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a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolában 

KÖZMEGHALLGATÁST
 tart, melyre tisztelettel és szeretettel meghívom településünk 

valamennyi lakóját!

Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester

Január 20-án, a magyar kultúra napja alkalmából Corbisi-
er Kim munkáit bemutató kiállítás nyílt a művelődési ház-
ban. A Nagyvenyimen gyerekeskedő, megrázóan fiatalon 
elhunyt festőnő emlékezete összeforrt ezzel az ünneppel 
Nagyvenyimen Írásunk a 14. oldalon. Fotók: Horváth László

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Az újesztendő kezdete az 

önkormányzat életében min-
dig az értékelést és a költ-
ségvetési tervezést jelenti. A 
KÖZMEGHALLGATÁS 
azon kötelező feladata az ön-
kormányzatnak, amikor meg-
ismerteti a település lakos-
ságával az előző év várható 
bevételi és kiadási adatait, és 
a jelenlegi év költségvetésének 
fő számait.

A mögöttünk lévő 2016. 
év mozgalmasan, sok feladat-
tal telt és szép eredményeket 
hozott, olyanokat, melyek a 
község valamennyi polgá-
ra számára értéket képvisel-

nek. 2017-ben is számos régi-
új feladat, újult erővel történő 
megoldása vár ránk. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Mottó
„A tervezés nem arról szól, 

hogy valami hogyan néz ki, 
vagy milyennek tűnik. A terve-
zés lényege, hogy hogyan műkö-
dik.”

(Steve Jobs)

2017. FEBRUÁR
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Változások az iskolai 
étkeztetésben

Tisztelettel tájékoztatjuk a menzás és napközis tanuló-
kat és szüleiket, hogy a gyermekek iskolai étkeztetését ön-
kormányzatunk apróbb változások mellett az eddig meg-
szokott módon biztosítja. 

A jogszabályi rendelkezések értelmében az ebédbefize-
tés időpontja a tárgyhónap első napjaira esik. 

A menza és napközi díját a polgármesteri hivatal pénz-
ügyi munkatársa, Kleiber Brigitta kolléganőnk szedi be. A 
befizetés a gyermekek és a szülők kényelmének érdekében 
továbbra is az iskolában történik. 

A napközi, illetve ebéd betegség vagy egyéb hiány-
zás miatti lemondását továbbra is a hiányzást megelő-
ző napon 9 óráig, a 0630/991-2941 telefonszámon vagy a 
penzugynv@invitel.hu e-mail címen lehet megtenni. Az 
étkeztetés az eddig megszokott módon az iskolában, a pe-
dagógusok segítségével történik.

Tisztelettel: 
Nagyvenyim Polgármesteri Hivatala

Ismételt felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. 
§ (1) bekezdése alapján az eb 
tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség el-
leni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel 
három évente legalább egy al-
kalommal ebösszeírást végez. 

Tekintettel arra, hogy az 
ebösszeírás határideje 2017. 
január 15-én lejárt, kérem 
azon eb tulajdonosokat/tar-
tókat, akik még nem tettek 
eleget a felhívásnak, azt soron 
kívül pótolni szíveskedjenek.

Az eb tulajdonosa és tar-
tója az ebösszeíráskor köte-
les a törvényben előírt adato-
kat rendelkezésre bocsátani. 
Az ebösszeírás céljából ké-
rem a Nagyvenyim nagyköz-
ség közigazgatási területén 
tartott négy hónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosait/tartó-
it, hogy az ebeikre vonatkozó 
adatokat az Önkormányzat-
hoz eljuttatni szíveskedjenek. 

Az adatlap kitölthető 
elektronikus úton a http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.
hu oldalon. Lehetőség szerint 
kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap be-
nyújtható továbbá:

• személyesen: ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán,

• postai úton a Polgármes-
teri Hivatal számára címezve 
(2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap el-
érhető:

• a http://ugyfelkapu.eb-
nyilvantarto.hu oldalon, 

• letölthető a www.
nagyvenyim.hu honlapról, 
vagy

• átvehető személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. 

Az ebösszeíró adatla-
pot ebenként kell kitölte-
ni. A kitöltéssel kapcsolat-
ban a 25/506-218-as vagy a 
25/507-460- as telefonszá-
mon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtu-
lajdonosok/Ebtartók figyel-

mét, hogy az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. A bírság legkisebb 
összege az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendeletben fog-
laltak alapján 30.000 Ft. Az 
adatszolgáltatási kötelezett-
ség teljesítését és a benyújtott 
adatlapok valóságtartalmát a 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a 
nyilvántartás aktuális infor-
mációkat tartalmazzon, az 
ebtulajdonosok / ebtartók az 
ebösszeírást követően is köte-
lesek az adatokban bekövet-
kező változásokat (pl. elpusz-
tulás, szaporulat) bejelenteni 
az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Eb-
tulajdonosok / Ebtartók fi-
gyelmét, hogy a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. 
§ (10) bekezdése értelmé-
ben 2013. január 1. napjától a 
négy hónaposnál idősebb eb 

csak transzponderrel (chip) 
megjelölve tartható, ezért 
kérem, amennyiben a jogsza-
bályban meghatározott kö-
telezettségüknek még nem 
tettek eleget, úgy szívesked-
jenek a transzponderrel nem 
rendelkező ebet állatorvosnál 
megjelöltetni. 

A veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) 
FVM rendelet szerint az ebe-
ket évente be kell oltatni ve-
szettség ellen. A veszettség 
elleni védőoltást valameny-
nyi szolgáltató állatorvos el-
végezheti. 

Kérem a Tisztelt Ebtulaj-
donosokat/Ebtartókat, hogy 
amennyiben a veszettség el-
leni utolsó oltásra egy évnél 
régebben került sor, azt hala-
déktalanul pótolni szívesked-
jenek.

Együttműködésüket kö-
szönöm! 

Nagyvenyim, 2017. janu-
ár 20.

Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  .....................................................................................507-460
Polgármester: ................................................................................507-461
Jegyző: ..........................................................................................507-450
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Pénzügy:  ......................................................................................506-230
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Gyermekjóléti szolgálat: ...............................................................506-212
Igazgatás: Domokos Edina:  .........................................................506-210
Fax:  ..............................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Varga Szilvia: ..................................................507-451 
            csütörtökön 8-12 óráig
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:  .........................................................................259-270
Dr. Zseli József:  ...........................................................................507-470
Orvosi ügyelet: .............................................................................506-201
Védőnő:  .......................................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita:  ...........................................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma:  .........................................................507-420
Általános Iskola telefonszáma:  .....................................................506-221
Általános Iskola faxszáma:  ...........................................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma:  ....................................................506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda:.....................................................258-096
Mentőállomás: ..............................................................................411-011
Tűzoltóság: ...................................................................................410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................................510-510
Általános segélyhívó: ........................................................................... 112
Polgárőrség: .....................................................................06-30/533-2322
Körzeti megbízott: ...........................................................06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON .............................................áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna: ................................................ 06/40/462-000
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Gondolatok 
a közmeghallgatás 

elé
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idei feladataink között 

kiemelkedő fontosságú a tele-
pülés belterületi úthálózat és a 
hozzá kapcsolódó felszíni víz-
elvezetési rendszer megújítá-
sának szükségessége. 

Az önkormányzat és a la-
kosság összefogásával a te-
lepülésen azonos, minőségi 
aszfaltburkolattal ellátott köz-
lekedési hálózat, és megfelelő 
árokrendszer alakítható ki, a 
szennyvízcsatorna rendszer 
kiépítése után hosszú időre 
biztosítva a lakosság számá-
ra az európai színvonalú köz-
lekedési komfortot éppúgy, 
mint épített környezetünk 
megóvásának és ingatlanjaink 
értéknövelésének lehetőségét. 

A KÖZMEGHALLGA-
TÁSON lehetőség van köz-
érdekű kérdések és javaslatok 
megbeszélésrére. 

Kérdéseiket, észrevé-
teleiket és javaslataikat 
2017. február 6-ával bezá-
rólag írásban is bejelenthe-
tik a venyimtitk@invitel.
hu emailen vagy a polgár-
mesteri hivatal titkárságán 
telefonon az 507-460-as 
számon. 

A KÖZMEGHALLGA-
TÁSON való megtisztelő 
megjelenésükre számítok!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Sikerekben, 
eredményekben 

és boldog 
pillanatokban 

gazdag új 
évet kívánok 
Nagyvenyim 

lakóinak!
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Iskolai melegvíz –  
szülői kezdeményezés
Kedves Anyukák és Apu-

kák!
Bár a közoktatási rendszer 

átalakításával a Nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola oktatási szakmai irányí-
tása mellett 2017. január 1-től 
immár az épületüzemeltetés 
feladatát is a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ 
látja el, gyermekeink isko-
lai nevelésének és oktatásá-
nak körülményei számunkra 
mit sem veszítettek fontossá-
gukból, hiszen bennük látjuk 
Nagyvenyim jövőjét. 

A képviselő-testület éppen 
ezen elvtől vezérelten dön-
tött a korábbi kettőt követő 
harmadik új tanterem kiala-
kítása mellett az iskolaépület 
két ütemben, több, mint 100 
millió Ft értékben megvaló-
sítandó energetikai korszerű-
sítésére történő pályázat be-
nyújtásáról. Döntöttünk arról 
is, hogy az első ütemben el-
végzendő beruházás, mely a 
hőtermelő oldal korszerűsí-
tését jelenti, a pályázati támo-
gatottság esetleges hiányában, 
önerőből is elvégzendő fel-
adat. Ezzel együtt meg kellett 
oldanunk a gyermekek iskola-
épületen belül történő étkez-
tetését is. 

