ahol délutánonként, esténként 
bandázhatnak kicsit. A köz-
ségháza előtt és mellett gyűltek 
össze legtöbbször, ami senkinek 
sem tetszett. Az önkormányzat 
lépett: a szabadidős szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés elősegí-
tése mottóval 4,9 millió forint 

támogatást nyert a Kamaszta-
nyának nevezett szórakoztató 
bázis kialakítására.

A kivitelező elkezdte a mun-
kát. A fiatalok találkozóhelyén  
görpálya lesz, mellé pingpong 
asztalt, padokkal és  asztallal el-
látott pihenőhellyel. A kamasz-
tanya  kialakítására 6,3 millió 
forintot költ az önkormányzat 
idén nyáron.

Kamasztanya az iskolánál

Az újkenyér
ünnepe

Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt

a 2012. augusztus 20-
án,  hétfő 11 órakor tar-
tandó ünnepségünkre!

Helyszín: Barátságkő
(a polgármesteri hivatal 

melletti park)
Ünnepi beszédet mond: 
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
(A részletes programot most 

állítjuk össze, arról később szó-
rólapon tájékoztatjuk községünk 
lakóit.)

Nagyvenyim 
65 éve 

önálló település!
Szeretettel várjuk községünk lakóit 

és vendégeinket a jubileumi Falunapra!

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

A Falunap programja lapunk utolsó oldalán található!
Meghívó a Szent Bernát Arborétum felavatására a 2. oldalon!

Sebességjelzőt telepíthetünk!
A Nagyvenyimi Polgárőrség és az önkormányzat közös 

LEADER-pályázata révén digitális sebességmérővel gazdago-
dik településünk. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
tól nyert 2 millió 128 ezer 620 forint támogatásból egy olyan 
fejlesztés valósul meg, amely javítja a közlekedésbiztonságot. A 
forgalmas Dunaújváros-Sárbogárd útra helyezik ki a digitális 
sebességjelzőt a falu két végén, hogy lassításra késztesse a lakott 
területre érkező járművezetőket. A műszer telepítése 1,5 millió 
forintba kerül, a támogatás fennmaradó részéből láthatósági 
mellényeket és ruházatot vásárolnak a polgárőrök.

Csatona hírek 
a honlapról

Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, 
Nagyvenyim szennyvízcsatorna-
hálózat kialakításának II. ütemű 
beruházása a KEOP-program 
keretében valósul meg. Sikeres 
közbeszerzési eljárás keretében 
az M8-DUNAHÍD Kft. a PR, 
míg a Budapesti PERFEK-TUM 
PROJEKT Kft. a menedzsment 
feladatok ellátásra került kivá-
lasztásra. Folyamatban van a ki-
vitelező és a mérnök szervezetek 
közbeszereztetése. Nemrégiben 
készült el a projekt internetes 
honlapja,  a http://www.csatorna.
m8-dunahid.hu/ címen érhető el. 
Keressék a beruházás főbb híreit a 
csatorna honlapon! A www.nagy-
venyim.hu oldalról is elérhető!
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MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel várunk  

minden kedves érdeklődőt
2012. augusztus 3-án pénteken 17 órakor

a Szent Bernát Arborétum parkavató ünnepségére
Helyszín: Nagyvenyim Táncsics Mihály utca 8.

az arborétum közepén a felújított rendház előtti terület
17.00 óra parkavatás

Közreműködik: Nagyvenyimi női kar – karvezető: Péter Kata
18 óra Hálaadó szentmise

Németh László
Szent Bernát Arborétum Alapítványa 

kuratóriumának elnöke

A Szent Bernát 
Arborétum felavatása

Az évekig tartó havi egy-
szombatos munka és küzde-
lem végén, az Európai Unió 
és a Magyar Köztársaság Kor-
mánya által az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program 
keretében 2011-ben nyújtott 
támogatás ill. sok magánsze-
mély és vállalkozó segítségével 
2012. nyarára  felújításra került 
a nagyvenyimi templompark 
és a rendház. A Szent Bernát 
Arborétum Alapítványa kura-
tóriuma szeretné, ha a parkot 
minden nagyvenyimi egy ki-
csit a sajátjának érezné: óvná 
és vigyázna rá, büszke lenne, 
hogy nekik ilyen is van. Az 
Alapítvány számít rá és vár 
mindenfajta segítséget, hogy 
céljait megvalósíthassa, hiszen 
mindenki segítségére szükség 
van: civilekre, vállalkozókra, 
önkormányzatra egyaránt. 

Az Alapítvány céljai válto-
zatlanok: legfontosabb, hogy a 
park és az épület a környeze-
téhez és a múltjához mérten, 
még sokáig szolgálja Nagyve-
nyimet, a nagyvenyimieket és 
az ide látogató vendégeket. 

Most még nagyobb szükség 
van a segítségre mint eddig, hi-
szen egy majdnem kész parkot 
kell megóvni és szinten tartani 
az elkövetkező évekre!

Az eddigi felajánlásokat, a 
több ezer óra önkéntes munkát 
szívből köszönjük minden ado-
mányozónak, s reméljük, hogy 

sok embernek fog még örömet 
okozni a Zrínyi- Bem - és Tán-
csics utcák által közrefogott, az 

alapítvány alapítói által SZENT 
BERNÁT ARBORÉTUM-
nak elnevezett park.


Aki részt kíván venni a park-

avató előkészületeiben, azt kérem, 
hogy július 28-án szombaton 
délelőtt vegyen részt a szokásos 
parktakarításunkban: fűnyírás, 
száraz ágak összegyűjtése, kapá-
lás, gereblyézés stb. Saját szerszá-
mokat hozzon magával mindenki. 
Találkozás reggel 8 órakora a park 
templom felőli (Táncsics M. u. 8.) 
bejáratánál. Köszönjük.

Aki bővebben meg szeret-
ne ismerkedni alapítványunk 
munkájával, programjaival, az 
a www.arboretum.nagyvenyim.
erdojarokklubja.hu honlapon és a 
parkban elhelyezett faliújságokból 
megtudhatja azt.

Németh László, 
a Szent Bernát Arborétum 

Alapítványa 
kuratóriumának elnöke

A védőnők napja alkalmá-
ból a Szent György Kórház 
auditóriumában rendezett 
ünnepségen Horváth Istvánné 
Erika a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének Ki-
váló védőnője kitüntetést ve-
hette át júniusban.

– Meglepetésként ért az 
elismerés – mondja Erika. – 
Örömteli és megtisztelő volt 
számomra, hogy a felettesem, 
a vezető védőnő ilyen kitün-
tetésre felterjesztett. A min-
dennapokban az a legnagyobb 
boldogság, amikor a kisbabák 
rám mosolyognak, az anyukák 
elégedettek. De amikor a szak-
mai felettes is úgy gondolja, 
hogy jól végzem a munkámat, 
és elismeri azt, az nagyon-na-
gyon jó érzés. 

– Miért lett védőnő?
– Az egészségügyi pálya 

mindig vonzott. Egy ideig 
gyógyszerész szerettem volna 
lenni, azután gyógytornász, és 
mivel a gyerekeket, valamint 
a várandósokat nagyon sze-
retem, végül úgy gondoltam, 
ez lesz a nekem való szakma. 
Szegeden végeztem 1983-
ban. Dunaföldvári lányként 
a környéken szerettem volna 
elhelyezkedni, ez Mezőfalván 
sikerült. Később a környező 
településeken, Kisaposta-
gon, Baracson, Előszálláson, 
Nagykarácsonyban, Nagy-
venyimen  dolgoztam he-
lyettesítőként. Mezőfalváról 
átcsaltak Nagykarácsonyba 
főállásúnak, később onnan 
Nagyvenyimre csábítottak, 
és itt maradtam. 

– Miben látja a munkája 
szépségét? Mi az, ami minden 
nap megújulásra készteti?

– Ha egy kisbaba rám mo-
solyog, és látom, hogy kiegyen-
súlyozott, egészséges, minden 
rendben van körülötte, az na-
gyon jó érzés. Fantasztikus az 
is, amikor a várandósság alatt 
sok problémával járó terhes-
ségből megszületik a kisbaba,  
és a szülőkkel együtt tudunk 

örülni a világra jöttének. Bol-
doggá tesz, amikor a terhesség 
alatt, vagy később, a szülés után 
a kismamával közösen sikerül 
megoldanunk a problémákat. 

– Nehezen teszi túl magát 
az olyan helyzeteken, amikor 
gondok vannak egy bébi család-
jában?

– Sajnos nagyon meg-
viselnek ezek az esetek. 
Gyakran mi védőnők töb-
bet gondolkodunk a helyzet 
megoldásán, mint a család. A  
munkánk nem fejeződik be a 
tanácsadás utolsó percében, 
otthon is azon veszem észre 
magam, hogy agyalok, mi 
lenne jobb annak a kisgyer-
meknek, vajon ki kell emelni, 
vagy várjunk még egy kicsit, 
hátha a család is megtalálja 
a megoldást. Mert a kisbabá-
nak joga van a családhoz, az 
édesanyjához, ahhoz, hogy 
családban nőjön fel. Nem 
könnyű megtalálni a hosszú 
távra tökéletes megoldást. 
De a sikerek – például ez a 
kitüntetés – erőt adnak, és 
inspirálnak a jó munkára.

