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Sikeres pályázat!
Örömteli hírrel szolgál-

hatunk: eredményes volt az 
önkormányzat Új Széchenyi 
hatunk: eredményes volt az 
önkormányzat Új Széchenyi 
hatunk: eredményes volt az 

Terv Közép-Dunántúli Re-
gionális Operatív Program 
támogatási rendszerében be-
nyújtott „Nagyvenyim község 
vízrendezése” című pályázata, 
és több mint 91 millió forint 
támogatást nyertünk. 

A támogatási szerződés 
aláírása és a közbeszerzési el-
járások lefolytatása után 2013 
tavaszán kezdődhet a munka. 
A befejezési határidő 2014. 
március 31. A pályázaton el-
nyert forrásból és az önerőből 
burkolt vízelvezető árkokat 
létesítünk, és a Boróka, Fűz-
fa, Tölgyfa és Gárdonyi Géza 
utcák csapadékvíz-elvezetését 
kívánjuk megoldani a közeli 
Bernátkúti-árokba. 

Mikulás-járásra készülünk

A Mikulás jeles esemény volt tavaly is az óvodában. A gye-
rekek idén is nagyon várják az altomünsteri Mikulást, mű-
sorral készülnek a fogadására. A viszonzás sem marad el: 
Inaktelkére december 5-6-án visszük az összegyűlt aján-
dékokat (felhívásunk, kérésünk a 11. oldalon olvasható), 
Altomünsterbe pedig december 15-16-17-én látogat  el a 
nagyvenyimi Mikulás

Hol történik bennünk a vára-
kozás? Hol érezzük azt, hogy vá-
rok, vágyom egy kis békességre, 
egy kis nyugalomra? Hol érez-
zük, hogy várok, vágyok egy ki-
csit biztonságosabb életre, jobb 
munkahelyre? Hol várok, vágyok 
boldogságra, örömre, reményre? 
A szívemben, mert onnan indul 
ki az élet! Hiszen életünkről, élet-
minőségünkről van szó, akár mi is 
legyen az a vágy, ami megfogal-
mazódik szívünkben!

A 2000 évvel ezelőtti em-
ber is várta, hogy megszabadul-
jon a nyakán ülő ellenségtől, a 
napi gondoktól, és sokféle szen-
vedéstől. Jézus ebben a helyzet-
ben jött el a világba. Életünk az 
vedéstől. Jézus ebben a helyzet
ben jött el a világba. Életünk az 
vedéstől. Jézus ebben a helyzet

ő hatalmában van biztonságban. 
Így az iránta nyitott szívű em
ő hatalmában van biztonságban. 
Így az iránta nyitott szívű em
ő hatalmában van biztonságban. 

-
berek már akkor, és ott átélték, 
hogy Jézus hozott nekik gyógy-
ulást, reményt, erőt, segítséget! 

Sok öntelt, önelégült ember, 
ki úgy érezte, hogy neki nincs 
szüksége semmire, nem is ka-
pott semmit!

A várakozó, vágyakozó em-
ber, ki Jézus előtt egy imában ki-
nyitja szívét, ma is megkapja azt, 
amire szüksége van!  Ezért, ha 
várunk, ha vágyunk, az jó! Tehát 
fogalmazzuk csak meg bátran 
váradalmunkat Jézus előtt, és le-
gyen adventi tapasztalatunkká az 
ige valósága: 

 „Várva vártam az Urat és ő le-
hajolt hozzám, meghallotta kiál-
tásomat!” (Zsolt 40,1)

Advent a Krisztus várás ideje, 
a karácsonyt megelőző négy va-
sárnap időszaka. Használjuk ki 
eljöveteléig ezt az időt az ő vá-
rására!

Böttger Antal és Böttger Antal és Böttger Antal Antalné ref. 
lelkipásztorok

A várakozás érzékszerve

Áldott, békés karácsonyt
és eredményes új évet kívánok

Nagyvenyim lakóinak!

A képviselőtestület nevében:
Szabóné Lőrincz Ilona

polgármester
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A Kormány az 1299/2011.
(IX.1.) határozatában ren-
delkezett arról, hogy szüksé-
gesnek tartja a járás, mint az 
állam szervezetének legala-
csonyabb szintű területi és 
szervezeti egysége kialakítását 
a hatékonyabb, költségtakaré-
kosabb és ügyfélközpontú te-
rületi közigazgatás megte-
remtése érdekében. 

E Kormányhatározat a já-
rások kialakításának időpont-
ját 2013. január 1. napjában 
határozta meg.

A járások kialakításával 
kapcsolatos előkészületek ez 
év folyamán megkezdődtek, 
mellyel kapcsolatban számos 
adatszolgáltatást hajtottunk 
végre, így a személyi állo-
mányról, a rendelkezésre álló 
informatikai eszközökről.

A járások kialakításáról, 
valamint egyes ezzel össze-
függő törvények módosítá-
sáról szóló 2012. évi XCIII. 
törvény ( továbbiakban: Tör-
vény) 2.§ (1) bekezdése alap-
ján "A települési önkormány-
zatok mindazon vagyona és 
vagyoni értékű joga (a továb-
biakban: vagyon) leltár sze-
rint, amelyek a jogszabály 
által meghatározott, átvé-
telre kerülő államigazgatási 
feladatok ellátását biztosít-
ják, 2013. január 1-jén a fel-
adat ellátásának időtartamá-
ra a Magyar Állam ingyenes 
használatába kerül. Az állam-
igazgatási feladat ellátását 
biztosító vagyon alatt az át-
vett államigazgatási feladat-

hoz kapcsolódó valamennyi 
jogot és kötelezettséget, va-
lamint ingó- és ingatlan-va-
gyont is érteni kell. 

A Törvény 2.§ (2) bekez-
dése szerint "Az ingyenes 
használati jog alapításához 
kapcsolódó feladatok végre-
hajtásának részletkérdéseit a 
települési önkormányzatok 
polgármesterei, valamint a fő-
városi és megyei kormányhi-
vatalok kormánymegbízottai 
(a továbbiakban: felek) között 
megkötött megállapodás (a 
továbbiakban: megállapodás) 
rendezi. 

A járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet (további-
akban: Kormányrendelet) 2. 
sz. melléklete tartalmazta azt 
a megállapodás mintát, ame-
lyet a Törvény 

5. § (2) bekezdése értelmé-
ben 2012. október 31-ig kel-
lett megkötni. 

A Törvény 5.§ (3) bekez-
dése szerint "A megállapo-
dásokban a polgármester tel-
jes körű felelősséget vállal az 
általa tett nyilatkozatok és az 
átadott, ismertetett adatok, 
információk, tények, okira-
tok, dokumentumok valóság-
tartalmáért, teljeskörűségéért 
és az érdemi vizsgálatra alkal-
mas voltáért a melléklet sze-
rinti teljességi nyilatkozattal." 

A Kormányrendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza a já-
rási hivatalok székhelyeit, va-
lamint illetékességi területü-
ket. E szerint Nagyvenyim 

település a Dunaújvárosi Já-
rási Hivatalhoz fog tartozni, 
melynek székhelye: Duna-
újváros. A Dunaújvárosi Já-
rási Hivatalhoz tartozó to-
vábbi települések: Adony, 
Baracs,Beloiannisz, Besnyő, 
Daruszentmiklós, Dunaújvá-
ros, Előszállás, Iváncsa, Kis-
apostag, Kulcs, Mezőfal-
va, Nagykarácsony, Perkáta, 
Pusztaszabolcs. 

A járási hivatalhoz átkerülő 
feladatok elsősorban:

a) okmányirodai felada-
tok, 

b) személyi adat- és lak-
címnyilvántartás, 

c) útlevél-igazgatás, 
d) közlekedési igazgatás, 

stb..  
e) gyermekvédelmi  és  

gyámügyek,  
f ) egyes szociális, kör-

nyezetvédelmi, termé-
szetvédelmi igazgatási 
ügyek.

A Kormányhivatalhoz már 
2012. áprilisban átadásra ke-
rültek az április 15. napját kö-
vetően keletkező szabálysér-
tési ügyek, melyek szintén a 
járásokhoz kerülnek. 

A Fejér Megyei Kormány-
hivatal a 2012. szeptember 21. 
napján tájékoztatta  a dunaúj-
városi járáshoz tartozó telepü-
lések polgármestereit és jegy-
zőit  a 2013. január 1. napjától 
felálló járási hivatal szerveze-
ti struktúrájáról, személyi ál-
lományáról, valamint az egyes 
települések  polgármesteri hi-
vatalaitól átadásra kerülő lét-
számot. E szerint Nagyve-
nyim településnek 2 főt kell 
átadnia a járáshoz kerülő fel-
adatok ellátására.

A járási hivatal kétféle mó-
don biztosítja az állampolgá-
rok számára az ügyfélszolgá-
latot, egyrészt kirendeltség 
működtetésével, másrészt 
ügysegéd útján.

Az eredeti elképzelés sze-
rint a létrejövő Dunaújvárosi 
Járási Hivatal területén 3 te-
lepülésen - Adony, Pusztasza-
bolcs és Rácalmás - működött 
volna kirendeltség, valamint 3 
ügysegéd alkalmazására ke-
rült volna sor.

Az államigazgatási felada-
tokkal együtt a járási hivata-
lok átveszik a polgármesteri 
hivataloktól az e feladatokat 
jelenleg is ellátó köztisztvise-
lőket. 

Polgármesteri Hivata-
lunknál ebben az évben je-
lentős személyi változás 
történt, nyugdíjazás, szülé-
si szabadság, végleges áthe-
lyezés. A megmaradó önkor-
mányzati és államigazgatási 
feladatok ellátása, valamint 
a személyi változások miatt 
a járási hivatalba 1 fő köz-
tisztviselő, (Buzási Jánosné) , 
valamint 1 üres álláshely ke-
rül átadásra.

A Fejér Megyei Kormány-
hivatal Kormánymegbízottja, 
Dr. Dorkota Lajos úr a kiren-
deltség létrehozásával kap-
csolatos kezdeményezésünket 
elfogadta, és támogatta, mi-
szerint Nagyvenyim község-
ben járási kirendeltség kerül-
jön létrehozásra.

Dr. Dorkota Lajos kor-
mánymegbízott e támoga-
tó döntésével hozzájárult 
ahhoz, hogy Nagyvenyim 
település lakói ügyeik je-
lentős részét továbbra is 
helyben intézhessék.

A járási (fővárosi kerüle-
ti) hivatalok kialakításával 
kapcsolatos megállapodást 
2012. október 31. napján Dr. 
Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott és Szabóné Lőrincz 
Ilona polgármester aláírta..

Komjátiné 
Mádl Margit

címzetes főjegyző

Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úr támogatta a kezdeményezésünket

A járások kialakításáról

Kirendeltség lesz községünkben
Nagvenyim település lélekszámára - 4127 fő  - tekin-

tettel kezdeményeztük, hogy településünkön kirendelt-
ség létrehozását, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármestere, Cserna Gábor is támogatott.  

A kirendeltség működéséhez szükséges tárgyi feltéte-
leket (iroda helyiség, bútorzat, informatikai és telekom-
munikációs eszközök) a polgármesteri hivatalban bizto-
sítottuk.
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Az elmúlt időszak során si-
keres közbeszereztetés kereté-
ben kiválasztásra kerültek Me-
zőfalva, Baracs, Kisapostag, 
Nagyvenyim csatorna beruhá-
zásának II. üteméhez (KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0042) a 
beruházás mérnöki (FIDIC 
mérnök) feladatait ellátó szer-
vezetek. A mérnöki feladatok 
ellátására a BE-Group Kft., 
valamint a Mecsekérc Zrt. ke-
rült kiválasztásra. A szerződés 
ünnepélyes aláírására 2012. 
október 10.-én került sor Me-
zőfalva Nagyközség Önkor-
mányzatának tanácstermében.

Az ünnepélyes eseményen 
Márok Csaba László Mező-
falva Nagyközség polgármes-
tere, Mezőfalva és Térsége 
Szennyvízberuházó Önkor-

mányzati Társulás elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, ér-
deklődőket, majd ezt követően 

ismertette a csatorna beruhá-
zás fontosságát az érintett te-
lepülések számára,továbbá 
tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy folyamatban van a kivi-
telezői közbeszerzési eljárás. 
A meghirdetett határidőig 
mintegy tizenegy ajánlat ér-

kezett be, közülük kell kivá-
lasztani a nagyberuházás ki-
vitelezőjét. Az érdemi munka 

reményei szerint 2013. ta-
vaszán kezdődhet meg. Az 
esemény zárásaként Márok 
Csaba László, tárulás elnöke 
és Beke László, a pécsi BE-
Group Kft. ügyvezetője, va-
lamint dr. Endrédy István, 
a Mecsekérc Zrt. vezérigaz-

gatója írták alá a beruházás 
mérnöki feladataira vonatko-
zó megbízási szerződést.