Az elavult, kilyukadt, nem 
javítható állókazánok és boj-
lerek leszerelését követően 
így került sor a régi kazánház 
(a kevésbé kreatív szemlélő 
számára talán lehetetlennek 
tűnő) átalakításával, szigetelé-
sével és felújításával, a folyosó 
falának megbontásával és új 
nyílászárók beépítésével az is-
kola új étkezőhelyiségének ki-
alakítására. 

A mintegy 25 millió Ft ér-
tékben megvalósított fejlesz-
tés során az újonnan kialakí-
tott kicsiny kazánházban 3 
db, a legmodernebb konden-

zációs hőtermelő technikát 
képviselő fűtőberendezés, a 
melegítőkonyha, mosogató-
helyiség és a tornatermi öl-
tözők melegvízellátásának 
biztosítására pedig indirekt 
fűtésű melegvíztároló került 
felszerelésre. 

A beruházás második 
ütemében (pályázatunk tá-
mogatása esetén) az épület-
határoló felületek szigetelése, 
valamint a régebbi nyílászárók 
cseréje stb. mellett a hőleadó 
oldal korszerűsítését tervez-
tük megvalósítani. Ez a fűtési 

oldalon a vezetékrendszer és 
a radiátorok cseréjét, illetőleg 
a szabályozórendszer kialakí-
tását jelenti, vízoldalon pedig 
lehetőséget a vizesblokkok 
mosdóinak melegvízzel törté-
nő ellátására. Pályázatunk je-
lenleg elbírálás alatt van, s mi 
nagyon bízunk a támogatás 
elnyerésében.

Karácsony előtt az iskola-
vezetés egy, az iskolai higié-
niás viszonyok javítását és a 
gyermekek melegvízben tör-
ténő kézmosását mielőbb le-
hetővé tévő elképzelésről, il-
letve ennek előmozdítását 
szolgáló adománygyűjtésről 
szóló szülői kezdeményezés-
ről értesített. 

Az önkormányzat termé-
szetesen tisztelettel és köszö-
nettel fogad minden, az ön-
gondoskodás irányába ható, és 
a feladatok közösségi összefo-
gás útján történő megoldását 
célzó kezdeményezést. 

Az iskolafenntartó és az 
önkormányzat között 2016. 
decemberében létrejött va-
gyonkezelési szerződés alap-
ján, a Dunaújvárosi Tankerü-
leti Központ munkatársaival 
egyetértésben, az államház-
tartáson kívülről érkező for-
rások átvételét szabályozó 

helyi rendeletünk alapján le-
hetséges (a beadott pályázat-
tal ellentmondást nem kelet-
keztető és a már megvalósított 
fejlesztés garanciális feltétele-
it nem érintő módon) a mos-
dók melegvízzel történő el-
látását célzó, a beérkezett 
adományokból finanszírozott 
beruházás. 

Az iskolai higiéniás feltéte-
lek javítását célzó szülői kez-
deményezés és az adományo-
zás körében érdeklődhetnek 
Szilas-László Orsolyánál (1.b 
osztály) személyesen, vagy te-
lefonon a 06 30 4922410-es 
számon. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Amennyiben a felvázolt szülői kezdemé-
nyezéssel egyetértenek, adományaikat -a cél 
megjelölésével- tisztelettel és köszönettel fogad-
juk az önkormányzat 

11736037-15361442
számú bankszámláján, vagy (csoportos) pénz-

tári befizetéssel. A beérkezett adományokról hi-
vatalos igazolást állítunk ki, a befolyt pénzből 
pedig az önkormányzat, mint az adomány elle-
nében vállalt kötelezettséget, elvégezteti a szük-
séges tervezési és kivitelezési munkálatokat. 
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Adventi támogatók, szervezők, 
résztvevők….

Kedves Nagyvenyimiek!
Átléptünk az Újeszten-

dőbe. S bár e lap olvasásakor 
már február havában járunk, 
meg kell emlékeznünk a mö-
göttünk hagyott 2016. év Ad-
venti időszakáról. 

Advent ünnepe évezredes 
jelentőségéhez méltón töltöt-
te be feladatát Nagyvenyimen. 
Felkészítette az embereket a 
Karácsony eljövetelére. An-
gelus Silesius szavai ekép-
pen szóltak: „szülessék meg 
bár Krisztus ezerszer Betle-
hemben, de elvesztél, ha nem 
születik meg a szívedben.” A 
nagyvenyimi programok ré-
szeseként és az Adventi gyer-
tyák fényében a Barátság-
kő körül állva, kinek-kinek a 
maga hite szerint, de mind-
annyiunk szívében megszüle-
tett a Megváltó erő. 

Nagyvenyim polgárai ne-
vében köszönetet mondok 
Mindenkinek, aki munkájá-
val, jelenlétével és szeretetével 

igyekezett ennek a közösség-
formáló, felemelő rendezvény-
sorozatnak a létrehozásában, a 
szívet melengető, ünnepi han-
gulat megteremtésében!