– Nagyvenyimen milyen ér-
zés védőnőnek lenni?

– A díjátadó ünnepséget ki-
bírtam sírás nélkül, de amikor 
itthon a kollégáim elém álltak 
egy hatalmas virágcsokorral, 
akkor nagyon meghatódtam. 
Felemelő érzés volt, ahogyan 
együtt örültek velem.  Nagyon 
sokat köszönhetek a kollégá-
imnak, örülök, hogy velük dol-
gozhatom. Ráadásul gyönyörű, 
felújított az  Egészségházunk, 
ahol a feltételek tökéletesek a 
munkához.

– Mire ösztönzi Önt a ki-
tüntetés?

– Arra ösztönöz, hogy to-
vábbra is lelkiismeretesen vé-
gezzem a munkámat. Eddig is 
a maximumra törekedtem, de 
az elismerés még több erővel 
tölt fel, hogy az eddigieknél is 
többet tegyek a nagyvenyimi 
gyermekek mosolyáért, a vá-
randósok életének gondtalan-
ná tételéért.

Kiváló védőnőnk: Horváth Istvánné

Elismerték a munkáját
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Felújítottuk 
a garázsokat

Az önkormányzat saját 
forrásból felújíttatta az elmúlt 
hetekben a gyógyszertár mö-
götti garázsokat. Hasonló szí-
nű külső vakolatot kapott az 
építmény, mint az egészségház, 
hogy egységes arculatuk legyen 
azon a részen az épületegyüt-
teseknek.

A garázsok nagyon rossz 
állapotban voltak. Úgy gon-
doltuk, a helyreállítás jóvol-
tából még szebb, méltóbb 
környezetben ünnepelhetjük 
településünk alapításának 65. 
évfordulóját a parkban.

Szabóné Lőrincz Ilona

Hirdetmény
Értesítem Nagyvenyim község Lakosságát, a településen 

lévő társadalmi szervezeteket, hogy Nagyvenyim Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2006.(VII.1.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Sza-
bályzat módosítása folyamatban van.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a nagyvenyimi 
0150/4 hrsz-ú ingatlant érinti, mely Bernátkút település-
részen helyezkedik el.

A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos 
dokumentáció megtekinthető Pásztor Ferencné ügyinté-
zőnél hivatali időben.

A Helyi Építési Szabályzat fenti módosításával kap-
csolatos esetleges észrevételeket, véleményeket Szabóné 
Lőrincz Ilona polgármester részére írásban lehet eljuttatni.

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Köszöntő
Az elmúlt időszak ün-

nepnapjaihoz kapcsolódó-
an szeretettel köszöntjük 
településünk egészségügyi 
dolgozóit, pedagógusait, va-
lamint köztisztviselőit!

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

A parlagfű (Ambrosia 
artemisiifolia) az 1920-as évek 
elején jelent meg Magyaror-
szágon és azóta is folyamatosan 
terjed. A gyomnövény mező-
gazdasági kártételén túlmenően 
a lakosság jelentős hányadánál 
légúti allergiát okoz, tehát ter-
jedésének humán-egészségügyi 
vonzatai is vannak. 

A Növényvédelemről szó-
ló 2000. évi XXXV. törvény, a 
81/2003. (VII. 9.) FVM rende-
lettel módosított  5/2001. (I. 16.) 
FVM rendelet, valamint a Ter-
mőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény rendelkezik a parlagfű 
kötelező irtásáról, virágzás előt-
ti kaszálásáról, illetve előírják az  
átmenetileg nem hasznosított 
területek gyommentesen tartá-
sának kötelezettségét.

A helyes mezőgazdasági 
gyakorlat elvárásai szerint a 
150/2004. (X. 12.) FVM ren-
delet alapján a mezőgazdasági 
termelést elősegítő támogatás 
csak annak folyósítható, aki 
gyommentesítési kötelezettsé-
geinek eleget tett.

Az élelmiszerláncról és ha-
tósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény konkrétan 
nevesíti a parlagfüvet, amely-
nek irtása minden termelő, 
földtulajdonos és földhasználó 
kötelessége. 

A törvény rendelkezései sze-
rint a termelők minden év június 
30-ig kötelesek a parlagfű men-

tesítést elvégezni, illetve a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, valamint ezt 
az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

A gyommentesítés ellenőrzé-
sében a Földmérési és Távérzé-
kelési Intézet (FÖMI), a Föld-
hivatalok valamint a Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóságok 
vesznek részt.

A parlagfűvel fertőzött és fel-
derített területeken a Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóság 
területarányosan, a fertőzöttség 
mértékétől függően 15.000-
5.000.000 Ft-ig terjedő növény-
védelmi bírságot szab ki, vala-
mint elrendeli és végrehajtja a 
területre a közérdekű védekezést 
elsősorban kaszálás formájában. 
A hivatkozott törvény rendelke-
zései alapján az Igazgatóságok 
illetékességi területükön, tehát 
külterületen végzik tevékeny-
ségüket, belterületen a bírsá-
gok kiszabásának kivételével a 
település önkormányzatának 
jegyzője jár el növényvédelmi 
hatósági jogkörében.

2012. évben a nyár eleji 
csapadékos, majd felmelegedő 
időszak kedvez a parlagfű fejlő-
désének így számottevő parlagfű 
fertőzés várható.

Mindezek figyelembevételé-
vel ezúton is felhívom az érintet-
tek figyelmét, hogy  a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és azt követő-

en ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan 
fenntartani szíveskedjenek!

Felhívás az önkormányzat 2/2001. 
(II. 1.) önkormányzati rendeleté-
ben foglaltak betartására 

Nagyvenyim Község Önkor-
mányzati Képviselő-testülete 
2/2001.(II. 1.) önkormányza-
ti rendeletében szabályozta a 
közterületek, magánterületek 
tisztántartását.

Az ingatlantulajdonos (hasz-
náló) kötelezettségei:

1) a  közutak mentén kelet-
kezett fűtermést szükség szerint, 
de évente legalább négy alka-
lommal történő lekaszálása, a 
fűtermés eltakarítása,

2) az ingatlan mellett húzó-
dó közterületen elhelyezett nö-
vények gondozása, oly módon, 
hogy az a gyalogjárdán közleke-
dőket és az elektromos hálózatot 
ne zavarja,

3) az ingatlan előtti járdasze-
gély, járda hiányában 1 m széles 
területsáv, járda melletti zöldsáv 
az úttestig terjedő teljes terület 
tisztántartása, gyomtalanítása.

Tilos a közterületet beszeny-
nyezni, szemetet, hulladékot el-
dobálni, szennyvizet vagy más 
szennyező folyadékot közterü-
leten kiönteni, vagy magánterü-
letről kifolyatni,  kiemelten: 

1) maró, mosogatólé, trágyalé
2) bármilyen hulladékot en-

gedélyezés nélkül lerakni,

3) gépjárművet mosni,
4) elhullott állatot kirakni,
5) építési, bontási, tüzelő-

anyagot felhalmozni, ott huza-
mosabb ideig tárolni (3 hónapon 
túl, kivéve az új családi ház épí-
tést, ahol maximum 1 év),

6) csúszásmentesítéshez kör-
nyezetszennyező jégoldó anya-
got használni,

7) közkifolyót és környékét 
beszennyezni, ott gépjárművet 
mosni.

Ismételten felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy az  égethető (te-
hát száraz állapotú) avar,  kerti 
hulladékot, falomb, fanyesedék 
megsemmisítése csak az alábbi 
időszakban lehetséges:

„hétvége és ünnepnapok ki-
vételével - hétfőtől - péntekig 
október 1-től március 31-ig 
16 órától 18 óráig, április 1-től 
szeptember 30-ig 18 órától 20 
óráig lehet elvégezni, a megfe-
lelő tűzrendészeti, és levegő-
tisztaság-védelmi szabályok 
betartása mellett.

Az égetési tevékenységet 
hamuállapotig kell folytatni, 
majd az égetés végén a füstölést 
meg kell szüntetni.”

Ezúton is nyomatékosan 
felhívom a figyelmet, hogy az 
avaron, kerti hulladékon kívül 
más anyag nem égethető, így a 
háztartási szemét sem!

Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről
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Nagyvenyimi lakos vagyok. 
Érettségit a dunaújvárosi Bán-
ki Donát Gimnázium és Szak-
középiskola drámapedagógia 
tagozatán szereztem, a humán 
terület iránti érdeklődésem 
innen ered. Eleinte pszicho-
lógia illetve drámapedagógia 
szakirányban szerettem volna 
továbbtanulni, de amikor meg-
ismertem a szociálpedagógia 
fogalmát és oktatási keretét 
úgy éreztem, hogy ez egy 
olyan, több tudományterüle-
tet magába foglaló szakma, 
amely tartalmazza mindazt, 
ami érdeklődésemnek meg-
felel. Jogot, értem ez alatt a 
családjogot, gyermekvédelmi 
jogot, büntetőjogot, munka- 
és társadalombiztosítási jogot, 
a pszichológia és a szociológia 
több területét, valamint a szo-
ciális munka és a pedagógia 
elméletét és módszereit. 