(A FIDIC nemzetközi 
gyakorlatban bevált szerző-
déses rendszer, amely a „leg-
jobb gyakorlatot” foglalja 
össze az adott beruházás tel-
jes ciklusára vonatkoztatva az 
előkészítéstől az átadásig, sőt 
az utómunkálatokat is bele-
értve: kinek mi a feladata, kö-
telessége, milyen feltételekkel, 
sőt hogyan kell kezelni, ren-
dezni a felmerülő problémá-
kat. Mindez a FIDIC mér-
nök hatáskörébe tartozik, aki 
felel az előírt szerződéses fel-
tételek maradéktalan megva-
lósulásáért. Az Európai Unió 
a társfinanszírozású projektek 
esetében kötelezően előírja e 
rendszer alkalmazását.)

Bővebb és friss információ-
kat a www.nagyvenyim.hu ol-
dalról elérhető www.csatorna.
m8-dunahid.hu oldalon talál-
nak.

A szennyvízcsatorna hálózatának 
kialakítása II. ütem egy újabb lépése

Fenyőfára pályáztak
Foltvarró Klub jelentkezett 

az E.ON adventi pályázatá-
ra. Településünk idén harma-
dik alkalommal rendezi meg 
az ADVENTI rendezvényso-
rozatot, melyen a klub most is 
aktívan részt vesz. A korábbi 
évekhez hasonlóan a foltvarrók 
készítik a községi fenyőfára a 
díszek nagy részét. Készítenek 
angyalkákat, csillagokat, dió-
héjból készült díszeket, hunga-
rocell  gömböket. Sajnos az idei  
évben ültetett fenyőfácska  még 
alig kapott erőre, ezért igen ke-
vés dísszel tudják felöltöztetni. 
A klub örömmel és nagy vára-
kozással indult az E.ON adven-
ti pályázatán, hiszen  a pályázat 
megnyerése esetén községünk 
frekventált helyén felállított és 
ledekkel díszített fenyőfa emel-
né az ünnep fényét.

Továbbá Faluszépítő Egye-
sület is felajánlott egy falu ka-
rácsonyfáját, ültetéssel együtt.

 � Elkezdődött a térfigyelő 
kamerők telepítése községünk-
ben! A közbiztonság javítását 
szolgáló fejlesztésre  dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszter úr 
döntése alapján 3,2 millió fo-
rint támogatást nyert el Nagy-
venyim.

 � A kátyúzás nem marad el 
idén sem! A képviselőtestület 
döntése alapján gondoskodik 
az önkormányzat a község ki-
gödrösödött útburkolatainak 
helyreállításáról. A kátyúzásra 
november harmadik-negye-
dik hetében lehet számítani.

A hideg időben hulló eső, 
vagy hó, hamar ráfagy az ingat-
lanok előtti járdákra, ami bal-
esetveszélyt jelent a közlekedők 
számára. Ezért fontos, hogy a 
járdák síkosság mentesítése, az 
időjárás függvényében akár na-
ponta több alkalommal is meg-
történjen. Különösen veszélyez-
tetettek a gyermekek, az idős 
emberek és a mozgásukban bár-
milyen okból korlátozott sze-
mélyek.

Az ingatlanok, épületek előt-
ti járdaszakaszok tisztán tartása, 
síkosság mentesítése az ingat-

lan tulajdonosának, használó-

jának a kötelezettsége. Felhív-
juk figyelmét, hogy a  fás szárú 
növények védelméről szóló kor-
mányrendeletben foglaltakra, 
mely szerint belterületi közte-
rületen – a közúti forgalom szá-
mára igénybe vett terület (úttest) 
kivételével – a síkosság mente-
sítésre olyan anyag használható, 
amely a fás szárú növény egész-
ségét nem veszélyezteti. A jár-
dákat tilos sóval síkosság men-
tesíteni.  Kérjük Önöket, hogy 
segítsék a község járhatóságá-
nak fenntartását. 

Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Síkosságmentesítési felhívás!

Hatásosak 
a sebességmérők

Digitális sebességmérő 
műszert telepítettek szeptem-
ber 24-én déltől Nagyvenyim 
főutcájának Dunaújváros és 
Mezőfalva felőli két végére. 
A műszerek mutatják a jármű 
sebességét és a gyorshajtókat  
„Lassítson!” felirattal figyel-
meztetik.

Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a sebességmérő valóban 
lassításra ösztönzi az autóso-
kat, mert amióta működnek 
szinte minden járművezető fi-
gyelmesebben, a megengedett 
sebességgel halad a főutcán.
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Jótékonysági estet tartot-
tunk 2012. október 12-én 18 
órakor Jánosi Lóránt tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt 
inaktelki lelkész családjának 
megsegítésére, a Kossuth La-
jos Általános Iskola tornater-
mében. A rendezvényre bárki 
ingyen eljöhetett, de ha úgy 
gondolta, hogy segíteni sze-
retne, akkor azt is megtehette 
a helyszínen kihelyezett gyűj-
tőládába dobott adományával.

Sokan voltak, akik fellé-
pésükkel támogatták a ren-
dezvényt. Az est házigazdája 
Szerecz Róbert volt, aki pro-
fin levezette az eseményt.

A Nefelejcs Napközi ott-
honos Óvoda Maci csoportjá-
nak műsora megmosolyogtatta 
a közönséget, a szülők és a nézők 
együtt tapsoltak a lurkóknak.

A Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola énekkara most is, 
mint mindig nagyon szépen 
énekelt.

Az Aranydaru Dalkör tag-
jai csodálatos bordalokat éne-
keltek és meghitt hangulatot 

teremtettek. A Nagyvenyimi 
Női kar is szépen szerepelt. 
Várai Áron erdélyi népdalo-
kat énekelt - vastapsot kapott.

A Bartók Kamaraszín-
ház és Művészetek Háza mű-
vészeinek műsorán ámul-
tunk - bámultunk. Tánccal és 
énekszóval kápráztatták el a 
nagyérdeműt.

A nagyvenyimi és baracsi 
Szélescsapás Néptáncegyüt-
tes bemutatója vidám és pör-
gős volt, a széksorok alatt látni 
lehetett pár ütemre mozgó lá-
bat. Köszönjük a fellépőknek 
és az adakozóknak az önzet-
len segítséget. Az összefogás 
estéje volt ez, egy nemes cél 
érdekében összefogott a falu. 
Talán sikerült kicsit könnyeb-
bé tenni egy család életét.

Köszönjük!
A Jótékonysági esten több 

mint 200.000 forint ado-
mány érkezett, ennek átadá-
sa a Mikulás-ajándékok el-
juttatásakor, december 5-én 
Inaktelkén lesz.

Jótékonysági est 
Jánosi Lóránt emlékére

Csoportunk  október 6-án  
tartotta  meg  a  kistérségi  
közös  foltvarrását. A prog-
ram  nagyon jól sikerült , 
94  asszony és lány vett részt 
a  rendezvényünkön.  So-
kan    elismerik  munkánkat 
és  messziről is  ide  utaznak, 
hogy  tapasztalatokat  gyűjt-
senek. Mi kiállítással  és közös  
programmal  készültünk. Na-
gyon sokan  dicsérték  mun-
káinkat és  szín világunkat. 
Mert  a  foltvarrásban  nagyon  
fontos  a  színek  megválasztá-
sa ezzel is  kiemelve a  szép és 
pontos  varrásokat.

Lassan itt  az év legszebb és  
meghitt  ünnepe a  karácsony.     
ADVENT, amire  már  régen  
készülünk magunk is kiállí-
tással  és  természetesen  lesz  
vásár is  minden hétvégén. Aki 
szereti  a  szép ajándékot, an-

nak  lesz  rá  lehetősége, hogy  
ott megvegye. A második  
hétvége, december kilencedi-
ke a  civil szervezeteké lesz, 

csoportunk  süteményt  is  fog 
árusítani.

Ha  szeretné  támogatni  
a  foltvarrókat, akkor kérjük, 
ajándékozzon csoportunknak 
egy tányér süteményt! Fel-
ajánlásaikat előre is köszön-
jük!

Selmeczi-Kovács Istvánné
csoportvezető

Közös varrást rendeztünk

2012. október 13-án 16 
órakor tartottuk a házaspá-
rok jubileumi ünnepségét, az 
önkormányzat és a művelő-
dési ház közös szervezésében. 
Olyan embereket ünnepel-
tünk, akik ötven és huszonöt 
éve kötötték össze az életüket 
Nagyvenyimen, akik azóta jó-
ban-rosszban kitartottak egy-
más mellett és most újra meg-
erősítették a köteléküket egy 
új esküvel.

Ötven éves házasok: 
Baricza Ferenc és Szabó Má-
ria

Huszonöt éves házasok: 
Mosonyi József és Pántlik 

Anikó, Cziczavicz János és 
Torma Mariann.

Megható volt látni ezeken 
az embereken az örömöt. Na-
gyon szépre sikerült ez a dél-
után.

Ezúton is gratulálunk, jó 
egészséget és hosszú boldog  
életet kívánunk az ünnepelt 
pároknak!

Házaspárok 
jubileumi ünnepsége

2012. 11. 14 –én 14 órától 
18 óráig elsősegély tanfolyam 
volt a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében.

A tanfolyamot Dr. Zseli 
József háziorvos az Egészség-
ügyi Bizottság elnöke szer-
vezte a nagyvenyimi munka-
vállalóknak.

Az előadó Reszegi Imre 
az Országos Mentőszolgálat 
Dunaújvárosi Állomásának 
vezetője volt.

A tanfolyamon 23 résztve-
vő volt, akik elsajátították az el-
sősegélynyújtás és újraélesztés 
alapjait, és a tanfolyam végén 
erről hivatalos igazolást kaptak.

Elsősegély-nyújtó tanfolyam
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Kötelező 
az agrárkamarai 

tagság!
Az augusztus 1-től ha-

tályos új agrárkamarai tör-
vény alapján a 2013. feb-
ruár 1-21. között tartandó 
országos kamarai válasz-
tásokkal megalakul az új 
nemzeti agrár- és élelmi-
szer kamara. 

A törvény értelmé-
ben a hazai mezőgazdasá-
gi és élelmiszer-feldolgozó 
szektor összes szereplője, 
így a gazdasági társaságok 
mellett az őstermelők és az 
egyéni vállalkozók is alanyi 
jogon tagjaivá válnak az új 
egységes köztestületnek. A 
törvény előírja, hogy a leen-
dő tagok 2012. november 
30-ig kötelesek bejelent-
kezni a nyilvántartásba az 
agrárkamara honlapján ke-
resztül (www.agrarkamara.
hu), és megfizetni az 5.000 
Ft-os nyilvántartásba vé-
teli díjat. Ha technikai se-
gítségre van szüksége a re-
gisztrációhoz, forduljon a 
tanácsadó irodákhoz (lista: 
umvp.agrarkamara.hu).

Balogh Andrásné született 
Surányi Katalin kilencvene-
dik születésnapját ünnepel-
ték szeptember 30-án. Ba-
logh néni fiával és  menyével 
él,  1999 óta özvegyen. Két 
lányunokája és két lány déd-
unokája van, akik nagy szere-
tettel veszik körül. Kati néni 
sokszor utalt rá, hogy egyet-
len fia és menye minden kí-
vánságát figyeli, unokáitól és 
dédunokáitól sok-sok szeretet 
kap. Ennek köszönheti, hogy 
ilyen csodás kort élt meg.

 Nagyvenyim önkormány-
zatának  nevében Szabóné 
Lőrincz Ilona köszöntötte 
Balogh Andrásnét. A pol-
gármester asszony elmondta, 
gyermekkorának  sok emlé-
ke köti a Balogh családhoz. 
A születésnapon a miniszter-
elnök üdvözlőlapját Komjáti-
né Mádl Margit címzetes fő-
jegyző adta át az ünnepeltnek.

Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester és Komjátiné 
Mádl Margit jegyző köszön-
tötte 90. születésnapján Kani-
zsai Józsefnét a Szent Ferenc 
Szegénygondozó Nővérek 
Szeretetotthonában. 