Köszönet kisóvodásaink-
nak, szüleiknek, az óvodai és 
iskolai pedagógusainknak és 
az iskola dolgozóinak. A Mű-

velődési Ház dolgozóinak, 
a civil szervezeteknek. Vala-
mennyi fellépőnek, köztük az 
Aranydaru Nyugdíjasklub és 
a Dalkör tagjainak, a Fontana 
Női Karnak és Szent Cecília 
Ének- és zenekarnak, a Nagy-
venyimi Táncegyüttesnek és a 
mazsorett csoportnak. Külön 

köszönet a község adventi ko-
szorújának készítésében és a 
Betlehem állításában résztve-
vőknek! Müller Simonnak és 
családjának, valamint Pásztor 
Ferencnek és családjának. Kö-
szönet Valter atyának és Bött-
ger Antal lelkész úrnak. 

Ünnepünk és örömünk is 
akkor lehet teljes, ha van ki-
vel megosztanunk azt. Az 
elmúlt év tovább gazdagí-
totta az Altomünsterrel és 
Egeressel meglévő barátsá-
gunkat. Köszönet ezért az 
ebben munkálkodóknak! Az 
Altomünsterből érkezett Mi-
kulást fogadóknak: Rozbo-
ra Piroskáéknak, Agárdiné 
Szabó Zsuzsannának, Kegyes 
Lászlónénak és családjának, 
az Erdélybe utazó Nagyveny-
imi Télapónak és kíséretében 
utazóknak: Kegyes Lászlóné-
nak, Rauf Pál Polgármester 
Úrnak és Major Györgynek. 
Az altomünsteri karácsonyi 
vásárban szorgos-dolgos kül-
döttség tagjainak: Vér Szil-
veszternek, Szilágyi Zsoltnak 
és feleségének Évának, a Ke-
gyes házaspárnak, Czimmer 
Évának és Greksa Gábornak.

Advent egy „csöndes ko-
pogtatás” az életünkön. Csön-
des kopogtatás, de mi Nagy-
venyimiek, évről évre egyre 
többen halljuk meg ezt. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Programdömpinggel búcsúztattuk a 2016. évet
Nagyon boldog, egészség-

ben, vidámságban és sikerek-
ben bővelkedő 2017. évet kí-
vánok Mindenkinek, és egy 
kis visszatekintésre invitálom 
Olvasóinkat…

Advent időszakában min-
den évben változatos prog-
ramokban bővelkedik tele-
pülésünk. 2016-ban korán 
megkezdte vendégeskedését 
nálunk a Mikulás, hiszen az 
altomünsteri Nagyszakállú 
már november 25-én kopog-
tatott a nagyvenyimi intéz-
mények ajtaján.

November 26-án szakítva 
az eddigi gyakorlattal, egy-
szerre készítettük el a közös-
ség adventi koszorúját és állí-
tottuk fel a betlehemi istálló 
makettjét. Köszönjük a hideg 
idő ellenére is több mint har-
minc főt számláló vidám ön-
kéntes csapat tagjainak az-
napi munkáját, és köszönjük 
Rohonczi ROHO Istvánnak 
hogy József és Mária szobra 
részben megújulva került az 
életképbe.

Advent első vasárnapján a 
Nefelejcs Óvoda óvodásai és 
óvónői varázsoltak karácsonyi 
hangulatot az iskola tornater-
mének színpadára. 

A második vasárnapon 
már kora délutántól szimul-
tán programokkal várta a 
művelődési ház és a civil cso-

portok csapata az érdeklődő-
ket. 14 órától az iskola udva-
rán és aulájában kézművesek, 
őstermelők adventi bemuta-
tójával és kirakodóvásárával 
vártuk felnőtt látogatóinkat, 
miközben a Búgócsiga Csa-
ládi Napközi kollektívája a 
Mikulás játszóházba invitál-
ta a gyereket a klubterem-
be. 16 órától került sor a civil 

csoportok adventi műsorára, 
amiben az Aranydaru Dalkör 
karácsonyi dalcsokra, Csiz-
madia György szavalata mel-
lett a mazsorett csoportok és 
a Nagyvenyimi Táncegyüttes 
produkcióját élvezhette a kö-
zönség. 

A harmadik hétvége há-
zigazdája hagyományosan a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola. Az iskola tanulói és tan-
testülete szívmelengető ka-
rácsonyi összeállítással és 
ínycsiklandó vendéglátással 
készültek a látogatók fogadá-
sára.