Így a főiskolai tanulmá-
nyaimat a Nyugat- magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere 
János Karán, szociálpedagógia 
tagozaton, család-gyermek 
-ifjúságvédelem fakultáción 
folyatattam, s 2012 januárjá-
ban sikeres záróvizsgát tettem. 
A főiskolai évek alatt több 
gyakorlaton is részt kellett 
vennem. Belekóstolhattam a 
gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatoknál folyó család-
gondozói és  a nevelőottho-
nokban zajló nevelői mun-
kába, az idősgondozás intéz-
ményes keretein belül folyó 
tevékenységekbe,  az óvodai 
illetve iskolai gyermekvédel-
mi munkába, a fogyatékkal 
élők napközi és átmeneti 
otthonában folyó munkába, s 
emellett civil szervezeteknél 
is tevékenykedhettem, amely 
során  a szenvedélybetegek-
nek nyújtott alacsonyküszöbű 
szolgáltatás keretében nyújtott 
szociális munkát is megismer-
hettem. Mindezek mellett 
Győrújbaráton egy napközi 
táborban vehettem ki a ré-

szem a 11-14 éves korosztály 
szabadidejének szervezésében, 
illetve a SzínEsTér  játszóté-
ri programban, amely a győri 

Plázában működő prevenciós 
foglalkoztatás.

Az álláskeresésemkor fő 
szempont volt, hogy a lakó-
helyemhez, Nagyvenyimhez 
közel találjak munkát. Ez a vá-
gyam teljesült is, hiszen éppen 
ott dolgozhatok, ahol jelenleg 
22 éve élek. Úgy gondolom, 
hogy előny, hogy ismerem a 
települést, illetve a fiatalokat, 
a felmerülő tipikus problé-
mákat, így elsődleges célom 
a megelőzés, vagyis annak el-
kerülése, hogy a fiatalok elin-
duljanak egy olyan úton, amely 
a jövőjükre nézve baljós lehet. 
Jellemző, hogy a fiatalok, főleg 
a 14-18 éves korosztály, akik 
feladták a reményüket a tanu-
lás általi előbbre jutásban nem 
tesznek eleget a tankötelezett-
ségüknek és igazolatlanul hiá-
nyoznak az iskolából. Ekkor az 
idejüket többnyire baráti társa-
ságukkal töltik, s keverednek 
akár bűncselekményekbe is. A 
legjobb esetben már a 10-15 
órás igazolatlan hiányzásnál 
fel tudom venni a kapcsolatot 
a családdal, és elég lehet egy-
két beszélgetés és a fiatal jobb 
belátásra tér. Ilyen esetben még 
önkéntesen vehetik igénybe a 
gyermekjóléti szolgálat által 
nyújtott szolgáltatásokat, a 
segítő beszélgetést és tanács-
adást, amely során havonta 
1-4 alkalommal felkeresem a 

családot az otthonában, illetve 
a családtagokat legalább két-
hetente várom a Szolgálathoz 
kapcsolattartásra. Szerencsés 
helyzet, ha a kapcsolat ön-
kéntességen alapul, hiszen a 
motiváció csírái megvannak 
a kliensben. Ha a családban 
a gyermek veszélyeztetettsége 
olyan mértékű, hogy azt már a 
jelzőrendszer tagjai ( orvosok, 
védőnők, iskola, óvoda vagy 
bármely más, a család környe-
zetében lévő rokon, szomszéd) 
jelzik, akkor kötelességem 3-5 
munkanapon belül felkeresni 
a családot, és szükség esetén 
kérhetem a gyermek véde-
lembe vételét, ami egy ható-
sági intézkedést jelent, vagyis 
kötelezettséget ír elő a család , 
a szülők és a gyermek számára. 
A kapcsolat ezen formája már 
nem önkéntességen alapul, ha-
nem együttműködésre kötele-
zettek a felek, vagyis komoly 
hatósági szankciója is lehet 
annak, ha a család nem mű-
ködik együtt és a veszélyeztető 
tényező nem múlik.

 A félreértés elkerülése 
végett fontos tisztázni: a ve-
szélyeztetettség nem csupán a 
rossz anyagi körülményekből 
fakadhat. Vagyis ha a család 
tartós szegénységben él nem 
jelenti azt, hogy az a gyerme-
keire nézve veszélyeztető. A 
veszélyeztetettség fogalma a 
Gyermekvédelmi törvény sze-
rint: olyan - a gyermek vagy 
más személy által tanúsított 
- magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében ki-
alakult állapot, amely a gyer-
mek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza. Így tehát akár jó 
anyagi körülmények között 
élő, magasabb egzisztenciá-
val rendelkező családokban 
is előfordulhat olyan körül-
mény, amely a gyermekre 
nézve veszélyeztető. Akár 
egy megoldatlan konfliktus-
helyzet, amely tartós érzelmi 
sérülést okoz a gyermekben 
és emiatt magatartása devi-
anciába hajló lehet a későbbi-
ekben, s ez megnyilvánulhat 
rossz iskolai teljesítményben, 
titkolt kábítószer fogyasztás-
ban. Tény azonban az, hogy 
a jobb módú családok prob-
lémái pontosan az egzisz-
tenciájuk miatt nem mindig 
kerülnek a gyermekjóléti 
szolgálatok látókörébe. 

Célom ezen a területen a 
szolgálat népszerűsítése és a 
szolgáltatások igénybe vételé-
nek általánosítása, nem csak a 
rossz anyagi helyzetben lévők 
körében. Szeretném, ha a tele-
pülésen élők megtisztelnének 
bizalmukkal, hiszen munkám 
a Szociális Munka Etikai Kó-
dexén alapul, vagyis bizonyos 
fokig kötelez a titoktartás.

Néhány szolgáltatásunk: 
Adománygyűjtés és adomá-
nyok közvetítése, tájékoztatás 
és információnyújtás szociális 
ellátásokról és igénybevételük-
ről, segítségnyújtás ellátások 
igénylésében, kérelmek meg-
írásában. A családgondozáson 
belül életvezetési tanácsadás, 
családi-kapcsolati problémák 
kezelése.

Szolgáltatásaink ingyene-
sen vehetőek igénybe. 

Címünk: Nagyvenyim, Fő 
út 43.

Rujder Judit, gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója

Köszönjük a felajánlásokat!
Ezúton mond köszönetet a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat mindazoknak, akik ruhaadományaikkal segítették a 
rászorulókat, valamint annak a családnak, aki egyéb adomá-
nyaival önzetlenül, folyamatosan segíti a családokat.

Pók Tamásné és Rujder Judit
családgondozók
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Községünk önkormány-
zatának szervezésében – el-
fogadva partnertelepülésünk 
meghívását – 2012.június 
29-én 26 fős csoporttal útnak 
indultunk Inaktelkére a Falu-
napra. A csoport tagjai között 
voltak már, akik többedszer 
jártak Kalotaszeg e csodás kis 
településén, de akadtak olya-
nok is, akik első alkalommal 
indultak útnak.

A Királyhágón megpihen-
ve csodálattal néztük a magas-
ból elénk táruló üde zöldben 
pompázó hegyeket, majd a 
Bánfihunyadon  lévő „cifra” 
házakat.

Jegenye felől Inaktelkére 
érkezvén Jánosi Lóránt tiszte-
letes úr, Both György, Egeres 
község közelmúltban megvá-
lasztott alpolgármestere, vala-
mint a fogadó családok frissen 
sütött fánkkal és az elmaradha-
tatlan szilva pálinkával fogad-
tak bennünket.

A szombati napon meg-
tartott Falunapot ünnepi is-
tentisztelettel kezdtük, mely 
után alkalmam volt köszön-
teni a jelenlévőket és átadni 
településünk polgárainak szí-
vélyes üdvözletét és községünk 
önkormányzatának ajándékát, 
amellyel az inaktelki művelő-
dési ház felszerelését gyarapí-
tottuk. Sorin Lehene, Egeres 
község polgármesterének és 
Máté András, Kolozs megye 

parlamenti képviselőjének 
köszöntő szavai után kezdetét 
vette a jó hangulatú Falunap, 
ahonnan nem hiányozhatott 
a kalotaszegi népviseletbe 
öltözött fiatalok tánca, a he-
gedűszó és a babgulyás sem. 
A délután folyamán a színpa-
don Juhász Vedres Zoltánné, 
a nagyvenyimi Aranydaru 
Nyugdíjasklub elnöke ver-
sekkel, párja, Csonka Rudolf 
pedig szaxofonon játszott 
csodálatos dalcsokorral aján-
dékoztak meg a jelenlévőket. 
Bár a sztárvendégként fellépő 
"Két zsivány" hosszasan meg-
várakoztatta a nézőközönsé-
get, jó hangulatú előadásukkal 
fokozták a hangulatot.