Kati néni gyermekként Ju-
goszláviában, majd Mohácson 
nevelkedett. Apja uszály-
kormányos volt, aki lányát 
is elvitte magával hajóútja-
ira  ezekre az időkre boldo-
gan gondol vissza az ünnepelt 
szépkorú asszony. A férjével 
közös éveket is örömmel idézi 
fel: az első légi riadókor, 1944 
január 4-én esküdtek Mo-
hácson, majd '52-ben költöz-
tek Hartára, két fiút neveltek 
fel. Férje halála után tíz évvel, 
betegsége miatt költözött be a 
szeretetotthonba, ahol jól érzi 
magát. Kati néni négy unoka 
és három délunoka büszke és 
boldog nagymamája.

Törő Teréz nagy betegen 
költözött be évekkel ezelőtt 
a venyimi  Szent Ferenc Sze-
génygondozó Nővérek Szere-
tetotthonába, és a lelki erején  
kívül az otthon szeretetteljes  
légkörének köszönheti, hogy 
felépült. Terike néni 100. szüle-
tésnapját októberben ünnepel-
ték a rokonok és a gondozottak 
körében a szeretetotthonban.  
Szabóné Lőrincz Ilona pol-
gármester és Komjátiné Mádl 
Margit jegyző is köszöntötte 
a csodás kort megélt hölgyet. 
A százéves ünnepelt Alapon 
született 1912. október 15-én. 
Nyolcan voltak testvérek, két 
lány húga él még, mindket-
tő kilenc év feletti. Teri néni 
soha nem ment férjhez, de sa-
ját gyermek helyett volt (van) 
neki  harminc másik, mivel a 
testvéreinek a gyerekei folyton 
nála voltak   és most is látogat-
ják. Imádják őt.

A 2012 szeptember 1-től hatály-
ba lépett 115/2012.(VI.11) kormány-
rendelet értelmében a négy hóna-
posnál idősebb ebeket elektronikus 
chippel (úgynevezett transzponderrel) 
kell megjelölni 2012. december 31-ig.  
Jövő év január 1. után a négy hónapos-
nál idősebb eb csak mikrochip meg-

jelöléssel tartható – a transzponderrel 
nem jelölt kutyáról a jegyző és a 
magánállatorvos köteles jelentést ten-
ni a kerületi hivatal felé.

A magánállatorvos az eb vizsgála-
ta, kezelése, oltása előtt köteles meg-
győződni, hogy az állat mikrochippel 
jelölt-e. A transzponderrel megjelölt 

eb tulajdonosának, tartási helyének 
megváltozása vagy az állat elpusz-
tulása esetén az eb tartója az adott 
változást nyolc napon belül köteles a 
magánállatorvossal az adatbázisban 
regisztráltatni.

A fenti rendelkezés célja hasznos, 
megakadályozza például a kutyák 

utcára tevését, mivel a chip alapján 
utolérhető és büntethető az ilyen tu-
lajdonos. Ugyanakkor sajnos tovább 
terheli az ebtartók pénztárcáját. A 
chip-beültetés központilag megha-
tározott legkisebb költsége 3.500 fo-
rint ebenként.

Erre jönnek különféle járulékos 
költségek  (áfa, kiszállási díj, regiszt-
rálás, rendelőhasználati díj, stb.)

Ebtartók figyelem: kötelező a mikrochip

Felhívás
Ebek mikrochipes megjelölésére
Helye: állatorvosi rendelő Nagyvenyim, Fő u. 27.
Ideje: rendelési időben hétfő-csütörtök 12.30-14.30, 

valamint telefonos egyeztetés után szombatonként is.
Érdeklődni: dr. Ádám Ferenc, 06-20-9-46-51-52 
A mikrochip beültetése és regisztrációja 3500 Ft/eb mely 

ár az áfát is tartalmazza. Kérésére egyeztetés után háznál is le-
hetőség van jelölésre, ennek díja 1000 Ft/udvar. Kérünk min-
denkit, hogy oltási könyvet és telefonos elérhetőséget hozza-
nak magukkal!

Tisztelettel: Dr. Ádám Ferenc

Téli-tavaszi akció
Az idő rövidségére való tekintettel meghirdetjük az u.n. „té-

li-tavaszi akció”-t, mely szerint e cikk megjelenésétől 2013. 
március 31-ig kedvezményes  áron (alapár + 27 %-os  áfa: ösz-
szesen  4.500 Ft) megoldjuk a chip beültetését háznál. Ehhez 
kérjük a lakosság segítségét.
Kérjük, hogy a következő telefonszámokon keressenek bennünket:

Dr. Szendrőy István: 30-3786-390.       
Dr. Juhász Miklós:  30-9697-940.
A harmadik lehetőség, hogy az önkormányzatnál iratkozzanak 

fel. A telefon azért jobb, mert az időpontot is meg tudjuk beszélni. 
2013. áprilisától az akció nem érvényes, csak kiszállási díjjal és az 

egyéb  költségek felszámolásával tudjuk  vállalni a chip beültetését.
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A Kossuth Lajos Általános IskolaKossuth Lajos Általános IskolaKossuth Lajos Általá
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Iskolánk tantestülete minden 
tanévben szakmai nap kereté-
ben előadásokon, bemutató órá-
kon vesz részt azzal a céllal, hogy 
oktatási-nevelési és módszertani 
tapasztalatait fejlessze, bővítse. 
2012. szeptember 24-én megtar-
tott szakmai napunkon a Multi-
kulturális nevelés fontosságáról 
és szükségességéről hallhattunk 
előadást. A multikulturális neve-
lés nem új fogalom hazánkban, 
inkább csak újra felfedezett és új-
raértelmezett kifejezés, mely na-
gyobb szerepet kapott az Európai 
Unióhoz való csatlakozás idősza-
kában.

Az előadás rávilágított arra, 
hogy a multikulturalitás egy le-
hetőség az új megismerésére, be-
fogadására és elsajátítására. Le-
hetőség a tanulásra és az általa 
nyújtott lehetőségek kihasználá-
sára. A multikulturális nevelés-
nek olyan kompetenciákat kell 
kialakítania a tanulókban, ame-

lyek képessé teszik őket, hogy 
megtanulják kezelni a sokszínű-
séget és a  különbségeket. Taníta-
ni kell nekik a más csoportokkal 
való kommunikáció fontosságát, 
a tolerancia képességének kiala-
kulását. Szükséges, hogy a diákok 
megbízható ismereteket kapja-
nak tanáraiktól, amire később az 
idegen kultúra elfogadását tudják 
építeni. Lehet az elfogadás pasz-
szív is, de fontos hogy a motiváció 
és saját tapasztalat képessé tegye 
majd a fiatalokat arra, hogy bár-
merre járnak a világban az adott 
térséget, nyelvet, népet és kultúrát 
megismerjék. Ezen a napon bete-
kintést kaphattunk egy olyan fo-
lyamatba, amely a multikulturális 
kapcsolat hitelességét bizonyítja. 
„Több kultúra, több nyelv, de egy 
kommunikációs kód”, e szemlé-
letmódot kell elsajátítanunk és 
továbbadnunk tanulóinknak.

Gere Szilvia
7. b osztály vezetője

Szakmai nap

Nekem nagyon tetszett a ku-
tatók éjszakája, kivéve azt, hogy 
előtte való nap volt a lomtalaní-
tás. Először a Corvinus Egye-
temre mentünk, ahol három 
előadást is megnéztünk: Jégbe-
zárt világ, Hentes titka, a To-
jás című műsorokat. Az én ked-
vencem a Jégbezárt világ volt, 
ahol folyékony nitrogénnel dol-
goztak. Ráadásul még fagyit is 
ehettünk. A második legjobb a 
Hentes titka volt ahol nagyon 
finom rántott húst készítettek, 

de nem hétköznapi módon. A 
tojásokról meg nem tudok mit 
mondani, mert az nem tetszett 
annyira. Ezek után elmentünk 
egy járműkiállításra, ami na-
gyon izgalmas volt. Összessé
egy járműkiállításra, ami na
gyon izgalmas volt. Összessé
egy járműkiállításra, ami na

-
gében nagyon örülök, hogy el-
mehettem a kutatók éjszakájára. 
Köszönjük Czimmer Éva néni
mehettem a kutatók éjszakájára. 
Köszönjük Czimmer Éva néni
mehettem a kutatók éjszakájára. 

-
nek, hogy minden évben meg-
szervezi ezt az éjszakai pesti ki-
rándulást.

Ujvári Dávid
8.osztály

A zene fontos az életben. Ha nem lenne, akkor nem lenne jókedv sem. A zene az ember lelkét 
megtölti szeretettel, és ez mindennél gyönyörűbb. Szeresd a zenét, és hallgasd mindennap!

Mintál Kamilla Virág 5.o

Zenei világnap Pályaválasztási 
kiállítás

Október 9-én rendezték meg 
a Pályaválasztási kiállítást a Du-
naferr Szakközépiskolában. Min-
den középiskolából eljöttek a 
tanárok és a diákok, hogy meg-
győzzenek bennünket arról, hogy 
miért az ő iskolájukat válasszuk. 
Nekem azért tetszett a rendez-
vény, mert sok mindent megtud-
hattam, arról az iskoláról, ahol 
majd tovább szeretnék tanulni. 
Olyan szakmákat, középiskolá-
kat, és egyetemeket ismerhet-
tem meg, amelyekről még nem 
is hallottam. A süteménykiállítás, 
a táncműsor, és a divatbemu-
tató volt a leglátványosabb. A 
Hankook és a Honvédség sátra 
kötötte le a figyelmemet a legjob-
ban, itt volt a legnagyobb a tömeg 
is. A legeslegjobb mégis az volt, 
hogy ezen a napon a nyolcadiko-
soknak nem volt tanítás.

Bodor Zsolt 8. osztály

Kutatók éjszakája
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Emlékezés a mártírok-
ra – részlet a kivégzések év-
fordulóján tartott megemlé-
kezésünkből:  1848-49-ben 
szabadságharc zajlott Ma-
gyarországon. A világosi fegy-
verletétel után Haynau tábor-
nok kegyetlen bosszút állt 
a szabadságharc tisztjein. A 
megtorlás csúcspontját októ-
ber 6-ára időzítette. E napon 
Aradon kivégeztek 13 hon-
véd tisztet. Pesten főbe lőt-
ték Batthyány Lajos grófot, 

Magyarország történelmének 
első miniszterelnökét. Hay-
nau rémuralmának az európai 
közvélemény és a kormányok 
felháborodása vetett véget.
Ezen a napon megemlékez-
tünk a hősökről, és hagyomá-
nyunkhoz híven ötödikeseink 
a Nemzeti hitvallás, nyolca-
dikosaink a Magyarország 
Alaptörvénye füzetet vehet-
ték át történelemtanáruktól.

Budai Árpádné 
8. osztály vezetője

Október 6. 

Iskolánk ismét méltó 
megemlékezést tartott nem-
zeti ünnepünk alkalmá-
ból.  Részlet Budai Árpádné, 
iskolánk magyar-történelem 
szakos tanárának ünnepi be-
szédéből:

 „Az Élet, a Sors, a Törté-
nelem, mindig feladatot ad a 
nemzedékeknek. Az 56-osok 
nemzedékének a harc, az ön-
feláldozás, az áldozathozatal 
feladatát adta. Élték az 50-
es évek nagyon nehéz éle-
tét, és amikor eljött az idő, 
nem mérlegeltek. Tették azt, 
amit a szívük diktált. Megvív-
ták a forradalom küzdelme-

it, szembeszálltak az idegen, 
megszálló nagyhatalommal. 
(...) Mi, akik most itt ünnepe-
lünk, már egy másik generáci-
ót képviselünk. De a mi nem-
zedékünk is kapott feladatot. 
Ez a szembenézés: múltunkat, 
így 1956 októberének és nov-
emberének eseményeit meg-
ismerni, megérteni. Elfogadni 
azt az erőt és tartást, amit elő-
deink áldozata ad, mikor mi is 
megvívjuk saját életünk egy-
egy nehéz, hétköznapi csatá-
ját. A múltat így „oldja békévé 
az emlékezés”.”

Budai Árpádné 
8. osztály vezetője

Október 23. 
Nemzeti ünnep

Idén először vettem részt 
a Gaja-patak menti túrán. 
Csodálatos őszi élményben 
lehetett részem, hiszen gyö-
nyörű tájon jártunk. A gyö-
nyörű Gaja-patak, mely vad-
regényes tájon halad át, és az 
őszi színekben pompázó erdő 
igazi kikapcsolódás volt szá-
momra. A térség két festői 
szépségű szurdokvölgyéről is-
mert. Az egyik a bakonynánai 
Római-fürdő szurdoka, a má-
sik a fehérvárcsurgói Galya-
völgy, amely a több km hosz-

szan elnyúló szurdokvölgy. A 
természeti csodákban bővel-
kedő turistaparadicsom szá-
momra és a gyermekek szá-
mára is sok látnivalót rejtett. 
Különleges növények, fák és 
gombák bővítették ismere-
teinket. A kellemes társaság 
és a napsütéses idő felejthe-
tetlen élménnyé tette az első 
iskolai kirándulásomat. A 
következő túrán is nagyon 
szívesen részt veszek.