Az örökifjakat december 
15-én délután Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányza-
ta és a Művelődési Ház látta 
vendégül az idősek karácso-

nyán, ahol Polgármester Asz-
szony köszöntője után a gyer-
mekcsoportok - Nefelejcs 
Óvoda Katica csoportja, a 
mazsorett és moderntánc cso-
port, a baracsi gyermek nép-
tánccsoport - elbűvölő bemu-
tatkozását láthatták. A helyi 
csoportok műsorát követően 
Zenés ajándékkosárból válo-
gathattak a résztvevők, amit 
Bognár Rita és Tihanyi Tóth 
Csaba, a Tihanyi Vándorszín-
pad művészei „nyújtottak át” 
vendégeinknek.

Karácsonyi koncertünkkel 
zárult adventi rendezvényso-
rozatunk, ahol ebben az év-
ben a Szent Cecília ének- és 
zenekar és a Fontana Női Kar 
nemcsak külön-külön, hanem 
közös énekkel is megörven-
deztette mindazokat, akik el-
látogattak az iskola tornater-
mébe. Produkciójuk remekül 
keretezte Lukács Sándor Kos-
suth-díjas Kiváló Művész Ad-
vent-köszöntő, Karácsonyvá-
ró pódiumestjét.

Adventi műsoraink min-
den alkalommal a Barát-
ságkőnél, a település adven-
ti koszorújánál értek véget, 
ahol Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester gyújtotta meg 
mindannyiunk nevében a vá-
rakozás gyertyáját. A szép 
számmal összegyűlt nagyve-
nyimiek az óvodásokkal, az 
iskolásokkal és az Aranydaru 
Dalkör tagjaival együtt éne-
keltek. A felnőttek kezük-
ben teával, forralt borral még 
szívesen beszélgettek, amíg a 
gyerekek érdeklődve nézeget-
ték a betlehemet, a csípős esti 
szélben táncoló adventi gyer-
tyák lángját.

Mogyorós Mária 
Művelődési Ház és Könyvtár

2017-ben december másodikán lesz a közös adventi 
koszorúkészítés és a betlehemállítás. December 3-án, 10-
én, 17-én vasárnap várjuk Önöket műsorral az iskola tor-
natermében, (és gyertyagyújtással a Barátságkőhöz). 

Mivel advent utolsó vasárnapja már szenteste lesz, ezért 
korábban, december 23-án szombaton tervezzük a negye-
dik gyertya meggyújtását. 

Tartsanak velünk, ünnepeljünk együtt 2017-ben is!
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Ismét lezártunk egy félévet
2017. január 20-án véget 

ért az első félév. Egy rövid 
áttekintést nyújtunk az el-
múlt hónapok munkájáról. 

Tanulmányi eredményeink 

290 tanulónk indult 
neki a tanévnek, évköz-
ben ketten távoztak, és né-
gyen érkeztek, így 292-en 
zártuk a félévet. 15 tanu-
lócsoportunkból minden 
alsós osztályunk egész na-
pos oktatási formában ta-
nul. Emellett 1 napközis 
csoportunk működik a fel-
ső tagozaton azoknak, akik 
délutánjaikat itt töltik az 
iskolában. Látogatottságuk 
ideális, 16 fő veszi igénybe 
ezt a szolgáltatást. Tantes-
tületünk létszáma 29 fő, mun-
kánkat egy pedagógus asszisz-
tens és egy iskolatitkár segíti. 
Az iskola tanulmányi átlaga 
3,82. A legjobb eredményt 
magyar irodalomból, a legy-
gyengébbet matematika tan-
tárgyból érték el diákjaink. 
A tantárgyi dicséretek száma 
423 darab. Legtöbb dicsére-
tet testnevelésből és énekből 
kapták a gyerekek, de min-
den tantárgy bővelkedik di-
cséretekben. Osztályszinten 
alsósaink jó átlagokat értek el, 
felsőben a hatodik b és a nyol-
cadik osztály érte el a legjobb 
eredményt. Az elmúlt hóna-
pokban 45-en kitűnően és 26-
an kiemelkedően teljesítettek. 
Tizenegy tanulónak nem si-
került eredményesen befejez-
ni a félévet. 

Művészeti nevelésünk 

Az elmúlt években nagyot 
lendült a művészeti élet is-
kolánkban. Alsós osztályaink 
délelőtti foglalkozás kereté-
ben tanulják a kölyökatléti-
ka és a tánc alapmozdulata-
it. Löttös Barbara vezetésével 

drámaszakköröseink műsora-
ikkal színesítették az iskolai és 
községi ünnepségeket. Ének-
karosaink száma magas, ami 
igen nagy munkát kíván az 
őket irányító Hartyányi Edit-
től. Bár többségük alsós kis-
diák, hangjukkal elbűvölték a 
venyimi közönséget, műsora-
ikkal pedig a községi és isko-
lai megemlékezéseken állnak 
helyt. Az énekórák keretében, 
harmadik osztálytól felme-
nő rendszerben minden ta-
nulónknak oktatunk furulyát. 
A legjobbak iskolai műsoro-
kon adnak ízelítőt tudásukról. 
Kézműveseink létszáma is fel-
duzzadt, már három csoport-
ban folyik az oktatásuk, így 
újra sok szép alkotás születik, 
amelyeket kiállításon muta-
tunk be az érdeklődőknek. 