A másnap délelőtti isten-
tisztelet, majd a családoknál 
elfogyasztott ebéd után gaz-
dag élményekkel szívünkben 
indultunk haza.

Biztos vagyok abban, hogy 
mindannyiunk szívében ékkő-
ként foglal helyet az inaktelki 
emberektől kapott vendégsze-
retet, példa értékű magyarság 
tudat és összetartás.

Kívánom, hogy települé-
sünk lakói közül mind többek-
nek legyen alkalma átérezni és 
megtapasztalni azt a csodát, 
amit Kalotaszeg e kicsiny te-
lepülése tartogat az oda érke-
zőknek.

Kegyes Lászlóné 
alpolgármester

Inaktelki Falunap

Nagyvenyim önkormányzata 
a sportegyesülettel együtt meghí-
vást kapott az altomünsteri sport-
egyesület 100 éves évfordulójára. 
E jelentős eseményre sportolóink 
elfogadták a meghívást, és egy 
szűk létszámú küldöttséggel ön-
kormányzatunk is képviseltette 
magát. Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester, Kegyes Lászlóné 
alpolgármester, valamint Nagy-
venyim és Altomünster díszpol-
gára, Rauf Pál, Rozbora Piroska 
és a fogadó családok közül ket-

tő képviselte Nagyvenyimet. A 
sportegyesület részéről, ifi, felnőtt 
és öregfiúk focicsapattal képvisel-
tettük magunkat. Mind a három 
futballcsapat tagjai méltó módon 
helytálltak a  szombati jubileumi 
mérkőzéseken és az ünnepségso-
rozaton. 

A vasárnap reggeli mise után 
valamennyi sportegyesület felvo-
nult Altomünster utcáin. Nagyve-
nyim küldöttsége a magyar zászló 
alatt, hangos zeneszó kíséretében 
vett részt a kavalkádon.

Altomünster ünnepén

A képen vegyesen vannak a venyimi és az altomünsteri fo-
cisták, a venyimiek vannak piros (sötét) mezben. Hátsó sor: 
Pap István, Szabó István, Jakab Roland (kapus), Gál Zoltán, 
Lengyel Attila, Peterdi Imre, Pukánszky Zoltán, Gaszler Ist-
ván, Orosz István, Koncz Bertalan, Dominik Schurry. Első sor: 
Szabad Zoltán, Markovics Viktor, Garbacz István

Az ifjúsági csapat névsora: hátsó sor: Koncz Bertalan, Kiefer 
Dávid, Lieber Ádám, Horváth Mátyás, Pásztor Bálint, Kósa-
Fehér Máté, Gaszler Balázs, Szabó Attila. Első sor: Markovics 
Viktor, Killer Tamás, Nagy Bence, Nagy Dániel, Gaszler Tamás

A felnőtt csapat névsora: hátsó sor: Pásztor Bence, Gregorich 
Gergely, Rozsos József, Gaszler László, Pulai Gábor, Gaszler 
Balázs, Szabó Attila, Pap István. Első sor: Jakubek Tamás 
Ákos, Varga Norbert, Büki Csaba, Szabó Péter, Mészáros 
Balázs, Mezei Martin
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

A körzeti szépíró és 
szépolvasó versenyen 
elért kimagasló eredmé-
nyért kapott dicséretet 
Borbás Luca, Horváth Esz-
ter, Horváth Vivien, Rácz 
Fanni. Felkészítő tanáruk: 
Cziczingerné Nagy Éva

A Széchenyi Gimnázium 
által rendezett Kisbiológu-
sok találkozóján érdekes 
előadásukért Különdíjat 
kapott Rácz Péter és Hegyi 
Antal alkotta csapatunk. 
Felkészítő tanáruk: Kissné 
Fetth Mária

A Költészet napja alkalmából 
rendezett szavalóversenyen 
Szabó Bence tanulónk kiemel-
kedően szerepelve nyerte a 
Mezőfalván rendezett hagyo-
mányos versenyt. Felkészítő 
tanára: Batha Józsefné

A Költészet napja alkalmából 
rendezett szavalóversenyen 
Futó Laura tanulónk kiemelke-
dően szerepelve nyerte a negye-
dikesek hagyományos versenyét 
a Móricz iskolában. Különdíjat 
kapott ötletes versválasztásáért 
Fekete Martin. Felkészítő taná-
ruk: Tóthné Kolmankó Diána

A Költészet napja alkalmából 
rendezett szavalóversenyen 
Szabó Bence tanulónk kiemel-
kedően szerepelve nyerte a 
Vasvári iskola hagyományos ver-
senyét. Felkészítő tanára: Batha 
Józsefné

A területi polgárvé-
delmi versenyen volt 
tanítványaink Kossuth 
Lajos Általános Iskola 
égisze alatt nevezve 
magasan nyerték a 
területi fordulót, majd 
a megyei versenyre 
továbbjutva ott máso-
dik helyen végeztek. A 
csapat tagjai: Horváth Mátyás, Szabó Attila, Müllet Tamás, 
Lovászi Tamás. Felkészítő tanáruk: Kiss Péter

A körzet mezei futóverse-
nyén Szabó Adél a harmadik, 
Szilágyi Milán a negyedik 
korcsoportban egyéniben V. 
helyezést ért el, és továbbju-
tott a megyei döntőre. Felké-
szítő tanárai: Sárosi Enikő és 
Budai Árpádné

A körzet mezei 
f u t ó v e r s e n y é n 
harmadik korcso-
portos lányaink III. 
helyezést értek el, 
és továbbjutottak 
a megyei döntőre. 
Csapat tagjai: Kállai 
Rebeka, Nagy Viktória, Szenczi Kitti, Sörös Gréta, Markovics 
Regina. Felkészítő tanáraik: Sárosi Enikő és Budai Árpádné

A körzet mezei futóverse-
nyén negyedik korcsopor-
tos lányaink III. helyezést 
értek el, és továbbjutottak 
a megyei döntőre. Csapat 
tagjai: Horváth Bianka, Nagy 
Regina, Szabó Adél, Kovács 

Andrea, Kovács Tímea. Felkészítő tanáraik: Sárosi Enikő és 
Budai Árpádné

Juhász Gábor nem talált le-
győzőre a város és városkör-
nyék hatodikos matematiku-
sai között. Felkészítő tanára: 
Czimmer Éva. Büszkék va-
gyunk rá!

A körzeti labdarúgó ver-
seny tavaszi fordulóján 
3. helyezéssel zártuk a 
döntőt 7-8. osztályos fiú 
csapatunkkal. A csapat 
tagjai: Kovács Zoltán, 
Danis Attila, Nagy László 
Bence, Keresztes Patrik, 
Szilágyi Milán, Kállai Ár-

pád, Hack Attila, Albert Márkó, Markovics Viktor, Rakonczai 
Tamás, Killer Tamás, Balogh Attila és Varga Tamás. Felkészítő 
tanár: Sárosi Enikő

A Rudas Közgazdasági Kö-
zépiskolában angol szép-
irodalmi szöveggel készült 
Csőgér Lilla, aki a megmé-
rettetésen II. helyezést ért el. 
Hegyi Antal III. lett az általa 
kiválasztott német regény-
részlettel. Felkészítő tanár: Gere Szilvia. Gratulálunk nekik!
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A Széchenyi István Gimná-
zium által rendezett német 
nyelvi versenyen Hegyi Antal 
tanulónk az előkelő második 
helyet szerezte meg. Felké-
szítő tanára: Gere Szilvia

A körzeti német 
nyelvi versenyen 
csapatunk: Sza-
bó Annamária, 
Kovács Kitti, Rácz 
Péter, Hegyi Antal 
éppen lecsúszva az aranyéremről, a második helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia.

A körzeti pingpong baj-
nokságon kiemelkedően 
szerepeltek tanítványaink: 
Horváth Bianka, Pók Kriszti-
án, Csőgér Lilla, Rácz Péter, 
Tóth Levente, Simon Csilla és 
Weibel Krisztián. Felkészítő 
tanáruk: Sárosi Enikő.

Rajzpályázaton nyert Különdíjat 
Fazekas Csenge 5. osztályos ta-
nulónk a város és városkörnyék 
számára meghirdetett versenyen 
„Hol nyaral a Télapó?” címmel. Fel-
készítő tanára: Kissné Feth Mária

Nagy sikert aratott Hegyi 
Antal és Rácz Péter alkot-
ta nyolcadikos csapat a 
városi és városkörnyéki 
komplex természettudo-
mányi versenyen, elhoz-

va az első helyezést. Felkészítő tanáruk: Kissné Fetth Mária

Az Egészséges életmód című 
versenyen nyolcadikosaink 
harmadik helyezést értek el 
a város és városkörnyék csa-
patai közül. A csapat tagjai: 
Rácz Péter, Albert Márkó, 
Szilágyi Adrienn és Szilágyi 
Milán. Felkészítő tanáruk: 
Kissné Fetth Mária.