Rédei Zita 
napközis nevelő

Őszi túra 
a Bakonyban

A Tök-buli fergetegesen 
sikerült, ezt részben testvé-
remnek, Kovács Zoltánnak 
is köszönhetjük, aki fantasz-
tikus zenéket játszott. Sokan 
voltunk jelen az iskolából, 
még a tavalyi nyolcadikból is 
eljöttek páran. Ők is táncol-
tak, bár én a színpadról figyel-
tem őket. A díszítés nekem 
nagyon tetszett, némelyik 
még egy kicsit félelmetes is 
volt. A büfében sok finom 
sütit és üdítőt lehetett venni 
kedvező áron. A lányok, akik 
a büfében árusítottak, na-
gyon kedvesen szolgáltak ki 
bennünket. Az egész buliban 

az nem tetszett, hogy sokszor 
felkapcsolták a villanyt, pont 
akkor, amikor már belejöttem 
a táncolásba. Az utolsó fél óra 
nagyon jól telt.

A Gangnam Style című 
számra mindenki elkezdett 
táncolni. Fentről, a színpadról 
csak néztem, mert jó volt ab-
ban a pillanatban a többi di-
áktársamat boldognak látni. 
Majd végleg felkapcsolták a 
villanyt, és vége lett a bulinak. 
Köszönjük a nyolcadikosok-
nak ezt a fergetegesen jó szó-
rakozást. Sosem felejtem el.

Kovács Mónika 
7. b osztály

Tök-buli
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Ez az évforduló különle-
ges, hisz fél évszázad hosszú 
idő, az ünnep kapcsán szeret-
nénk emlékképet formálni az 
eltelt tartalmas évekről.

Az óvodánk folyamatos 
működésének szükségessége 
1962-ben merült fel, miután 
1961-ben idényjelleggel már 
üzemelt az óvoda, a Tsz-ben 
dolgozó szülők gyerekei ré-
szére, akik az aktuális mező-
gazdasági munkák miatt nem 
tudták megoldani a gyerme-
kük felügyeletét.

A községi apaállat istálló-
nak átalakítása során kapta 
meg az óvoda a helyét, ahol a 
kicsik hamar birtokba vehet-
tek egy csoportot és kialakí-
tottak hozzá egy konyha rész-
leget is. 

Mindez a mai viszonyok-
hoz képest elmaradottnak 
tűnne, hiszen minden kom-
fortot nélkülözött. Abban 
az időben természetes volt, 
hogy a WC az udvaron van, 
és hogy a lavórban mosakod-
nak. A dadusok és a szakács 
néni a helyi lakosok közül ke-
rültek ki. 

Az akkor itt dolgozó óvó 
nénik, dadus nénik odaadó 
gondoskodása sok Nagyve-
nyimi emberben idéznek 
szép emlékeket.

Az óvoda első óvónője: 
Varga Balázsné volt.

Balogh Istvánné Juci 
néni (dada) 1963 februárjá-
tól dolgozott az óvodában.

Manhalter Magdi Óvó 
tól dolgozott az óvodában.

Manhalter Magdi Óvó 
tól dolgozott az óvodában.

néni 1964 decemberében 
került a Nagyvenyimre, mint 
óvodavezető.

A gyerekek száma egy-
re növekedett, az egy műkö-
dő csoportba már nem tudtak 
mindenkit felvenni, bővíteni 
kellett az óvodát.

Ezek után 1971 januárjától 
már két csoportban 60 gyer-
mek járhatott közösségbe. Ez 

a bővítés olyan változásokat is 
hozott, hogy a gyerekeknek 
már nem kellett kijárni WC-
re, és kézmosáshoz már meleg 
víz is volt. 

A második csoport veze-
tője Antoni Jánosné Erzsi 
Óvó néni lett, majd néhány 
tője Antoni Jánosné Erzsi 
Óvó néni lett, majd néhány 
tője Antoni Jánosné Erzsi 

év múlva Szabadi Andrásné 
Iluska óvó néni lett a harma-
dik óvó néni Nagyvenyimen. 

A település egyre nagyobb 
lett, gomba módra nőttek a 
családi házak, ahol legalább 
két gyermeket vállaltak a csa-
ládok. Ismét szükség volt az 
óvoda bővítésére. A felújítás 
beindulásáért és megvalósu-
lásáért nagyon sokat tett az 
akkori Tanácselnök Rauf Pál, 
aki szívügyének tekintette az 
óvodabővítésének ügyét.

Az intézmény folyama-
tosan fejlődött, korszerűsö-
dött tovább, megújult a fűtési 
rendszer és az udvar modern 
fajátékokkal népesült be, 
szakmai téren is folyamatosan 
haladt az óvoda a korral.

A negyedik csoportot 
1983-ban belső átalakítással 
valósították meg, akkor lett 

100 férőhelyes az intézmény, 
ahogy a mai napig is üzemel, 
a konyhánkkal együtt, ahol az 
óta is naponta házias ételeket 
készítenek a gyerekeknek.

A szülők közössége folya-
matosan támogatta és támo-
gatja a mai napig az óvodában 
folyó munkát, egyre jobban 

megerősödik bennük, hogy 
eredményt elérni csakis úgy 
tudunk, ha pedagógusok és 
szülők egyet akarunk, és azt 
közösen akarjuk, a gyerme-
kink érdekeit érvényre juttat-
ni és lerakni az alapokat, meg-
teremteni az esélyt számukra, 

hogy cselekvőképes felnőt-
tekké válhassanak, akik el 
tudnak majd igazodni a jövő 

útvesztőjében.
Szakmai munkánk jelen-

tős eseménye volt a Tevé-
kenységközpontú program 
kiegészítése saját arcula-
tunkra, melynek alapján 
jelenleg is végezzük neve-
lő-oktató munkánkat. A 
program bázis óvodája va-
gyunk, nyitva áll az ajtónk 
mindig mindenki előtt, szí-
vesen megmutatjuk, hogy 

élünk és dolgozunk. Kreatív 
és vizuális nevelés terén gyak-
ran bemutatkozunk fővárosi 
óvodákban, az érdeklődő kol-
legák előtt.

Arculatunk egyedivé té-
tele miatt felvettük a Nefe-
lejcs Napköziotthonos Óvo-
da nevet. Vegyes életkorú 
csoportokat szervezünk. A 

gyerekek fejlesztését siker-
kritériumokkal kibővített 
minőségfejlesztés és part-
nerközpontúság jegyében 
végezzük, óvodánk már két 
alkalommal elnyerte a Mi-
nőségi- Oktatatási-Nevelési 
Intézmény címet az OKA-

IM Védjegyet. Közel álunk 
a természethez ennek ered-
ményeként Madárbarát és 
Zöld Óvoda vagyunk.
ményeként Madárbarát és 
Zöld Óvoda vagyunk.
ményeként Madárbarát és 

A szülői igényeknek meg-
felelve a napi fejlesztéseken 
túl, önköltséges alapon nép-
tánc oktatás zajlik az óvodá-
ban, valamint évente meg-
szervezzük a vízzel és úszással 
ismerkedés lehetőségét.

Gyermekink életét külön-
böző programokkal színesít-
jük: jeles napok, bábműsorok, 
zenés programok, kirándu-
lások, és sport rendezvények 
szervezésével.

Évtizedes fáradozásink ta-
pasztalataink eredményeként, 
egy olyan óvoda működteté-
se a célunk, amely családias, 
otthonos légkörben biztosít-
ja a gyermekeink számára az 
optimális fejlődés és fejlesztés 
feltételeit, lehetőségeit.

Óvoda, óvoda, óvoda
50 éves óvodánk története!

A világ fordul, újul az élet
De sose múlnak úgy el az évek

Hogy tegnapból
ne jusson mának

Okulás, példa útjelző fának
(Szentirmai Jenő)
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Rendkívül sokat jelent 
óvodánknak az általános is-
kolával történő jó kapcsolat 
ápolása és fenntartása. A nö-
vekvő testnevelés óraszámok 
ellenére helyet szorítanak ne-
künk az órarendjükbe, heti 2 
órában a tornacsarnok hasz-
nálatára. Ez számunkra sokat 
jelent, hiszen csak ily módon 
tudjuk nagy térben mozgatni 
a gyerekeinket.

Az iskolai közösségi ren-
dezvények során nyomon kí-
sérhetjük a „mi” gyerekeink 
fejlődését, egészen a nyolca-
dik évfolyam végéig.

Jó érzés nekünk is, hogy a 
nagyvenyimi szülők elfogad-
ták intézményeinket és cse-
kély számban választanak más 
óvodát és iskolát gyermekeik 
számára. Mindezekhez hoz-
zásegít a folyamatos és gaz-
dag programok tárháza, ame-
lyet az iskola biztosít.

Indítva a színvonalas tan-
évnyitótól a Kossuth héten 

át a kiemelkedően gazdag és 
tartalmas hazafias ünnepe-
ken keresztül a sok-sok ta-
nulmányi versenyen való ak-
tív és sikeres részvételen és 
szervezésen át. Nyíltnapok 

keretében is megtapasztal-
hatjuk, hogy az óvodából ki-
kerülő gyermekek a legjobb 
kezekbe kerültek, hisz a pe-
dagógusok mindent meg-
tesznek annak érdekében, 

hogy a gyerekekből a leg-
többet kihozzák.

Az iskolában dolgozó pe-
dagógusok külön gondot és 
figyelmet fordítanak a kör-
nyezetük esztétikájára is. 
Hangulatos osztálytermek-
ben, jól felszerelt eszközökkel 
folyik a tanítás.

A tornaterem és a kamasz-
tanya jó híre már a falu hatá-
rain is túljutott.

Mindezek koordinálásá-
ban nagy szerepe van az is-
kola igazgatójának Kundra 
Lászlónénak.

Az elkövetkezendő idő-
szakban nagy változás előtt 
áll az iskola.

A jövőben mi minden eset-
ben jó partnerei szeretnénk 
maradni az iskolai kollektí-
vának, további munkájukhoz 
erőt és kitartást kívánunk.

Az óvoda dolgozói nevé-
ben: 

Benedekné Sajti Julianna
 óvodavezető

Iskolai kapcsolatainkra építve

Az óvoda programjai 
az elkövetkezendő időszakban
 � November 21-22. színházlátogatás Dunaújvárosban. 

A Bartók Táncszínház előadásában a Zsiványtanya 
című előadást nézzük meg. Ezen a programon min-
den csoportunk részt vesz.

 � A községi Adventi készülődés keretében december 
2.-án, az I. gyertyagyújtás során az óvodánk lesz a 
házigazda. E rendezvényre mindenkit sok-sok sze-
retettel várunk.

 � December első hetében Mikulás projekt kereté-
ben várjuk a Nagyszakállút. December 7-én az 
Altomünsteri Mikulás érkezik hozzánk.

 � A Karácsonyi ráhangolódásunkat és az ünnepünket 
december második hetében tartjuk
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Új Mazsorett 
csoport

Nagy örömmel tudatjuk, 
hogy elindult az új mazsorett 
csoport.  A teljesen megújult 
csapat október 22-én, immár 
22 fővel, új koreográfiákkal, új 
tanárral kezdte meg a tanévet.

A csapat új oktatót is ka-
pott Jobbágy Péter személyé-
ben, aki már hosszú évek óta 
oktat mazsorettet, versenye-
ken is indította régi csapatát. 
A mazsorettesekhez még le-
het csatlakozni, próbájukat 
keddenként 16 órától 17.30  
óráig tartják. Az újjászületett 
csapat az Idősek Karácsonyán, 
december 20-án mutatkozik 
be. 

Ringató foglalkozás 
Ringató foglalkozást tar-

tott október 17-én este öt 
órakor a Nagyvenyimi Mű-
velődési Házban Veréb Judit 
táncpedagógus, óvodapedagó-
gus, jógaoktató.