Szabadidős foglalkozásaink 

Szakköreink látogatott-
ságával elégedettek vagyunk. 
Sportszakköreink a legvon-
zóbbak, sokan járnak kötélug-
rásra, kézilabdázni, focizni, és 
nagyon kedvelik az atlétikát. 
Az iskolai diákönkormány-
zat ismét kirándulást szerve-

zett a Kutatók éjszakájára és 
részt vettünk a Mikulás telje-
sítmény túrán. Továbbápoltuk 
hagyományainkat. Ismét volt 
Sulihét, Kossuth-nap, Tök-
buli. Mikulás ünnepségünk-
re meghívtuk a nagycsopor-
tos óvodásokat, akikkel együtt 
örültünk a színvonalas műso-
roknak, a finom sütiknek és a 
jó hangulatnak. Üde színfolt 
iskolánkban a Tóth Tamás ve-
zette szivacskézilabda, mely-
nek edzései a Dunaújváro-
si Atlétikai Klub égisze alatt, 
annak támogatásával történ-
nek. Csikós- Nagy Norbert 
testnevelőnk megszervezte a 
Diáksport Napját, a Bozsik 
programban, és a Nagyveny-
imi Egyesület utánpótlás csa-
patában tevékenykedik a gye-
rekek mellett. Budai Árpádné 
a Kölyökatlétika programon 
keresztül szeretteti meg az at-
létikát az idejáró gyerekekkel. 
Az iskola adventi hétvégéjén 
zsúfolásig megtelt a tornate-
rem. 

Nyelvtanulás 

Évek óta lehetősé-
get adunk az osztályszintű 

nyelvválasztásra. Jelen-
leg a hetedik évfolyam 
kivételével minden 
osztályunk angol nyel-
vet tanul. Negyedik 
éve már első osztály-
tól lehetőséget adunk 
az idegen nyelvre való 
ráhangolódásra, illetve 
a nyelv évfolyamszintű 
megválasztására. Mi-
vel harmadik osztályig 
nem osztályozzuk a 
gyerekeket, nincs szo-
rongás, de nagyon sok 
idegen kifejezést „fel-
szednek” magukra a 
kicsik. Felső tagozaton 
kiemelten foglakozunk 
a tehetséges tanulók-
kal, akik szorgalmasak, 

megismerkedhetnek a máso-
dik idegen nyelvvel.

Információáramlás 

Sokat javítottunk informá-
cióáramlásunkon. Megújult 
honlapunkon folyamato-
san frissítjük az iskolai híre-
ket, ezen kívül minden tanu-
lónk havi programajánlót visz 
haza. Az elmúlt tanévben is-
mét megkérdeztük partnere-
inket arról, hogyan véleked-
nek iskolánkról. Őszinte és 
konstruktív véleményük újabb 
célkitűzésekre sarkallta az is-
kola dolgozóit. 

Tehetségpont 

2015 januárjában Tehet-
ségponttá váltunk. Évek óta 
kiemelten foglalkozunk a 
tehetséges tanulókkal, most 
pedig megtaláltuk hozzá a 
külső segítséget is. Kezdet-
ben a  zenei nevelés mellett, 
a mozgásfejlesztés, a polgár-
védelem tartozott a prog-
ram alá, de az idegen nyelv 
sikerességén felbuzdulva, ez 
a terület is a program részé-
vé vált.
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Kiemelkedő versenyeredményeink- büszkeségeink

A Petőfi Sándor Általános Iskola harmadikosoknak rende-
zett tankerületi angol versenyén iskolánk csapata a második he-
lyen végzett.

A csapat tagjai:
Csepecz Zsolt
Balogh Mátyás
Baumühlner Péter
Felkészítő tanáruk: Kollárné Pál Erika

A Rudas Közgazdasági Szakgimnázium nyolcadikosoknak 
rendezett tankerületi versenyén iskolánk csapata a harmadik 
helyen végzett.

A csapat tagjai:
Szabó Soma
Petrányi Bálint
Szabados Zalán
Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia.

A Pannon Oktatási Központ nyolcadikosoknak rendezett 
tankerületi versenyén iskolánk csapata a harmadik helyen vég-
zett.

A csapat tagjai:
Barna Lujza
Varga Nóra
Petrányi Bálint
Szabados Zalán
Felkészítő tanáruk: Gere Szilvia.

A tankerületi történelemversenyen iskolánk csapata a III. 
helyezést szerezte meg.

A csapat tagjai:
Papp Meláni
Szántó Emma
Varga Vanda
Baranyai Kata
Felkészítő tanáraik:
Budai Árpádné, Becze Gábor és Tóthné Kolmankó Diána

A diákolimpia körzeti kézilabda bajnokságon az őszi fordu-
lóban III. korcsoportos lányaink nem találtak legyőzőre, így az 
első helyen zártak.