A körzeti matematika-
versenyen Ujvári Dávid 
első, Zsiger Georgina 
a harmadik helyezést 
hozta el Mezőfalváról, 
a hetedikesek évfolya-
máról. Felkészítő taná-
ruk: Kiss Zoltánné

Különdíjat hozott el a város és város-
környéki mesemondóverseny alsó 
tagozatos megmérettetéséről Szabó 
Bence második osztályos tanulónk. 
Felkészítő tanára: Batha Józsefné

A körzet tör-
ténelemverse-
nyén Nagyve-
nyim csapata 
a második he-
lyen végzett. A 
csapat tagjai: 
Ujvári Dávid, 
Kiss András, 
Hrozik Pál és Csőgér Lilla. Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné 
és Tóthné Kolmankó Diána. Gratulálunk nekik!

A Nagyvenyimen ren-
dezett körzeti me-
semondóversenyen 
Melkvi Nikol a legki-
sebbek között, Szabó 
Bence pedig a máso-
dikosok között szerzett 
ezüstérmet. Különdíjat 
kapott a harmadikos 
Szabados Zalán, és 

nem talált legyőzőre a negyedikes Futó Laura. Felkészítő 
tanáraik: Cziczingerné Nagy Éva, Batha Józsefné, Fazekas 
Zsoltné és Tóthné Kolmankó Diána. Gratulálunk nekik!

A Nagyvenyimen ren-
dezett körzeti mese-
mondóversenyen má-
sodik helyezést ért el 
Juhász Gábor a hato-
dikosok és Csőgér Lilla 
a hetedikesek között. 
Bronzérmet szerzett az 
ötödikes Fazekas Csen-
ge, és különdíjban ré-
szesült a nyolcadikos Szilágyi Milán. Felkészítő tanáraik: Bu-
dai Árpádné és Tóthné Kolmankó Diána. Gratulálunk nekik!

24 Nagyvenyim csa-
pata nyerte a körzet 
déli csapatainak te-
remfoci rangadóját 
a IV. korcsoportban. 
A csapat tagjai: Ko-
vács Zoltán, Danis 
Attila, Varga Tamás, 

Nagy Bence, Horváth Dominik, Markovics Viktor és Szilágyi 
Milán. Felkészítő tanáruk: Sárosi Enikő. Hajrá Fiúk!

Kissné Feth Mária és Kiss Péter 
több mint 30 éve tanít a ve-
nyimi iskolában. Magas szintű 
szakmai munkájukat, embersé-
güket „Nagyvenyimért” díjjal 
jutalmazta 2011-ben a képvi-
selőtestület. Gratulálunk!
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Óvoda, óvoda, óvoda

Nagyon szépen köszönjük a 
szülőknek, hogy aktív részvéte-
lükkel és a támogatói jegyvásár-
lásokkal jótékonysági családi dél-
utánunk eredményesen záródha-
tott. Külön köszönjük azoknak a 
munkáját és felajánlását, akik a 
szervezésben és a lebonyolításban 
is aktívan részt vettek.

Nagyon szépen köszönjük 
Császár Andrásnak felajánlá-
sait, mellyel jelentősen hoz-
zájárult programunk sikeres 
megvalósulásához.

Köszönjük, Nepel Olivér-
nek, hogy általa gyermekeink 
egész nap élvezhették az ugrá-
ló vár adta örömöket.

Köszönjük az egész délutá-
ni aktív segítséget!

Tulipán csoportból: Haj-
nal Györgyné (Marika né-
ninek),  Maci csoportból: 
Fülöp Milán, Horváth Za-
lán, Sóti Levente és Regina 
szüleinek. 

Katica csoportból: Hor-
váth Krisztina szüleinek és 
Hollósi Véta anyukájának. 
Nyuszi csoportból: Sipeki 

Marci anyukájának és Fekete 
Laura apukájának.

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a rendezvény teljes bevé-
telét az idei gyereknap színvo-
nalas és sikeres lebonyolítására 
fordítottuk, valamint mara-
dandó játékként vásároltunk 
egy trambulint.

Köszönjük ezt a sikeres ösz-
szefogást a gyerekek nevében:

Az óvoda dolgozói

Családi nap 2012

Nem baj, ha élénk a fantá-
ziája, de a gyakori füllentéssel 
törődni kell

Három-hat esztendős gyer-
mekek szülei igen gyakran 
panaszolják, hogy gyermekük 
sokszor hazudik. Aztán ami-
kor sorra veszik az eseteket, 
kiderül: a gyerek állításai két-
ségtelenül nem felelnek meg a 
valóságnak, mégsem hazugsá-
gok. Az ilyen korú gyerekek-
nek legtöbbször úgynevezett 
fantáziahazugságai vannak. 
Ennek lényege az, hogy gyerek 
még nem tud éles különbsé-
get tenni külső és belső valóság 

kötött. Vágyait, félelmeit fejezi 
ki így, mert valóságként éli át 
azokat. A fantáziahazugság 
nem hazugság, mert a gyerek 
nincs tisztában az állítása és a 
tények közötti ellentmondás-

sal. Hat-hét esztendős korig ez 
természetes. Ahhoz, hogy egy 
állítás valóságban hazugság 
legyen, két fontos feltételnek 
kell megfelelnie. Az egyik, 
hogy tudatos legyen, vagyis a 
gyereknek tisztában kell len-
nie azzal, hogy amit mond, az 
nem igaz. A másik, ha vala-
milyen érdek fűződik hozzá. 
Ha a gyermekünknek, csak 
fantáziahazugságai vannak, 
figyelje meg miről álmodozik, 
mitől fél, és semmiképpen ne 
szidja le érte. Inkább próbál-
ja kedvesen összekapcsolni a 
gyerek vágyait a valósággal. Ha 
ugyanis leszidja, leszoktathatja 

fantáziájának működéséről, ha 
pedig megszégyeníti, a szülő-
gyermek kapcsolatnak árthat 
sokat.

A hazugság legtöbbször 
annak a tünete, hogy nem 
működik elég őszintén a gye-
rek- szülő kapcsolat. A valódi 
hazugság azonban sok foglal-
kozást igényel. Sokszor éppen 
a szülő tanítja a gyereket ha-
zugságra, mert ő maga sem 
mond igazat. Ha a gyereket 
rendszeresen hazugságon éri, 
sok beszélgetéssel, következe-
tes törődéssel vagy szakember 
segítségével lehet leszoktatni 
erről.

Ha a gyerek hazudik, az sokat elárul
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Búcsúzunk óvoda –
Vár minket az iskola

Sok szeretettel kívánunk minden búcsúzó nagycsoportosnak nagyon szép nyarat, sok-sok 
pihenést és nyaralást és az iskolában mindenkinek nagyon jó tanulást. Minden óvodás 
kisgyermeknek kívánunk nagyon jó pihenést a nyárra, sok-sok vidám családi programot!

Nyuszi csoport
Fekete Laura
Förhécz Zalán
Görgics Zsombor
Horváth Enikő
Horváth Sándor
Jakab Roland
Kókány Evelin
Kovács Kristóf
Kvassay Fanni
Sipeki Marcel
Sípos Dorottya
Súrján László
Vranyák-Halász Kristóf

Katica Csoport
 Gida Buda Márton
 Tóth Bence Miklós
 Fekete Dávid
Tóth Réka
 Horváth Krisztina
 Hajnal Anna
 Sziffer Dorina

Tulipán csoport
 Bálint Lara
 Borbély Szonja
Gódány Bálint
 Hekele Dániel
Kiss Benedek
 Kiss Gergely
 Kovács Emma
 Lesi Ramóna
 Marosi Valter
Papp Angelika
Papp Leila
Szántó Emma

Maci Csoport
Börcs-Bajnok Indira
Czompó Dániel
Dági lászló
Fülöp Milán
Németh Enikő
Horváth Zalán
Horváth Zoltán
Katona Tímea
Kolompár Milán
Szabó Mihály

Gondolatok 
az óvodai 
életről II.

Az óvodában mindenki egy 
célért dolgozik: megelőzzük, 
időben észrevegyük, okosan 
korrigáljuk a hiányosságokat, 
értő figyelemmel és kíváncsi-
sággal forduljunk a gyermek 
felé.

Arra törekszünk, hogy ma-
gabiztos, önálló, alkalmazkod-
ni képes kreatív nagycsoporto-
sok hagyják el az óvodát, akik 
kultúrált magatartásformákkal, 
gazdag érzelemvilággal és fej-
lett kognitív funkciókkal ren-
delkeznek. 

Nem törekszünk „kisisko-
lásításra”, inkább arra, hogy 
öröm maradjon a tapasztalás a 
tevékenykedés.

Nem a napi iskolás jellegű 
feladatoktól lesznek a gyerekek 
iskolaérettek, hanem a több 
éven keresztül a különböző 
feladatok által szerzett jártas-
ságoktól és képességektől. 

Nem kényszerítve őket, 
de olyan motivációkkal, hogy 
saját akaratukból, kívánságuk-
ból, érdeklődésükből kifolyó-
lag „önként dalolva” vegyenek 
részt a mindennapokban.