A védőnők közreműkö-
désével létrejött eseményre 
sok anyuka elhozta csemeté-
jét, együtt daloltak, énekeltek, 
tapsoltak, mondókáztak gyer-
mekek és szülők. Semmi sem 
volt kötelező, ami annyit jelent, 
hogy a harminc perces foglal-
kozásokon a gyerekeket zenei 
ingerekkel veszik körül, vi-
szont feladatuk nincs, produ-
kálniuk nem kell semmit, csak 
„hallani”. A közös éneklés, a 
játék, a mozgás jó hangulatot 
teremtett, ezért a foglalkozá-
sokat szeretnék rendszeressé 
tenni.  Hathetes kortól óvo-
dás korig várják a gyermeke-
ket. A részletekről érdeklőd-
ni A művelődési házban lehet, 
vagy Veréb Juditnál a 0620/ 
331-55-00-ás telefonszámon, 
vagy a juditvereb@citromail.
hu - e-mail címen.

Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

 „Áhítattal, szenvedéllyel, fi-
gyelemmel és kérlelhetetlenül 
olvasni. (…) Elegánsan olvas-
ni, nagylelkűen. Úgy olvasni, 
mintha a siralomházban olvas-
nád az utolsó könyvet, melyet 
még beadott celládba a porko-
láb. Életre-halálra olvasni, mert 
ez a legnagyobb emberi aján-
dék.” (Márai Sándor: Füves-
könyv - Az olvasásról)

Most alakuló felnőtt olva-
sókörbe várom az érdeklődő-
ket kéthetente szerdán 17-18 
óráig. Az első alkalom: 2012. 
december ötödikén 17 órakor 
lesz a Nagyvenyimi Művelő-
dési Házban.

Manapság az olvasás magá-
nyos, és egyre kevésbé divatos 
elfoglaltság. Sok évszázadon 
keresztül viszont a történet-
mondás - történethallgatás kö-
zösségi, közösségteremtő tevé-
kenység volt, az emberi lélek 
belső szükséglete, és a kultú-
ra átörökítésének egyik leg-

főbb terepe. Nemcsak mond-
ták, újra felidézték, átköltötték 
a történeteket, de értelmezték 
is őket. Ezt a szövegeket új-
raszülő, értelmező, befogadó 
hozzáállást szeretném életre 
kelteni, hogy az egyéni értel-
mezések párbeszédéből valódi 
olvasói közösség jöhessen létre, 
ahol a kimondott gondolatok 
gazdagíthatják egymást, ahol 
évszázados klasszikusaink szá-
munkra itt és most fontos ér-
telmet nyerhetnek. Még vélet-
lenül sem azt fogjuk nyomozni, 
hogy a szerző vajon mit akart 
mondani - hiszen mondandó-
ját a szövegben megfogalmaz-
ta. Sokkal inkább azt fogjuk 
kutatni, hogy mindaz, ami a 
szövegből értelemként kivilág-
lik, az mit mond számunkra a 
jelenben. Az olvasókör célja az 
volna, hogy mint régen a tűz 
köré, úgy most egy-egy szöveg 
köré kuporodjunk le együtt, 
több estén keresztül, és en-

gedjük, hogy megszólalhasson, 
feltárulhasson, hogy világítson 
számunkra. 

Elsőként Madách Imre: Az 
ember tragédiája című művét 
olvassuk közösen. Miért pont 
ezt? Talán azért, mert mint 
minden műremek, ez is örök-
kön aktuális kérdéseket vet fel. 
Összeegyeztethető-e egyén és 
közösség érdeke? Mi történik 
akkor, ha minden adható és ve-
hető? Mi lesz az egyéniséggel, a 
kiválósággal, ha mindent szür-
ke kockába akarnak nyomorí-
tani? Mi lesz az eszmékkel, az 
emberséggel, ha a puszta lét-
fenntartás a tét? És mindezek 
mélyén persze a legsúlyosabb 
kérdés kísért: mi az értelme az 
életnek? S még egy gondolat-
síkkal mélyebben: van-e egyál-
talán értelme az emberi létnek?

Szenvedélyes olvasást és jó 
beszélgetést kívánok magunk-
nak! 

Szalay-Laczkó Viktória

Invitálás klasszikusokat olvasó körbe

 „Életre-halálra olvasni…” 

Adventi készülődés
Az „Aranykezű Öltöge-

tők” foltvarró csoport az idén 
is nagy lelkesedéssel készül az 
Adventi ünnepségsorozatra.

A klubfoglalkozásainkon 
karácsonyi ajándékokat, terítő-
ket és más foltvarró munkákat 
készítünk. Mind a négy adven-
ti hétvégén  saját készítésű kéz-
műves termékekkel várjuk a 
vásárlókat minden korosztály-
ból az iskola aulájában, ahol az 
ünnepségek zajlanak. A máso-
dik adventi hétvégén (decem-
ber 9-én) csoportunk forralt 
borral és meglepetéssel várja a 
vendégeket.

Mindenkinek szeretettel-
jes, békés, boldog ünnepeket 
kívánunk!

Berczeli Istvánné
klubvezető

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden 
gyermeket, szülőt, nagyszülőt

Adventi játszóházunkba
A játszóházat a Búgócsiga Családi Napközi 

dolgozói vezetik
Időpont:

2012. december 8., szombat 9-12 óráig
Helyszín:

Művelődési ház (Nagyvenyim  Fő út 16.)

Belépődíj: 200 Ft
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Jó kapcsolatunkat tovább 
erősítettük a szeretetotthon la-
kóival, amikor az idősek ün-
nepén meglátogattuk őket.  A 
dalkör ajándék dalcsokrával, a 
nyugdíjasklub gyümölcs aján-
dékával, Lantos László vers-
mondásával, Csonka Rudolf 
szakszofonon előadott nóta-
csokrával, Molnár Istvánné 
énekműsorával és a dalkör tag-
jainak ajándék gyümölcskosa-
rával köszöntöttük az otthon 
lakóit és munkatársait. Aján-
dékunkat kedves vendéglátás-
sal viszonozták, baráti beszél-
getéssel és közös énekléssel ért 
véget a találkozás. 

A nyugdíjasklub tagjai  klub-
délutánon ünnepelték meg az 
Idősek Világnapját. Az esemény 
mottójaként szolgált Zsoldos 
Imre kedves szövege: „Száguld-
va vágtat, rohan az idő, Sor-
ra váltják egymást föl a hetek. 
Minden nyár gyorsabb, mint az 
előző, Az időnek nem mond-
hatsz „ÁLLJ MEG”-et. 

Köszöntöttük a legkoráb-
ban született klubtársainkat, 
akiknek legfiatalabb tagjaink 
ajándékot adtak át.  Az ünnep-
ségen köszöntötte az idősko-
rúakat Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester. Verset mondott 
Szabó Károlyné, Molnár Ist-
vánné nótákat énekelt, a klub 
dalköre dalcsokorral köszön-
tötte az ünneplőket. A Sport-
centrum vezetői ajándékokkal 

kedveskedtek nekünk, mun-
katársaikkal együtt szeretettel 
fogadták a klub tagságát. Ven-
dégeink voltak a Kissolti Nyug-
díjas Egyesület képviselői. 

A dunavecsei Kék Duna 
Népdalkör és Dunavecse ön-
kormányzata dalostalálkozóra 
hívta meg a klub dalkörét Vikár 
Béla emlékére és a népdalkör 
16 éves évfordulójára rendezett 
ünnepségre. Jól megszervezett, 
jó hangulatú rendezvény része-
sei voltunk. Csodálatos ven-
déglátásban volt részünk.  Ba-
ráti kapcsolatunk több évvel 
korábban kezdődött, melyet a 
jövőben is szeretnénk ápolni. 

Rácalmáson és Kulcson 
képviseltük klubunkat ünne-
pi rendezvényeken. A kedves, 
meghitt ünnepségek tovább 
erősítették barátságunkat.    

Klubunk tagságának több-
sége részt vett az önkormány-
zat és a művelődési ház által 
szervezett jótékonysági esten. 
Dalkörünk a jótékonysági ado-
mány mellett egy dalcsokrot 
mutatott be. Ezzel fejeztük ki 
tiszteletünket Jánosi Lóránt 
atya emlékének és családjának. 

Szabadszállás önkormány-
zata, közösségi háza és a Kiskun 
Népdalkör vendége volt népdal-
körünk a dr. Kálmán Lajos em-
lékére 13. alkalommal szerve-
zett Népzenei Találkozón. 

A rendezvényen dr. Kál-
mán Lajos szülőházánál ko-

szorút helyezetünk el. A József 
Attila Közösségi Ház színpa-
dán dr. Kálmán Lajos utolsó 
tanítványa emlékezett tanító-
mesterére, majd nyolc meghí-
vott csoport mutatta be mű-
sorát. Csodálatos élményben 
volt részünk. Kunsági népdalo-
kat, kalocsai népdalokat, alföl-
di gyűjtésből összeállított dal-
csokrokat hallottunk.  

A Hantosi Népdalkör má-
sodik alkalommal szerve-
zett dalostalálkozót, melyre 
klubunk dalkörét is meghív-
ták. Barátságunk a Pünkösdi 
Dalostalálkozón való részvéte-
lükkel kezdődött, ahol ebben 
az évben második alkalommal 
érdemelték ki a zenei kísérettel 
szereplő dalkörök vándorser-
legét. Örülünk annak, hogy a 
mi dalostalálkozónkon szerzett 
tapasztalatuk is alapul szolgált 
saját rendezvényük megszerve-
zésében. Jó hangulatú, vidám 
találkozó résztvevői voltunk. 

A baracsi Barátság Nyug-
díjas Egyesület megalakulásá-
nak 40. évfordulója tiszteletére 
szervezett ünnepi klubdélutá-
non és a dunaújvárosi TBK 
Egyesület évzáró ünnepségén 
klubunkat tagjaink képviselik. 
Mindkét szervezettel sokéves 
baráti kapcsolatot ápolunk. 
Meghívásuknak örömmel te-
szünk eleget. 

Köszönjük Tóth Lajos 
nagyvenyimi vállalkozónak, 

hogy utazásainkat minden al-
kalommal készségesen vállal-
ja és számunkra kedvezően el-
látja.

Köszönjük a művelődési 
háznak, hogy a szabadszállá-
si rendezvényre történő utunk 
utazási költségeit kifizette.

Köszönöm a dalkör tagja-
inak, hogy az utazások anyagi 
terheit magukra vállalták.

Klubunk tagsága csatlako-
zott a Nagyvenyimi Advent 
ünnepségsorozathoz. Tagsá-
gunk süteménysütéssel, dalkö-
rünk ünnepi műsorokkal vesz 
részt a rendezvényeken.

Az év végéhez közeledve a 
klub tagsága nevében megkö-
szönöm Szabóné Lőrincz Ilo-
na polgármester asszonynak és 
a hivatal dolgozóinak, a mű-
velődési ház vezetőségének, 
Kundra Lászlóné iskolaigaz-
gató asszonynak, dr. Zseli Jó-
zsef orvosnak, képviselő úrnak, 
Móri Imre kuratóriumi elnök-
nek, Tóth Lajos vállalkozónak, 
a Sportcentrum vezetőségének, 
a helyi civil szervezeteknek a jó 
együttműködést és a klub mun-
kájának segítését.  

Nekik és a település min-
den lakójának, a nyugdíjasklub 
minden tagjának kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és szeretet-
ben megélt  boldog új eszten-
dőt kívánok.

Juhász-Vedres Zoltánné 
 a Nyugdíjas Klub elnöke

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Köszönjük!
Köszönjük Gaszler István-

nak és Magyar Imrének, hogy 
a Falunapon a Zenés Ébresztő 
keretében, körbefuvarozták te-
lepülésünkön a Nagyvenyimi 
Mazsorett-csoport és a fúvós-
zenekar tagjait. 

A falunapi támogatók kö-
zül sajnálatos módon kimaradt 
még egy másik fontos személy 
is: Egy hatalmas üveg serlegből 
ingyen szörpöt kaphatott bár-
ki, aki Kövesdi István standjá-
nál járt. Ezúton is köszönjük 
neki, hogy inni adott a szom-
jazóknak a nagy melegben.

Kérjük a kedves szülőket, 
hogy ha indíttatást éreznek a 
segítségnyújtásra, akkor most 

tegyék ezt meg az erdélyi test-
vértelepülésünk gyermekei-
nek javára. 

Ha van, 
felesleges de 
jó állapot-
ban lévő já-
tékuk (plüss-
állat, kisautó, 
baba, fajáté-
kok, építő-
kockák stb.), 
akkor azzal 
nagyon nagy 
örömet tud-
nának okoz-

ni a Bogártelkén, Mákófalván, 
Inaktelkén élő gyermekek-
nek. A nagyvenyimi küldött-
ség december elején látogat el 
hozzájuk, így Mikuláskor már 
a kezükben tarthatják új szer-
zeményüket a kicsik. Adomá-
nyaikat leadhatják a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában, a 
Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvodában, a Nagyvenyimi 
Művelődési Házban novem-
ber 30-ig. 