A csapat tagjai:
Rabi Dóra
Kovács Emma
Papp Leila
Horváth Enikő
Van Den Meerschaut Vivien
Sipos Dorka
Tóth Réka
Stanton Vivien
Kovács Vivien
Rauf Réka
Jonkl Csenge
Felkészítő tanáruk: Tóth Tamás
 
A tankerületi mesemondó versenyen Tóth Réka első helyen 

végzett a felsősök versenyében.
Felkészítő tanára: Hartyányi Edit.

A tankerületi mesemondó versenyen Hanol Alíz bronzérmet 
szerzett a harmadikosok versenyében.

Felkészítő tanára: Rédei Zita.

A Petőfi Sándor Általános Iskola által rendezett tankerületi 
rajzversenyen korosztályában Aranyecset Díjat nyert:

- Hekele Dóra,
- Palágyi Janka,
- Varjas Liliána,
- Lakatos Gergő.
Felkészítő tanáraik:
Szalavics Eszter, Sabankóné Rédei Zita és Löttös Barbara

Szilveszteri bál 

Szülői közösségünk ismét nagyon jól szervezett, jó hangula-
tú bállal zárta a 2015-ös évet. Köszönjük Szabóné Kiss Éva és 
az őt támogató lelkes szülői csapat munkáját. A jótékonysági bál 
bevételét iskolai programokra és az udvar szépítésére fordítjuk. 
Köszönjük mindazoknak, akik tombola felajánlásukkal segítet-
ték a bál sikerességét.

Kundra Lászlóné 
igazgató

Akiknek köszönjük a támogatását:
Antus Imre, Antus Csaba, Tusa Trans 
Antusné Andrea Dunaújváros Piactéri Lottózó
Öcsi Pizzéria Nagyvenyim  
Kumin Tank Benzinkút Kuminka József  
Daró Gumiszerviz Daró Gábor  
Nagyvenyim Cukrászda  
Nagyvenyim Gyógyszertár Galenus Bt. Szent Bernát 
Patika 
Coop ABC Nagyvenyim  
Ráthgéber László Nagyvenyim  
Frisco Hajstúdió Melkvi Edina  
Berczeliné Förhécz Gabriella Mesterkozmetikus
Nagyvenyim Zöldségbolt  
Speedy „Minden is van” Retter Terézia Edit
Venyim Gyümölcse Kertészet Csizmadia György
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Leendő elsőseink tanítói
Molnár Tünde

Tisztelettel és nagy szeretet-
tel köszöntöm a leendő első osz-
tályosokat és szüleiket. 

A Nagyvenyimi Kossuth La-
jos Általános Iskolában 2015 au-
gusztusa óta dolgozom tanító-
párom, Kissné Ságodi Gyöngyi 
mellett. Az elemi iskolát Felső-
hegyen végeztem, majd Zentán 
tanultam tovább a Közgazdá-
szati és Kereskedelmi Középis-
kola közgazdász szakán. Egye-
temi tanulmányaimat 2010-ben 
a szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karán kezdtem el, 
ahol 2014-ben szereztem meg 
az alapfokú diplomámat, majd 
2015-ben a mesterdiplomámat 
is. Eddigi tanulmányaim alkal-
mával olyan pedagógiai mód-
szereket ismertem meg, amellyel 
segíteni tudom, felzárkóztatom, 
és fejlesztem a diákokat, mind-
egyiket képességeikhez mérten 
úgy, hogy azokat egyúttal ne-
veljük is. 

Az oktatásban kiemelten 
fontosnak tartom a motiváci-
ót. Úgy gondolom az oktatá-
si folyamatban ez a módszer 
a leghatásosabb. A tanulók ér-
deklődését szem előtt tartva 
választom ki a legmegfelelőb-
bet az óráimra, valamint ehhez 
kapcsolódva ismertetem az új 
anyagrészeket, tudásszintjük-
nek megfelelően. Igyekszem 
olyan példákat bemutatni, 
amelyek a mindennapi életben 
is megtalálhatóak és alkalma-
zahatóak. Ezek mellett a tan-
óráimon jó hangulatot és elfo-
gadó légkört alakítunk ki, ahol 
minden tanuló véleménye fon-
tos, és ahol elfogadjuk egymás 
különbözőségeit.

Az információs, kommu-
nikációs eszközök használatát 
szintén előnyösnek tartom az 
oktatásban. Mindamellett, hogy 
oktató és nevelő hatása van, ér-
dekesebbé, izgalmasabbá vará-
zsolhatja a tanórákat, és játszva 
sajátítható el a helyes használa-
tuk. 