„Az iskolába nem iskolás 
gyerek megy, hanem óvodás. 
A gyerekek az iskola első két 
évében válnak fokozatosan is-
kolaéretté, nagyon nagy egyéni 
eltéréssel” írja dr. Vekerdi Ta-
más.

Ezeket, a gondolatokat 
szem előtt tartva kívánjuk, 
hogy a hozzánk járó gyerekek 
a későbbiekben megállják a 
helyüket az életben.

Első tanítási nap
Az új tanévben 2012. 

szeptember 3-án várunk 
mindenkit az óvodában.

Az új gyermekek szülei 
részére 2012. szeptember 3- 
án délután fél 4 órakor lesz 
egy szülői értekezlet, ahol 
egyebek mellett a megis-
merkedhetnek a beszoktatás 
menetéről. 
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A művelődési ház és a Nagy-
venyimi önkormányzat jóvoltá-
ból június 2-án szombaton 13 
órától 18 óráig élvezhették a 
lurkók a Gyereknapot.

Tombola, zsákbamacska, 
légvár, kalandkamion, egész 
délután ingyen szendvics és 
üdítő várta a vendégeket.

Soha ilyen sokan még nem 
voltak ezen a rendezvényen-
halottuk egy szülő véleményét. 
A légvárat és a kalandkami-
ont ingyen vehették birtokba 
a gyerekek, amit jócskán ki is 
használtak. A nyitás után egy 
órával már sorba kellett állni, a 
játékok előtt, de egész biztosan 
megérte várni, mert gyerekka-
caj hallatszott a légvár és a ka-
landkamion felől. 

Szerecz Róbert ceremónia-
mester fergeteges bulit csapott, 
volt székes játék, kötélhúzó-, 
lufifújó-, hullahopp- és tánc-
verseny.  A legnagyobb sikere 

mégis a csokievő versenynek és 
a zumbának volt.

A nap végén a Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda óvó-
női bábszínházzal kedvesked-
tek, bizony be kellett pár plusz 
széket is vinni, hogy mindenki 
kedvére szórakozhasson.

Nagyon várták a gyerekek a 
nap végét lezáró tombolát is. So-
kan szerették volna megnyerni a 
rózsaszín plüss pónit. Volt, akinek 
többször is szerencséje volt és alig 
bírta hazacipelni a játékokat.

Játszóházat a Búgócsiga 
Családi Napközi szolgáltatta, 
az ott elkészült festett virágokat 
bárki megcsodálhatta egy - egy 
gyermek (vagy szülő) kezében.

Mindenkinek nagyon szé-
pen köszönjük a játék-felaján-
lásokat, ezekből remek zsákba-
macska csomagokat tudtunk 
összeállítani, nem kevés örömet 
okozva ezzel az ünnepelteknek, 
gyerekeknek.

Gyermeknap

Itt a  nyári  tábori  szezon  
– mert, ha  nyár  akkor  a to-
vábbképzés  ideje. A szakkörben, 
táborban  elsajátított technikával 
lehet a  csoportmunkát  irányí-
tani. Azért jók ezek  a  táborok,  
mert sok  emberrel  találkozunk 
és  mindenkitől  lehet  tanulni 
valamit. 

Nagy örömünkre idén is 
lesz Falunap, amelyen  megmu-
tathatjuk  nagy  gondossággal  
megvarrt darabjainkat. Minden 
évben (így most is) kiállítással  
készülünk, hogy  megmutassuk 
milyen  szép takarókat, terítő-
ket, táskákat és  persze sok  más  
használati  tárgyat készítünk 
foglalkozásainkon. Mindig  tö-
rekszünk  a harmonikus színe-
zésre, sok  időt fordítunk arra, 
hogy  a  készülő alkotáshoz  a 
megfelelő színeket  válasszuk ki. 
Nagyon  sok örömet ad nekem  
a  foltvarrás. A foltvarrás öröm-

forrás ,sikerélmény és  gyógyító 
terápia.

Mindenkinek azt tudom  
javasolni, hogy  keressen egy  
olyan tevékenységet, amitől  jól 
érzi  magát, az  átsegítheti a 
gondjain. Mindenkinek  jár  egy  
kis  kikapcsolódás,  az otthoni  
gondokból  bajokból  ki  kell  
szakadni egy kicsit. Az  elmúlt  
hétvégén  közös öltögetésre hív-
ták a foltvarrókat a  „varrjunk a  
szabadban” felhívás keretében, 
ami évente egyszer  kerül  meg-
rendezésre. Csoportunk követ-
kező kistérségi  összejövetelét 
október 6-án  rendezi meg  az  
iskolában. Szeretettel  várjuk 
társainkat,  hiszen ők  is nagyon  
sokat tudnak a foltvarrásról, 
lehet cserélni szabásmintát  és 
beszélgetni,   megállni  egy  kicsit  
ebben  a  rohanó  világban.

Selmeczi-Kovács Istvánné
csoportvezető

Foltosok

„Nyárbúcsúztató” koncert
Az idei zenés Nyárbúcsúztató

2012. augusztus 31-én 18 órakor lesz
a Templomkert-Arborétumban.

(A zenei programot most állítjuk össze, 
arról később szórólapon tájékoztatjuk a lakókat.)

Kilencedik alkalommal szer-
vezte meg  május 19-én  az 
Aranydaru Nyugdíjas Klub és a 
művelődési ház az önkormány-
zat támogatásával a Pünkösdi 
Dalostalálkozót 149 énekessel, 
összesen 250 vendég részvételével.

A programban  a Perkátai 
Nyugdíjasok Baráti  Körének 
dalköre, a daruszentmiklósi Kert-
barát Klub dalköre, az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub dalköre, a Du-
navecsei Kék Duna népdalkör, a 
Kisapostagi Nőegylet dalköre, a 
baracsi Barátság Nyugdíjas Egye-
sület népdalköre és zenei kísérő-
je, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület 
népdalköre és hangszeres kísérő-
zenekara, a Hantosi Népdalkör és 
hangszeres kísérője és a szabad-
szállási Kiskun Népdalkör és Vad-
rózsák citerazenekara lépett fel. 

A rendezvény szervezői a helyi 
vendégekkel együtt köszöntötték 

mások mellett dr. Rétvári Bencét, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárát és 
kísérőit, Semmelweis Ferenc urat 
az Országos Szociális Fórum el-
nökét.  A rendezvény fővédnö-
keként Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester asszony köszöntöt-
te a résztvevőket, majd dr. Rétvári 
Bence államtitkár, Semmelweis 
Ferenc elnök, Rubina Sándor el-
nök is köszöntötte a jelenlévőket.

Ezt követően került sor a 
népdalkörök szereplésére: cso-
portonként 10 perces műsoridő-
ben mutatták be szebbnél szebb 
dalcsokraikat, magas színvonalon. 

A népdalkörök előadását Ha-
lász Gyöngyvér a Dunaújvárosi 
Bánki Donát Szakközépiskola 
tanára, a  zsűri  elnökeként, Far-
kas Erik a dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház színművésze és 
Horváth Tamás a dunaújvárosi 
Viadana Kamarakórus tagja érté-
kelte és ítélte oda a díjakat. 

Hangszeres kísérettel fellépő 
csoportok közül 1. helyezést és 
vándorserleget a Hantosi Népdal-
kör, hangszeres kíséret nélkül fel-
lépő csoportok közül 1. helyezést 
és a vándorserleget az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub dalköre érdemel-
te ki. II. helyezést ért el a  Kék 
Duna népdalkör, III. helyezett a 
Kisapostagi Nőegylet dalköre lett. 
Különdíjban részesítette a zsűri a 
Barátság Nyugdíjas Egyesület dal-
körét.  A fellépő csoportok emlék-
lapot, oklevelet, vándorserlegeket, 
emlékserlegeket és ajándékokat 
vehettek át a szervezőktől.

Ezúton is megköszönöm min-
denkinek, aki segítette, támogatta 
a Pünkösdi Dalostalálkozó sikerét.

Juhász Zoltánné

A júniusi klubdélutánon fel-
kértük Dr Zseli József  házi orvost 
egy egészségügyi előadás megtar-
tására. Az előadás nagyszerű volt. 
Az előadás mellett Zseli doktor és 
Molnár Józsefné szakaszisztens  
testsúlymérést, vércukor, vérnyo-
másmérést FAT és BMI megál-
lapítást is végeztek. Ezúton is 
köszönjük munkájukat. 

Júniusban a Bartók színház-
ban néztünk meg egy előadást. 
Jártunk Tamásiban egy csoporttal 
a fürdőben is, és 9 fővel vettünk 
részt Seregélyesen egy  5 km-es 
gyalogos teljesítménytúrán. Ün-
nepi klubdélutánon  emlékeztünk 
meg a klub és a dalkör megalaku-
lásának évfordulójáról. 

A klub tagsága  készül a falu-
napi süteménykiállításra, a dalkör 
pedig szerepelni fog a falunapon. 

Pünkösdi Dalostalálkozó
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2012. június 22-én ünnepli 
megalakulásának első évfor-
dulóját a Titánok Utánpótlás 
Futball Club.