Köszönettel várjuk felaján-
lásaikat a partnertelepülésen 
élő gyermekek nevében is!

Játékadományokat várunk idén is az erdélyi gyerekeknek!
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Köszönjük 
a felajánlásokat!

Ezúton mond köszönetet a 
Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat mindazoknak, akik 
ruhaadományaikkal segítették a 
rászorulókat, valamint azoknak, 
akik egyéb adományaikkal ön-
zetlenül, folyamatosan segítik a 
családokat.

Ismét sikerrel zárult a 
ruhagyűtő akció. Sokan aján-
lották fel használt, de még jó 
állapotban lévő ruhadarabjai-
kat, egyéb használati tárgya-
ikat a Nagyvenyimen élő rá-
szoruló családok számára. A 
ruhaosztáson leghamarabb a 
gyermekruhák találnak gaz-
dára, de ez alkalommal a hi-
degre készülve sokan keresték 
a jobb állapotban lévő csizmá-
kat, vastag kabátokat, pulóve-
reket, így a felnőtt ruhák több-
sége is gazdára talált.

Szeretnénk, ha ez az akció a 
jövőben nagyobb tömeget moz-
gatna meg, és az osztásokon is 
több új résztvevővel találkoz-
hatnánk.

Egyéb tárgyi felajánláso-
kat folyamatosan tehetnek a 
Családsegítő Szolgálatnál és a 
Gyermekjóléti Szolgálatnál, hi-
szen szinte mindig gazdára ta-
lál egy-egy használt tankönyv, 
játék, heverő, televízió, tárcsás 
mosógép is.

Pók Tamásné 
és Rujder Judit

családgondozók

Őszi felújítási munkák:
Október-november fo-

lyamán lezajlottak a felújítá-
si munkák a református ott-
honban. A pályázaton elnyert 
1 millió forintot a hívek ado-
mányokkal egészítették ki, 
volt, aki munkával is hozzá-
járult a gyülekezeti otthon 
renoválásához. Elkészült a 
villamos hálózat felújítása, el-
bontottuk a régi lépcsőt, és új, 
akadálymentes feljárót építet-

tünk. A bejárót a hátsó tera-
szig letérköveztük, és új bejá-
rati ajtó is díszíti a gyülekezeti 
házat.

Keresztelő:
Nagy örömünkre szept-

emberben keresztelőt tarthat-
tunk a Zrínyi utcai református 
otthonban. Sábics Nóra Han-
nát Böttger Antal és Böttger 
Antalné református lelkészek 
keresztelték, a családtagokon 

kívül a nagyvenyimi refor-
mátus közösség tagjai is részt 
vettek ezen az ünnepi alkal-
mon.

Megemlékezés:
Halottak napja alkalmából 

kilátogattunk a nagyvenyimi 
temetőbe, megemlékeztünk 
az otthon adományozójáról, 
Radványi Mária Gizelláról, 
majd virágokat helyeztünk el 
Gizi néni sírján.

Református hírek - ősszel történt

Advent fényei
Advent a készülődés, a vá-

rakozás időszaka, amikor visz-
szaveszünk kicsit a minden-
napi rohanásból, szokottnál 
is több figyelmet szentelünk 
szeretteinknek, megbékélünk, 
és lelkünkben is felkészülünk 
a karácsonyra. 

2010 decembere óta köz-
ségünk lakói közösen hango-
lódnak rá az ünnepre: advent 
négy vasárnapján gyertyát 
gyújtanak a téren és egy kel-
lemes délutánt töltenek el 
együtt. 

(Az adventi hétvégékről ol-
vashatnak a 20. oldalon.) Sze-
retettel várjuk Önöket az ün-
nep előtti rendezvényekre!

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Nyelvi- illetve (alap)informatikai képzések

Az Európai Pályázati Képzési Hálózat

Nagyvenyim önkormányzatának

közreműködésével

2013. januári kezdéssel 95-98 %-ban* TÁMOGATOTT

nyelvi- illetve (alap)informatikai képzéseket szervez,
Nagyvenyim területén

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Debreczenyi Kálmánné
Nagyvenyimi Művelődési Ház
Telefon: 25/ 506-220

A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás jelentkezési sorrendben.
A képzéseken részt vehet:
 - minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki befizeti az önrészt*

aki nem tanuló, hallgató államilag támogatott képzésben 
(általános és középiskola, felsőoktatási intézmény)
aki ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy 
európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben

 - felső korhatár nincs!

* Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők, valamint a 45 éven 
felülieket esetében a képzési díj összegének  minimum 2%-a, minden más esetben 
minimum 5%-a.

Képzés időtartama:
90 tanóra, heti 2x2 tanórás intenzitással
Tananyag, pályázati forrásból biztosított
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A karitász csoport 
éves munkája

2012-ben is megtartottuk 
a hagyománnyá vált program-
jainkat. Tavasszal a „Betegek 
napjára” invitáltuk az idős, be-
teg embereket. Az előző évek-
hez képest kevesebb anyagi 
forrással rendelkeztünk 2012-
ben, így a „Betegek napját” 
is szerényebb keretek között 
rendeztük meg. A rendkívüli 
szentmisén a betegeknek lehe-
tőségük volt a betegek szent-
ségének felvételére, majd a ká-
polnában egy filmet nézhettek 
meg vendégeink Fatimáról. 

Júliusban zarándoklatot 
szerveztünk Alsószentiván-
ra. Az autóbuszos kirándulásra 
Nagyvenyimről 10 fő jelentke-
zett, így mezőfalvi zarándo-
kokkal kiegészülve tettük meg 
a zarándokutat. A résztvevők-
nek felejthetetlen lelki élményt 
nyújtott a búcsújárás, pedig 
közülük többen rendszeres lá-
togatói a kegyhelynek. Jövőre 
reméljük nagyobb létszámmal 
jelentkeznek majd Nagyve-
nyimről is.

Várhatóan novemberben 
vagy december elején kerül sor 
az EU-s élelmiszer segély ki-
osztására. A lehetőségek itt is 
beszűkültek: a tavaszi osztás el-
maradt. Még nem tudjuk, hogy 
milyen csomagot kapunk, de 
reméljük, az eddigiekhez ha-
sonlóan megkönnyíthetjük a 
rászorulók életét az élelmisze-
rekkel. Ha Ön a létminimum 
alatti jövedelemből él, kérjük 
jelentkezzen a karitász cso-
portnál, hogy a következő se-
gély osztásnál már Ön is beke-
rüljön a névsorba.

Az adventi időszakban 
meglátogatjuk az egyedülálló, 
idős embereket. Az előző évek-
nél szerényebb ajándékot tu-
dunk vinni, de reméljük, hogy 
a beszélgetésekkel kárpótoljuk 
az időseket. 

Ezúton szeretnénk az új-
ság valamennyi olvasójának és 
minden nagyvenyimi lakosnak 
lelkiekben gazdag, áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánni!

Czellerné Szloboda Aranka
karitász csoport vezető

Az elmúlt hónapokban 
bármikor átmentem az arbo-
rétumba dolgozni vagy csak 
ellazulni, mindig találkoztam 
a parkban sétáló emberekkel: 
fiatalabb és idősebb párokkal, 
babakocsit tologató  szülők-
kel, családokkal, szerelmesek-
kel… Bárkitől megkérdeztem, 
hogy tetszik-e a park, min-
denki örült, hogy itt sétálha-
tott. Egyik kora őszi délután 
láttam egy 20 év körüli fiút és 
lányt az egyik padon üldögél-
ve. Megkérdeztem őket, hogy 
nagyvenyimiek-e. Kicsit meg-
lepődtem és megörültem  a 
válaszukon: a lány pálhalmai, 
a fiú mezőfalvi volt... Hogy 
kerültetek ide, kérdeztem tő-
lük, mire a srác azt mond-
ta: „a nagymamám itt lakik, 
ő mondta, hogy jöjjünk el a 
parkba, mert nagyon szépen 
rendbe hozták. Igaza volt. 
Kiskoromban már voltam itt, 
de ilyen szépnek még sosem 
láttam, jó hogy eljöttünk.” Az 
ő feleletével ismételt megerő-
sítést kaptam, hogy jó úton 
járunk. Ilyenkor mások adnak 
választ arra a kérdésre, amit 
sokszor megkérdeztek már 
tőlem, hogy miért áldozunk 
ennyi időt erre a parkra.

Az egyik korábbi köz-
ségi rendezvényen, ahol az 
inaktelki magyarok adtak elő 
egy otthonról hozott kalo-
taszegi színművet, polgár-
mester asszonyunk hitet tett 
amellett, hogy mindenki be-

csülje meg és ápolja az érté-
keit, amik szűkebb környeze-
tükben találhatók, mert csak 
így maradhat az fenn, és erő-
síthet bennünket. Amikor 

ezt  a polgármester asszony 
az előadás után mondta, az 
erdélyi magyar kultúrára és 
hagyományokra gondolt. 
Én abban a pillanatban ki-
csit haza gondolva, Nagy-
venyimre vonatkoztatva úgy 
éreztem, hogy ez a megál-
lapítás ránk is érvényes: ha 
275 éve felépítették a cisz-
terek a mai rendházat és ki-
alakították körülötte a park 
ősét, elsősorban a helyiek-
nek, vagyis nekünk,  a mai 
nagyvenyimieknek kell ezt 
a gyönyörű műemléket és a 
felújított, arborétummá elke-
resztelt természetvédelmi te-
rületet megóvni és megőrizni 
utódainknak (és magunknak 

is). Remélem a segítségünkre 
lesznek ebben Önök is!

Kitettük a két parkbejá-
ratra az arborétum működési 
rendjét. Két dolgot emelnék 
ki: járművel és állatokkal ne 
közlekedjenek a parkban il-
letve tüzet csak a kijelölt he-
lyen rakjanak és csak a saját, 
otthonról hozott nyársakat 
használják! 

Javaslom mindenkinek, 
hogy minél többször sétál-
gasson a parkban, ajánlják 
az arborétumot ismerőseik-
nek is! A parkban a pihenés 
és a sétálás ingyenes, de mi-
vel a Szent Bernát Arboré-
tum Alapítványa egyenlőre 
csak az Önök támogatásai-
ból tudja a parkot fenntarta-
ni, ezért kérjük a segítségüket. 
Aki szívesen hozzájárulna a 
park fenntartásához (nagy 
szükségünk van rá), az támo-
gatását a Szent Bernát Arbo-
rétum Alapítványa Budapest 
Banknál vezetett 10102969-
38699320-00000002 szá-
mú bankszámlára küld-
je vagy a kuratórium 
tagjainál jelentkezzen a kö-
vetkező telefonszámok egyi-
kén: 06-209532197, 06-
204770481, 06-309391186. 

A közelgő, jövő év eleji 
adóbevallásokra is gondolva, 
kérem, hogy befizetett adó-
jának 1%-át kedvezménye-
zettként a Szent Bernát Ar-
borétum Alapítványa-nak 
juttassa, az 18485770-1-07 
adószám feltüntetésével! 

Akinek lehetősége van lá-
togassa meg az alapítvány 
honlapját a www.arboretum.
nagyvenyim.erdojarokklubja.
hu címen. 

Köszönöm figyelmüket, 
és bízom abban, hogy sokan 
gondolkodnak hasonlóan, 
mint az alapítvány alapítói és 
kuratóriumának tagjai.

Németh László
a Szent Bernát Arborétum 

Alapítványa kuratóriumának 
elnöke

Sokan látogatják 
nagyvenyimi arborétumot
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BODZALÉ Régen úgy tartották, hogy a bodza a szegény 
ember patikája. A természetgyógyászatban ma is megbecsült he-
lye van, termése vitaminokban, aminosavakban, ásványi anyagok-
ban oly gazdag, hogy gyümölcseink sorában az egyik legegész-
ségesebbnek számít. C-vitamin tartalma 120-140 mg/100 gr. 
B1-vitamin tartalma 65-70 mg/100 gr. B2-vitamin-tartalma 78-
80 mg/100 gr. B6-vitamin tartalma 0,24-0,25 mg/100 gr. Vas-
, kálcium-, magnézium-, foszfor-, káliumtartalma kiemelkedő. 
Szinte valamennyi - a fehérje felépítéséhez szükséges - esszenciá-
lis aminosavat tartalmazza. 

Fogyasztását ajánljuk: -vérszegénységben szenvedőknek, -fej-
lődésben lévő szervezeteknek, -kismamáknak, -idős, vagy beteg-
ségből lábadozó embereknek, -és mindazoknak, akiknek fontos 
az egészséges táplálkozás, -3 hónapos kortól két éves korig cse-
csemőknek.

A bodza kiváló beltartalmi értékeit kihasználva 2001-től el-
indult a Sambo termékcsalád fejlesztése és értékesítése. A termé-
kek tartósítószert és színezőanyagokat nem tartalmaznak! 3 l-es 
és 2 dl-es sambólé, 400 gr-os 50%-os bodza lekvár bodza szilvá-
val 55%-os, bodza meggyel 50%-os erdei gyümölcslekvár 50%-os 
gyümölcs tartalommal kapható. 5 literes adagolós, valamint 2 és 3 
deciliteres 100%-os gyümölcslevek. Alma, õszibarack, körte, kaj-
szibarack, meggy, szilva, erdei vegyes. 3 literes adagolós zöldségle-
vek cékla, sütõtök, sárgarépa, eperlé, almalével hígítva.

Tartósítószer nélküli,  eredeti Magyar termékek!
100%-OS ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSLEVEK
szörpök, lekvárok
ÕRÖLT FÛSZERPRIKA IS KAPHATÓ!
Termékeink megvásárolhatók a
 2421 Nagyvenyim, Kölcsey u.2.-ben.
Telefon:  20/445-2240  *  20/9381-665  *  25/258-435

Natúrlevek: Magyarorszá-
gon az egy főre jutó üdítőital-
fogyasztás évenként nagyjából 
180 liter. Az egészséges élet-
mód és táplálkozás elterjedé-
sével párhuzamosan csökken 
vagy stagnál a cukros levek és 
az alacsony gyümölcstartalmú 
italok fogyasztása, míg egy-
re nő az ásványvízé, a magas 
gyümölcstartalmú és a 100%-
os gyümölcsleveké.

Nagy szükség is van erre a 
szemléletváltásra, hisz már is-
koláskorban is egyre több a 
túlsúlyos, elhízott, cukorbeteg 
és magas vér-nyomással küz-
dő honfitársunk. Az ízfokozó-, 
színezőanyagokkal és a mes-
terséges citromsavval szemben 
megnyilvánuló fogyasztói el-
lenszenv is a természetes levek 
felé fordítja a tájékozottabb vá-
sárlók figyelmét.

Az utóbbi években új ter-
mék jelent meg a pultokon: a 
naturlé, amely 100%-os rostos, 
kizárólag gyümölcsből készül 
és nem sűrítményből, illetve, 
amelyhez semmilyen hozzá-
adott anyag (tartósítószer, aro-
ma, víz, cukor, stb.) nem kerül. 
A gyártás során a gyümölcsök 
értékes nyomelemeinek és vi-
taminjainak majdnem 100%-
át megőrzi.

Még ma sem ismeri minden 
vásárló, de aki már kóstolta, az 
újra keresi, szívesen fogyaszt-
ja. A hazai natúrlé-termelés 
egy főre vetítve ma még csak 
fél liter: nagyon a kezdete egy 
új, reményteljes folyamatnak. 
A natúr gyümölcslé jellegze-
tes csomagolásban, 3, 5 vagy 
10 literes Bag-in-Box-ba tölt-
ve kerül a vásárlók asztalára. A 
terméket a gyártást követően 
12 hónapig lehet forgalomba 
hozni. A natúrlevek nagyon 
ízletesek. Miután a dobozt 
csapra vertük még további 2-3 

hétig lehet eltartani romlás 
nélkül!

Miért jók a natúr gyü-
mölcslevek?

• gazdag természetes sa-
vakban, vitaminokban, ásványi 
anyagokban, és kifejezett an-
tioxidáns hatással rendelkezik. 
Kutatások szerint, az almának 
rendkívüli gyógyító értéke van, 
hála a gyümölcs húsának, amely 
gazdag pektinben, ami az érés 
során feloldódó rostok anyaga.

• karbantartja a vércukor-
szintet, megakadályozva annak 
ingadozását, ezért fogyasztása 
ajánlott cukorbetegeknek.

• tisztítja a vért, az ereket és 
erősíti az idegrendszert.

• jelentős kálciumtartalma 
is előnyös az emberi szervezet-
re, megakadályozva a későbbi 
csontritkulást.

• frissen üdítő és emésztést 
fokozó ital.

• kiválóan alkalmas fogyó-
kúrázóknak, mert energia- és 
vitamintartalma késlelteti az 
éhségérzet kialakulását.

• 50%-kal több antioxidáns 
hatású A-vitamint tartalmaz, 
mint a narancs. Az A-vitamin 
- amellett, hogy lassítja az öre-
gedési folyamatokat -, még se-
gít a meghűléses betegségek 
megelőzésében, a fertőzések 
távoltartásában is.

• segíti a testsúly-kontrollt, 
hozzájárul az egészséges ét-
rend kialakításához.

• fogyasztása különösen 
fontos és ajánlott a kismamák-
nak, állapotos nőknek és gyer-
mekeknek.

Az alma mellett találunk 
még almás-szamócás, megy-
gyes, bodzás, körtés, szilvás, 
őszibarackos, homoktövises 
ízű natúrleveket is!

A bodzáról:
A feketebodzát (Sambucus 

nigra) sokan csak mint egy 

gyomnövényt isme-
rik, s a szóbeszéd alap-
ján mérgezőnek tartják. 
Eltekintve a virágából 
készült szörptől. Pedig 
egy nagyon hasznos el-
feledett növényről van 
szó melyet szeretnék 
az olvasók figyelmé-
be ajánlani. Sokolda-
lú gyógyhatását már 
évezredek óta ismerik, 
ilyen irányú felhaszná-
lása napjainkban is je-
lentős. Talán ezért is foglal 
el kitüntetett helyet a babonák 
és hiedelmek világában.

Gyümölcse jelentős meny-
nyiségben tartalmaz vitamino-
kat, fehérjéket, ásványi anya-
gokat, mikroelemeket, cukrot, 
szerves savakat, cseranyago-
kat és pektint. Magas antocián 
tartalma miatt széleskörűen 
használják élelmiszerek, egyes 
országokban, nagy mennyiség-
ben vörösborok színjavítására. 

A készítmények alapanya-
gául szolgáló bogyó rendkívül 

ma-
gas C-vi-

tamin, antocianin, 
vas, kálium, magnézium 

és egyéb ásványi anyag tartal-
mát a kíméletes feldolgozás 
és előállítás során megőriztük 
Egyéb tartósítószermentes ter-
mékeink: Lekvárok, nektárok 
és szörpök.

Keresse a Venyim Gyü-
mölcse Kertészet terméke-
it a Nagyvenyim Kölcsey utca 
2-ben, a Csizmadia családnál!

Telefon:
20/4452240, 20/9381665

Venyim gyümölcse
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata.

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Önkormányzata.

Mi újság Nagyvenyimen?

Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: TEXT Nyomdaipari Kft.

A Venyimi Pékség Kft. 
megnyitotta mintaboltját 

a Határvölgyi út 26. szám alatt. 
Akciós áraink: 

1 kg Házi Kenyér 260. Ft 
Péksütemények 165. Ft-tól.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

BÚCSÚZUNK 
Szomorú  szívvel búcsúzunk

PÓLA IMRE és HORVÁTH ISTVÁNNÉ
klubtagjainktól

és GYENEI MIHÁLY
volt klubtagunktól, akiket

a közelmúltban  veszítettünk el. 
Nehéz tudomásul vennünk, hogy Ők örökre elmentek és 

többé  már nem lehetnek közöttünk. A nyugdíjasklub veze-
tősége  és tagsága részvétét fejezi ki  az elhunytak családtag-
jainak. Emléküket megőrizzük. Nyugodjanak békében.   

Kedves Vendégeim!
Köszönöm, hogy ebben az évben is igénybe vették fod-

rászatom szolgáltatásait.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 

kívánok!
2013-ban is szeretettel várom Önöket!
Burunczné Marcsi: 20/416-33-38

DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Diákbarát, hatékony angol-magyar 
korrepetálást,

felzárkóztatást, vizsgára
(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) való felkészítést vállalok.

Szabadi Andrea,
telefonszám: 0630/820-5780

Nagy tapasztalattal rendelkező
szakképzett óvónő

GYERMEKFELÜGYELETET 
VÁLLAL! 

Tel: 20-4434331

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS,
FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ

ELTE-s hallgató felvételire való felkészülést, 
korrepetálást vállal általános iskolások részére 

matematikából, hétvégén.

Tel.: 06-30/662-99-92

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: 
Gyógyszertár telefonszáma: 
Általános Iskola telefonszáma: 
Gyógyszertár 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:
Rendőrkapitányság:
Általános segélyhívó:
Rendőrkapitányság:

.................................................... 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
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POSTAGALAMB KIÁLLÍTÁS
AZ ISKOLÁBAN

2012. december 8-án 8-tól 15 óráig a Kossuth La-
jos Általános Iskola tornatermében postagalamb ki-
állításra várnak minden érdeklődőt a Nagyvenyimi 
Postagalamb Sportegyesület rendezésében.

Bemutatásra kerülnek a Közép-Dunántúl leg-
eredményesebb és standard postagalambjai.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
A belépés díjtalan!

D-6
Postagalamb Egyesület

Nagyvenyim

Székely István 
elnök  

XI. MIKULÁS KUPA
NAGYVENYIMEN

Kispályás Labdarúgó Torna
Torna időpontja:

2012. december 1. szombat 8 -20  óráig
Nevezni a könyvtárban

(Nagyvenyim Fő út 16.) lehet november 5-től 23-ig.
Nevezési díj: 6500 Ft/csapat

A torna helyszíne:
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme

Sorsolás:
November 27. 18.30 órakor az általános iskola aulájában.

Nagyszerű díjazások
Minden továbbjutó csapat meglepetés

díjazásban részesül.

Büfé: Sas Söröző
Minden résztvevőnek jó sportolást kívánunk!

Információ: 06-30-507-3346

Kézműveskedés 
a játszóházban
A gyermekek legnagyobb 

örömére 2012. november 17-
én 14 órától 17 óráig a műve-
lődési ház szervezésében ját-
szóház volt a Kossuth Lajos 
Általános Iskola aulájában. 
szóház volt a Kossuth Lajos 
Általános Iskola aulájában. 
szóház volt a Kossuth Lajos 

A játszóházat a Nagyve-
nyimi Nefelejcs Napközi-
otthonos Óvoda óvónői 
nyimi Nefelejcs Napközi
otthonos Óvoda óvónői 
nyimi Nefelejcs Napközi

tartották. A rendezvény ven-
dégei a délutáni program so-
rán olyan foglalkozásokon 
vehettek részt, amik fejlesz-
tették a kézügyességüket, 
szépérzéküket és nem utolsó 
sorban hozzájárultak ahhoz, 
hogy mindnyájan kitörő jó-
kedvvel távozzanak a rendez-
vény befejeztével.

A gyerekek főként az ősz 
hangulatához illő termények-
ből és keménypapírból készí-
tettek sündisznókat, csigákat 
és hasonló kedves állatokat 
formázó dísztárgyakat. 

A három órán át tartó kre-
atív tevékenységek után min-
denki széles mosollyal az ar-
cán indult haza.

Forner Bence

Nagyvenyimen, 2012. nov-
ember 16-án rendeztük meg a 
Körzeti mesemondó versenyt.

Nagy örömünkre ismét sok 
kispajtás fogadta el a meghí-
vásunkat a Dunaújváros kör-
nyéki mesemondó versenyre. 
Nagyvenyimen már 18. éve 
rendezünk mesemondóver-
senyt a körzet általános isko-
lásainak. Idén 11 település-

ről (Adony, Daruszentmiklós, 
Előszállás, Iváncsa, Kulcs, 
Mezőfalva, Nagyvenyim, Per-
káta, Pusztaszabolcs, Rácal-
más, Ráckeresztúr) 64 ver-
senyző és sok kísérő szülő, 
pedagógus érkezett a verseny-
re. Nagyon jó hangulatú, szín-
vonalas délutánt töltöttünk 
együtt, ahol öröm volt hall-
gatónak lenni és látni, hogy 

öröm mesélni is! Köszönjük a 
gyerekek színes, élvezetes me-
semondását, a felkészítő kol-
légák és a szülők munkáját. 
Köszönettel tartozunk a zsű-
ritagoknak is, akik elfogadták 
meghívásunkat és segítettek a 
nehezen meghozható dönté-
sekben.