Tavaly nyáron 10 szülő saját 
erőből,minden külső segítség 
nélkül alapította meg klubun-
kat. A nyári szünet miatt rend-
kívül nehéz volt a srácokat a 
focipályára csalni. Gróf András 
szakmai igazgató felügyelete 
mellett elindult a munka.

Hiányos csapatokkal vág-
tunk neki a bajnokságoknak. 
Ovisaink is kevesen voltak, 
U9-es csapatunk nem is volt, 
U11 - U13-as csapatunk csak 
úgy tudott kiállni, hogy a 
U11-es csapat egy része végig 
játszotta a saját bajnoksága 
mellett az U13-ast is. Nehéz 
és tanulságos év volt!

Az edzők és a szülők fárad-
ságos munkájának köszönhe-
tően, mára közel ötven gyer-
mek sportol az egyesületünk-
nél. Az egy év alatt különbö-
ző tornákról elhozott két első 
hely, egy második, és egy ne-
gyedik; a Bozsik tornán vagy 
a DunaMount bajnokság-

ban több környékbeli csapat 
legyőzésével bizonyítottuk, 
hogy jó úton járunk. Létszá-
munk is emelkedésnek indult, 
ezért beszereztünk egy saját 
buszt, amivel edzésekre, mér-
kőzésekre hordjuk sportoló-
inkat. A TAO-s támogatásból 
konténeröltözőket,valamint 
edzéssegítő eszközöket ren-
deltünk a legmodernebb 
fajtákból, elősegítve gyer-
mekeink fejlődését. Két he-
lyi vállalkozó segítségével jó 
minőségű labdákkal gyara-
podtunk.

Persze még nagyon sok 
munka vár ránk, hisz sok te-
endőnk van még.

Azt hiszem az elmúlt év bi-
zakodásra adhat okot, a jövőt 
illetően.

Szeretnénk megköszönni 
a szülőknek, az edzőknek és 
természetesen a gyerekeknek 
az egész évi munkát, kitartást.

Titánok UFC Nagyvenyim,  
boldog születésnapot!

 Hajrá Titánok ! Hajrá Foci!
 Csordás Attila

elnök 

Egy éves a TITÁNOK 
UFC NAGYVENYIM !

Erdőjáró túrák
2012. évi hátra lévő prog-

ramjaink a következők:
Szeptember 8.: PILIS és 

VISEGRÁDI-HEGYSÉG 
- gyalogtúra (buszos)

Szeptember 16.: KELETI-
BAKONY  - gyalogtúra (sze-
mélyautós)

Szeptember 23.: 
GERESDI-DOMBSÁG - 
gyalogtúra (buszos)

Október 06.: NAGYVE-
NYIM, SZENT BERNÁT 
ARBORÉTUM tisztítása

Október 13.: VÉRTES - 
gyalogtúra (buszos)

November 03.: BAKONY 
- gyalogtúra (buszos)

November 17.: ZSÁM-
BÉK ill. BUDAI-HEGYSÉG 
és ETYEKI-DOMBSÁG - 
gyalogtúra (buszos)

December 01.: BAKONY 
- gyalogtúra (buszos)

December 02.: VÉRTES  - 
gyalogtúra (személyautós)

December 08. a „MEZŐ-
FÖLDI MIKULÁS 15,20 és 
30” teljesítménytúrák lebonyo-
lítása

December 29. délután  5 
óra: Nagyvenyim - Évzáró 
klubösszejövetel, közgyűlés.

A fenti programokról bő-
vebben és egyesületünkről 
más híreket híreket a nagy-
venyimi könyvtár folyosóján 
lévő faliújságról és a www.
erdojarokklubja.hu honla-
pon tudhatnak meg az ér-
deklődők!

Németh László
egyesületi elnök

Községünkben 19. alka-
lommal köszöntjük az ősszel 
azokat a házaspárokat, akik 25 
illetve 50 évvel ezelőtt kötöttek 
házasságot.

Reményeink szerint sok 
jubiláló házaspárral ünnepel-
hetünk együtt!

Várjuk mindazok jelentke-
zését, akik nem Nagyvenyimen 

kötöttek házasságot, de éle-
tük-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

Házaspárok bálja: 
jelentkezzenek!

Kedves Nagyvenyimiek!
Immáron több évesnek 

mondható hagyományunk-
nak megfelelően, idén is 
meghirdetjük az Év portája 
versenyünket. Felhívjuk szí-
ves figyelmüket, hogy jár-
őrözéseinket, értékelésünket 
megkezdtük. Nagy lelkese-
déssel várjuk, mennyi és mi-
lyen szép portát csodálhatunk 
meg. Ebben az évben is ki-
lenc díjazottat jutalmazunk 
meg 1-1 ötezer forintos vi-
rágvásárlási utalvánnyal, há-
rom kategóriában.

Érdemes tehát mindig, de 
mostantól még inkább „bele-

húzni” udvarunk szépítgeté-
sébe. Eredményhirdetés a fa-
lunapon, a díjazottakat előre 
értesítjük. Ha valaki úgy érzi, 
szívesen részt venne a dön-
téshozatalban, örömmel vár-
juk zsűrinkbe, jelentkezzen a 
30/665-0676-os telefonszá-
mon, vagy a venyimszepitok@
gmail.com címen. 

Ha ismerőse, rokona kert-
jére szeretné felhívni figyel-
münket, szintén jelezze bátran, 
elmegyünk, megnézzük.

Jó munkát, kertjükben sok 
örömet kívánunk!

Nagyvenyimi  
Faluszépítő Egyesület

Eredményhirdetés a Falunapon lesz...

„Az Év portája”

Dobai Marcell
Született: 2012.03.26.
Édesanyja: Nagy Anita
Édesapja: Dobai István
Jakab Júliána
Született: 2012.04.13.
Édesanyja: Verbóczki Szandra
Édesapja: Jakab Zoltán
Szabó-Völcsei Lilien
Született: 2012.04.19.
Édesanyja: Völcsei Laura
Édesapja: Szabó Csaba 
Szabó Dávid
Született: 2012.04.23.
Édesanyja: Fritz Éva
Édesapja: Szabó György
Major Zsófia
Született: 2012.04.26.
Édesanyja: Varga Klára
Édesapja: Major Gábor
Barta Éva
Született: 2012.05.05.

Édesanyja: Fodor Éva
Édesapja: Barta Sándor
Majer Richárd
Született: 2012.05.11.
Édesanyja: Tóth Alexandra
Édesapja: Majer Mihály
Kovács Eliza
Született: 2012.05.21.
Édesanyja: Zámbó Rita
Édesapja: Kovács Zsolt
Farsang Artúr
Született: 2012.06.09.
Édesanyja: Ádám Andrea
Édesapja: Farsang Teodor
Hengl Ádám
Született: 2012.06.10.
Édesanyja: Huszár Nikolett
Édesapja: Hengl János

Jó egészséget kívánunk a ba-
báknak és családjuknak!

Községünk legifjabb lakói:
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Május 12-én immár máso-
dik alkalommal került meg-
rendezésre a Retro Majális a 
Varga Fogadó mögötti terü-
leten. Idén a Veterán autók 
és motorok is emelték a ren-
dezvény színvonalát, melyet a 
nagyvenyimi művelődési ház 
dolgozóinak ezúton is köszö-
nünk!

Az időjárás ezúttal kedvezett 
a rendezvénynek ezért sok ér-
dekes programmal kedvesked-
hettünk az ide látogató kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.

A megnyitót követően a 
Nagyvenyim és Környéke 
Postagalamb Sportegyesület 
jóvoltából, gyönyörű postaga-
lambok vitték hírét a rendez-
vénynek. A délelőtt folyamán 
a Nefelejcs Óvoda óvónőinek 
előadását néztük, ebédidőben 
az Aranydaru Nyugdíjasklub 
Dalkörének előadását hall-
hattuk, délután a mazsorett 
csoport, Dudó bohóc és a Ka-
bócák Egyesület színvonalas 
műsorát tekinthették meg az 
idelátogatók.

Egész nap álltak a légvá-
rak és zajlottak a családi és 
egyéni ügyességi versenyek, 
melyeket széles mosollyal az 
arcukon hajtottak végre kicsik 
és nagyok egyaránt, miközben 
Dudó bohóc a lufik hajtoga-
tásával kedveskedett a jelenlé-
vőknek, Sztupa Ignác jóvoltá-
ból pedig egész nap kedvükre 
lovas kocsikázhattak a jelen 
lévők.

A napot a Sun Records 
Együttes utcabáli hangulatot 
teremtő produkciója zárta.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani segítő-
inknek és támogatóinknak, 
akik nélkül mindezek nem 
jöhettek volna létre, továbbá 
mindazoknak, akik elláto-
gattak erre a rendezvényre. 
Külön köszönet a Nagyve-
nyimi Foltvarró Klubnak és 
az Aranykezű Öltögetőknek, 
akik gyönyörű kézi munká-
ikkal emelték a rendezvény 
színvonalát!