A következő eredmények 
születtek:

Körzeti mesemondó verseny

1. osztály:
I. Mudra Gréta Kulcs
II. Kristóf Ágnes Ráckeresztúr
III. Lestár Lizett Iváncsa
III. Szabó Gergely Pusztaszabolcs

2. osztály:
I. Hujber Fanni Pusztaszabolcs
I. Pintér Róbert Perkáta
II. Nagy Lili Panna Rácalmás

3. osztály:
I. Harza Márk Noé Pusztaszabolcs
II. Szabó Bence Nagyvenyim
III. Herczeg Anna Adony
III. Khail il Huzifa Iváncsa

4. osztály:
I. Gárdonyi Réka Mezőfalva
II. Kovács Johanna Iváncsa
III. Szabados Zalán Nagyvenyim

5. osztály:
I. Török Enikő PusztaszabolcsTörök Enikő PusztaszabolcsT
II. Futó Laura NagyvenyimFutó Laura NagyvenyimF
III. Rédli Eszter Iváncsa
III. Nagy Zsófia Pusztaszabolcs

6. osztály:
I. Fazekas Csenge Nagyvenyim
II. Kara Dominik Rácalmás
III. Neichl Noémi Pusztaszabolcs

7. osztály:
I. Juhász Gábor Nagyvenyim
II. Király Karolina Ráckeresztúr
III. Gombita Klaudia Mezőfalva

8. osztály:
I. Borbély Melinda Pusztaszabolcs
II. Czifra Anna Mezőfalva
III. Horváth Gergely Rácalmás
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A „Mezőföldi Mikulás 
15, 20 és 30”  

teljesítménytúra
2012. december 8. (szombat)

Résztvevők az egész ország területéről, várunk mindenkit! A 
túra az „Észak-Dunántúli Kupa” és a Fejér Megyei 
Teljesítménytúrázója mozgalom egyik túrája.

Nevezni mindhárom távra Nagyvenyimen az általános iskolában kell! (Nagyvenyim Fő út 
16.) Nevezés után a résztvevőket különjáratos buszokkal szállítjuk a rajthelyekre!
A 15 km-es táv (Ménesmajor – Bolondvár – Mezőfalvi Tájház – Nagyvenyim). 

Nevezési idő Nagyvenyimen 7.00-9.30 óra között. Teljesítési szintidő: 5,5 óra.
a 20 km-es táv (Nagykarácsony – Ménesmajor – Bolondvár – Mezőfalva –  Mezőfalvi 

szőlőhegy - Nagyvenyim). 
Nevezési idő Nagyvenyimen 7.00-9.30 óra között.  Teljesítési szintidő: 6 óra 

a 30 km-es táv (Nagykarácsony – Ménesmajor – Bolondvár – Mezőfalva –  Mezőfalvi 
szőlőhegy –Mélykút – Nagyvenyim). 
Nevezési idő Nagyvenyimen 7.00-8.30 óra között. Teljesítési szintidő: 8 óra.

A célban emléklap és kitűző jár a sikeres teljesítőknek, ill. zsíros- és lekváros kenyér + tea, túra 
közben pedig édesség, meleg ital (tea, forralt bor) jár minden indulónak. Saját poharat mindenki 
hozzon magával! Nagyobb létszámú csoportok (min. 15 fő) jelentkezése esetén kérjük legkésőbb 
december 2-ig a részvételi szándékot jelezni.
Nevezési díjak távonként a helyszínen: 15 km: 1300 Ft/fő ill., 20-30 km: 1400 Ft/fő. 
A nevezési díj tartalmazza minden indulónak a nevezési hely (Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, Fő út 16.) és a rajthely közötti busszal történő szállítást.
Nevezési díj kedvezmény: előzetes nevezés esetén december 2-i határidővel, valamint MTSZ-, TTT-
tagok, nagyvenyimi, mezőfalvi és nagykarácsonyi lakosok és a három település iskolásai, illetve a 
dunaújvárosi iskolások részére 100 Ft. A kedvezmények nem vonhatók össze!
A célba érkezők ingyenesen megtekinthetik a Nagyvenyim és Környéke Postagalamb Egyesület 
kiállítását az iskola tornatermében.
Érdeklődni, vagy ha túra közben bármilyen probléma felmerül, a rendezőket a következő számokon 
lehet utolérni:

Németh László: 06/70-396-8300, Farkas Gyula: 06/30-3859295, 
Kiss Csaba Gábor: 06/20-4770481

Németh László
„Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület” vezetője

www.erdojarokklubja.hu
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Meghívó
Sok szeretettel várunk minden nyugdíjast

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden nyugdíjast

Meghívó
2012. december 20-án, csütörtökön 15 órakor

IDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRAIDŐSEK KARÁCSONYÁRA
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme, Nagyvenyim, Fő u. 16.

Ünnepi köszöntőt mond: Szabóné Lőrincz Ilona polgármesterSzabóné Lőrincz Ilona polgármesterSzabóné Lőrincz Ilona
Közreműködnek:

± Nagyvenyimi  mazsorett csoport. Szakmai vezető: Jobbágy Péter
± Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Katica csoportja. Óvónők: Vargáné Kovacsik Mariann és Gaszlerné Simon Irén
± Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara. Karvezető: Tóthné Kolmankó Diána
± Aranydaru dalkör. Karvezető: Németh Irma
± Gergely Boglárka ± v ers
± Nagyvenyimi és Baracsi Néptáncegyüttes. Tánccsoport vezetők: Kuminka Zsuzsa és Czuppon Péter 
± Sramli Kings együttes

A műsort Szerecz Róbert vezeti.Szerecz Róbert vezeti.Szerecz Róbert

Karácsonyi vendéglátás! A belépés díjtalan!

Meghívó

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családjátSok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2012. december 23-án, vasárnap 17.30 órakor2012. december 23-án, vasárnap 17.30 órakor
tartandó

Karácsonyi KoncertünkreKarácsonyi Koncertünkre
Helyszín:
Karácsonyi Koncertünkre
Helyszín:
Karácsonyi Koncertünkre
A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermeA Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme
Nagyvenyim Fő út 16.Nagyvenyim Fő út 16.

Köszöntőt mond:
Kegyes Lászlóné
alpolgármester
A műsorban közreműködik:A műsorban közreműködik:

-Szent Cecília  Ének- és zenekar-Szent Cecília  Ének- és zenekar
-Nagyvenyimi Női Kar-Nagyvenyimi Női Kar
-Dunaújvárosi Big Band zenekar-Dunaújvárosi Big Band zenekar

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!
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Nagyvenyimi
Advent

Nagyvenyimi
Advent

Nagyvenyimi
December 2. -  Advent első vasárnapja
17 óra: yertyagyújtás a Barátság-kőnél

Szabóné Lőrincz Ilona Polgármester AsszonySzabóné Lőrincz Ilona Polgármester AsszonySzabóné Lőrincz Ilona
Közös éneklés: az óvodásokkal és a résztvevőkkel

17.20. óra: efelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában
Kanyar Ágnes óvónő és Mankovics Máté nagycsoportos óvodás közös éneke

efelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában
Kanyar Ágnes óvónő és Mankovics Máté nagycsoportos óvodás közös éneke

efelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában

A nyuszi csoportosok műsora: A Fenyőfa ünnepe színjáték
Verset mond Szöllősiné Eisler Mariann
Az óvónők közösségének karácsonyi dalai, Kanyar Ágnes óvónő énekel
Ezt követően: Adventi vásár. Beigli, sütemény, pogácsa forralt bor és tea.
Vendéglátó: a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Ezt követően: Adventi vásár. Beigli, sütemény, pogácsa forralt bor és tea.
Vendéglátó: a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
Ezt követően: Adventi vásár. Beigli, sütemény, pogácsa forralt bor és tea.

December 8. szombat
6.30 - 17 óráig Mikulástúra ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.
8 - 17 óráig: Galambkiállítás a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.
kiállítás a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.

9 - 12 óráig: Játszóház a Búgócsiga Családi Napközi vezetésével
December 9. -  Advent második vasárnapja
16.15-16.45 óráig Veréb Judit ingyenes Ringató foglalkozást tartVeréb Judit ingyenes Ringató foglalkozást tartV
17 óra: Gyertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél. Utána a falu karácsonyfájának feldíszítése. 

Betlehem avatása ±  Megáldja Kristofory Valter atya ±  Faluszépítő Egyesület
Utána az iskola tornatermében:
Csőgér Lilla - vers
Molnár Istvánné - ének
Juhász-Vedres Zoltánné - vers
Aranydaru Dalkör - ének
Nagyvenyimi és Baracsi Szélescsapás Néptánccsoport
Vendéglátás az aulában:
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport

Zsíros kenyér - Búgócsiga Családi Napközi
Vendéglátó: Civilszervezetek

2012. december 16. -  Advent harmadik vasárnapja
16 órától: Megnyitó - Kundra Lászlóné igazgató

Tanárok énekelnek
Betlehemes játék (3. osztály)
Furulya (5. osztály)
Hópehely tánc (7. osztály)
Ének-duó ± É nekkar
Hópehely tánc (7. osztály)
Ének-duó ± É nekkar
Hópehely tánc (7. osztály)

16.45 órától: átság-kőhöz vonulunk gyertyagyújtáshoz. 
17.20 órától: usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

Vendéglátó: Kossuth Lajos Általános Iskola
usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

Vendéglátó: Kossuth Lajos Általános Iskola
usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

December 23. -  Advent negyedik vasárnapja
17 órától: yertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél.

Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai
17.30 órától: A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében „

Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai
A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében „
Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai

Karácsonyi koncert” a művelődési ház szervezésében.
Vendéglátás az aulában:
Sütemény - Aranydaru Nyugdíjasklub

Forralt bor - Aranydaru Nyugdíjasklub
Vendéglátó: Művelődési Ház

December 2. -  Advent első vasárnapja

Nagyvenyimi és Baracsi Szélescsapás Néptánccsoport

Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport

Zsíros kenyér - Búgócsiga Családi Napközi

yitó - Kundra Lászlóné igazgató

Ének-duó ± É nekkar
16.45 órától: A Barátság-kőhöz vonulunk gyertyagyújtáshoz. 
17.20 órától: Árusítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

Vendéglátó: Kossuth Lajos Általános Iskola
usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

Vendéglátó: Kossuth Lajos Általános Iskola
usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

December 23. -  Advent negyedik vasárnapja
17 órától: Gyertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél.

Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai
17.30 órától: A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében „

Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai
A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében „
Böttger Antal református lelkész Adventi jókívánságai

Molnár Istvánné - ének
Juhász-Vedres Zoltánné - vers
Aranydaru Dalkör - ének
Nagyvenyimi és Baracsi Szélescsapás Néptánccsoport
Vendéglátás az aulában:
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport
Forralt bor - Aranykezű Öltögetők
Sütemény - Foltvarró klub és Néptánccsoport

Zsíros kenyér - Búgócsiga Családi Napközi
Vendéglátó: Civilszervezetek

Vendéglátó: a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.
kiállítás a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.
kiállítás a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.

óház a Búgócsiga Családi Napközi vezetésével
December 9. -  Advent második vasárnapja

eréb Judit ingyenes Ringató foglalkozást tart
Gyertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél. Utána a falu karácsonyfájának feldíszítése. 
Betlehem avatása ±  Megáldja Kristofory Valter atya ±  Faluszépítő Egyesület

tána az iskola tornatermében:
Csőgér Lilla - vers
Molnár Istvánné - ének

Gyertyagyújtás a Barátság-kőnél
Köszöntőt mond: Szabóné Lőrincz Ilona
Közös éneklés: az óvodásokkal és a résztvevőkkel

17.20. óra: A Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában
Kanyar Ágnes óvónő és Mankovics Máté nagycsoportos óvodás közös éneke

efelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában
Kanyar Ágnes óvónő és Mankovics Máté nagycsoportos óvodás közös éneke

efelejcs Napköziotthonos Óvoda műsora az iskola Torna csarnokában

A nyuszi csoportosok műsora: A Fenyőfa ünnepe színjáték
Verset mond Szöllősiné Eisler Mariann
Az óvónők közösségének karácsonyi dalai, Kanyar Ágnes óvónő énekel
Ezt követően: Adventi vásár. Beigli, sütemény, pogácsa forralt bor és tea.

December 2. -  Advent első vasárnapja

usítás az aulában. Az iskola osztályai süteményt teát és forralt bort árulnak mérsékelt áron.

yertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél.

Karácsonyi koncert” a művelődési ház szervezésében.

a ± a  Nagyvenyimi Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület szervezésében.

Gyertyagyújtás a polgármesteri hivatal melletti Barátság-kőnél. Utána a falu karácsonyfájának feldíszítése. 
istofory Valter atya ±  Faluszépítő Egyesület

Kanyar Ágnes óvónő és Mankovics Máté nagycsoportos óvodás közös éneke