Búgócsiga Egyesület 
és a Varga Fogadó

Retro Majális
Múlt év végén a Nagyve-

nyimi Polgárőrség pályázatot 
készített az önkormányzattal 
közösen. A jól sikerült elő-
készítés után nyertünk. Most 
az önkormányzattal karöltve 
azon dolgozunk, hogy ezen 
pályázatban leírtak megva-
lósuljanak.

 Egyesületünk részese volt 
a TE SZEDD akciónak. Az 
egyesület tagságából 10 fő 
vett részt. Szívesen láttuk 
volna az önként jelentke-
zőket. Összegyűjtöttük a 
szemetet Szedres puszta és 
Nagyvenyim között, a me-
zőfalvi közigazgatási határtól 
Nagyvenyimig a mezőfalvi 
úton, a Földvári út lakott te-
rületen kívül eső részt, a te-
mető környékét és ottani utak 
mentét, a temetőtől a Petőfi 
sor felé vezető erdősávnál. 
Ma már azt tapasztaltuk, 
sajnos nem értékeli senki, a 
szépen megtisztított területre 
megint ugyanúgy lerakják az 
emberek a szemetet, mint ko-

rábban. Sajnáljuk, hogy nem 
tudnak a környezetünkre 
vigyázni, nekünk felnőttek-
nek kellene példát mutatni a 
gyerekeinknek, de sajnos nem 
így van. 

Egyesületünket több na-
gyobb rendezvény biztosí-
tására kérték fel, ilyen volt 
például az óvodai családi nap 
biztosítása, a már hagyomá-
nyos bringatúra, majális, 
iskolai ballagás, és az idei 
évben először megrendezett 
Baracs-Kisapostag Repü-
lőnap biztosításához vették 
igénybe egyesületünket. 

 Egyesületi tagjaink a Du-
naújvárosban megrendezett 
Polgárőr-napon szórakoz-
hattak egy kicsit. 

A további feladatok ellátá-
sának biztosításához kérjük a 
lakosságot, hogy a hozzájuk 
eljuttatott sárga csekken tá-
mogassák egyesületünket.

Hódi Attila

Pályáztunk - nyertünk

Ismét ruhagyűjtés 
és ruhaosztás Venyimen!

Július 27. és augusztus 3. 
között várjuk 

a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálathoz 

a kinőtt és feleslegessé 
vált ruhákat, amelyek 

augusztus 6-án 
9 -12, 13 -15.30-ig

a galambász egyesület épületében 
kerülnek kiosztásra.

Várjuk továbbá: használaton kívüli műszaki cikkek, pl.:  
tv, hűtő, tárcsás mosógép, centrifuga, konyhai felszerelés 
(edények, lábasok), gyermekágy illetve kanapé felajánlását, 
amit a 0625/506-212-es telefonszámon, vagy személyesen 
jelenthetnek be.

Köszönettel:
Pók Tamásné és Rujder Judit

családgondozók

Református gyülekezeti 
otthona további felújítására, 
használhatóvá tételére nyert 
pályázatot a református kö-
zösség.

A Dunaújvárosi Reformá-
tus Egyházközség az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Ci-

vil Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságához 
nyújtott be pályázatot a ta-
vasszal, melynek elbírálása 
után, a napokban jött meg az 
értesítés, hogy nevezett célra 
1.000.000 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a 
pályáztató.

Felújíthatjuk a Református 
gyülekezeti otthont!
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

RENDELJEN
KIVÁLÓ MINŐSÉGET
OLCSÓN, KÖZVETLENÜL
A TERMELŐTŐL!

Vörösbor: 250 Ft/liter
A bor fahordóban érlelt, tartósítószert nem tartalmaz.
Megrendelését ingyen házhoz szállítjuk.

Elérhetőségeink:
virag.oliver@freemail.hu

tel.: 06/30/424-82-16, 06/25/242-672

Kocogjunk együtt!
Kedves futótársak!
Örömmel vettem észre, hogy milyen sokan szeretnek futni 

azért, hogy jó formában tartsák magukat, vagy, hogy elérjék 
azt, vagy csak maga a sport szeretete miatt. Ezért jutottam 
arra az elhatározásra, hogy létrehozok egy FUTÓKLUBOT! 
Hátha egy nagy csapatban még könnyebb lenne az edzés. 
Hetente kétszer szerdán és szombaton este 18 órától sok 
szeretettel várok minden sportolni vágyót a polgármesteri 
hivatal  előtt, 18.30-kor pedig Baracson (Apátszálláson)a 
lovarda előtt egy közös futásra.

Bővebb információ:
06/30/616-21-60 vagy 06/70/654-17-23-as telefonszá-

mon. 

Diákbarát, hatékony 
angol-magyar korrepetálást, 

felzárkóztatást, vizsgára (felvételire, 
érettségire, nyelvvizsgára) 

való felkészítést vállalok (nyáron is).

Telefonszám: 
06308205780

Szabadi Andrea
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata. Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője.

Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

65 ÉVES NAGYVENYIM
2012. AUGUSZTUS 2. - 2012. AUGUSZTUS 4.

ÜNNEPSÉG SOROZAT

2012. augusztus 2. 18 óra (csütörtök)

Kiállítások a Művelődési Házban, Nagyvenyim Fő út 16.

– „SZÍNFOLT” – Smuk Imre festményei 
A kiállítást megnyitja: Knódel Mária a Bartók Kamara-
színház általános igazgatóhelyettese

– Fotókiállítás községünk életéből – régi használati tárgyak
– „Foltvarró csodák” Nagyvenyimi Foltvarró Klub és az 

Aranykezű Öltögetők munkái 
A kiállítást megnyitja: Kegyes Lászlóné alpolgármester. 
Közreműködik: Mészáros Melinda tangóharmónika 
művész

2012. Augusztus 3. péntek
- 17.00 óra – templomkert – arborétum avatás
 Közreműködik: Nagyvenyimi Nőikar
- 18.00 óra – Hálaadó szentmise
- 20.00 óra – „Betyárok” – Nagyvenyimi Néptánccsoport 

táncszínházi bemutatója. Helyszín: Liget nagyszínpad
- 21.00 óra dunaújvárosi „Rock Box” zenekar koncert és  

rockparty. Helyszín: Liget nagyszínpad
A Ligetben étel-ital kínálat!

2012. augusztus 4. szombat

Falunap
 7.00 óra  Zenés ébresztő – dunaújvárosi Sándor Frigyes zeneiskola fúvószenekara és a Nagyvenyimi Mazsorett csoport
 9.00 óra Ünnepi testületi ülés. Közreműködik: Nagyvenyimi Nőikar, vers: Szabó Mihályné
10.00 óra Aranydaru Nyugdíjas Klub süteményvására az iskola aulájában
10.00 óra Mátyás király juhásza – zenés mesejáték „Nevesincs”  színház előadása
11.00 óra Búzavirág Népdalkör – Dég
11.30 óra Hantosi Dalkör – citera Koncz Mária
12.00 óra „Jó ebédhez szól a nóta” Előadóművészek: Erdős Melinda nótaénkes,  Rauf Pál nótaénekes, kísér: Bojsza zenekar
13.10 óra Nagyvenyimi Aranydaru Népdalkör
13.30 óra Nagyvenyimi Mazsorett csoport
13.40 óra Csonka Rudolf – szaxofon
13.50 óra Kitüntetettek és a civil szervezetek köszöntése.
 Köszöntőt mond:  Szabóné Lőrincz Ilona - polgármester
 „65 éves Nagyvenyim” – kiadvány bemutatása
14.15 óra Nagyvenyimi Mazsorett csoport
14.20 óra Dombóvári István – humorista – Stand Up Comedy
14.50 óra Fekete Linett – országos hastánc bajnok - Baracs
 Társas tánccsoportok műsora:
  – Varga Zsuzsa csoportja - Dunaújváros
 – Dance The Life – Seregélyes. Vezető: Hólik Éva
16.00 óra Baricz Gergő énekes
16.30 óra Zumba – Szerecz Róbert vezetésével
17.00 óra 3+2 zenekar – régi slágerek – lakodalmas- mulatós nóták
18.30 óra Tombola
19.20 óra Mészáros János Elek énekes
20.00 óra Szekeres Adrienn – énekes
20.30 óra Nagyvenyimi hastánccsoport
20.45 óra Utcabál – Digitál együttes – éjjel 2 óráig

A parkban egész nap: 

- Kirakodóvásár – népművészeti, kézműves, 
- Étel – ital kínálat
- Játszóház, arcfestés, testfestés,
- Légvár, kalandkamion, lovaglás, vonatozás, 

vizigizi, pónilovaglás

Kiállítások a művelődési házban és a Kossuth 
Lajos Általános Iskola tornatermében

Sorselemzések, jóslás (tenyérelemzés, feng shui 
számmisztika, tarot kártya)

Előre bejelentkezni a könyvtárban lehet szemé-
lyesen hétfőtől-péntekig 13-18 óráig, illetve falu-
napon a helyszínen )

Labdarúgó mérkőzések a sportpályán

A nap házigazdája: Szerecz Róbert