Végül, de nem utolsó sor-
ban, a helyes testi fejlődés és 
komplex személyiség kialakulá-
sát emelném ki. Tanulmányaim 
alatt foglalkoztam a motorikus 
képességek hatékony fejleszté-
sével, a szabadidő kitöltésének 
hasznos lehetőségeivel. Nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy a ta-
nulók minél több időt töltsenek 
mozgással, sportolással. Annak 
érdekében, hogy ez minél haté-
konyabban megvalósuljon, kol-
léganőmmel röplabda szakkört 
vezetünk. A mozgás, és sport 
nem kiváltság kell, hogy legyen 
a gyermekek életében, hanem 
mindennapi rutin, ami a szemé-
lyiség helyes fejlődésére is nagy 
hatással van. 

Mikor megtudtam, hogy en-
gem választottak az egyik elsős 
osztályfőnöknek, nagyon bol-
dog lettem, hiszen ezzel egy ál-
mom válik valóra. Nem is tud-
nék szebb feladatot elképzelni 
attól, hogy egy csapat apróságot 
tanítok meg írni, olvasni és szá-
molni. Az iskola tornatermében 
rendezett Mikulásbulin ez az ér-
zés csak erősödött bennem, mi-
kor személyesen is találkoztam a 
jövő generációjával. Mindemel-
lett tudom, hogy ez egy nagyon 
nehéz és felelősségteljes feladat, 
de bízom benne, hogy közösen, 
jó hangulatban éljük meg az is-
kolás éveket. 

,,Lehet, hogy elfelejtik, mit 
mondtál nekik, de soha nem fog-
ják elfelejteni, hogy hogyan érez-
ték magukat a szavaidtól.” (Carl 
William Buehner )

Kissné Ságodi Gyöngyi
1992-ben szereztem tanítói 

diplomát Baján, az akkori Eöt-
vös József Tanítóképző Főisko-
lán. Még ebben az évben (1992-
93. tanév) kezdtem dolgozni a 
Nagyvenyimi Általános Iskolá-
ban. Itt élek Nagyvenyimen csa-
ládommal együtt. 

Minden tanévben új kisis-
kolások „érkeznek” hozzánk és 
örömmel tölt el, hogy újra az el-
sőben kezdhetek, miután a ne-
gyedikeseinket a felső tagozatba 
engedjük.

Néhány év alatt is oly sokat 
változik a világ és ebben a vi-
lágban kell gyermekeinknek/
gyermekeiknek megfelelni az 
elvárásoknak és boldogan élni 
a mindennapokat. Megtalál-
ni azokat a kapcsolatokat, me-
lyek akár éveken át is elkísérik 
őket. Nagyon fontosnak tartom 
azt, hogy ahol vagyunk, ott el-
fogadjuk egymást és egymáshoz 
alkalmazkodva, egymást segítve 
érjük el céljainkat.

A családias légkörű isko-
lánk megkönnyíti a gyerekek 
beilleszkedését az iskolai kö-
zösségbe. Az óvodában ismere-
teik nagy részét játékos formá-
ban szerzik. Fontosnak tartom 
- nemcsak az első osztályban 
- a játékot, a dalokat, mondó-
kákat, verseket, melyek színe-
sítik a tanórát és oldják, annak 
kötöttségét. Fontos számom-
ra a jókedv és a jó hangulat. Is-
kolánk technikai felszereltsége 
jó, interaktív táblák, táblagépek, 

számítógépek segítik szakmai 
munkánkat, hogy a kor kihívá-
sainak megfeleljünk. Szeretném 
elérni, hogy a tanulás ne kény-
szer legyen tanítványainknak, 
hanem öröm, amiben sikerél-
ményük van. Hiszem, hogy kel-
lő motivációval minden akadály 
leküzdhető. Mindenki másban 
ügyes, ezt a területet kell megta-
lálni, kibontakoztatni, erősíteni. 
Próbálunk egyéni haladási tem-
pót biztosítani mindenki számá-
ra. Szeretnék a szülőkkel olyan 
jó kapcsolatot teremteni, tartani, 
ami a közös munkát még haté-
konyabbá teszi.

„Az emberek olyanok, mint a 
virágok: arra vannak teremtve, 
hogy kibontakozzanak.” (A. Liége)

„A SZERETET igazi édes-
anya, mely melengeti a gyengél-
kedőket, munkára serkenti az 
előrehaladottakat, megfékezi a 
nyugtalanokat; kinek-kinek azt 
nyújtja, amire szüksége van, min-
denkit, mint édesgyermekét sze-
ret.” (Szent Bernát)

Gyermekszáj
Gyöngyi néni és Tündi néni nagyon aranyos, nehéz lesz tőlük 

megválni. Pinczés Kamill
Tudom, hogy kicsit rossz vagyok az órákon, de ők így is szerettek 

engem és mindig segítettek, ha baj volt. Horváth Tamás Nimród
Ajánlom őket mindenkinek, mert nagyon jó lesz velük.

Kuti Botond
Gyöngyi és Tündi néni tökéletes tanár. Kicsit szigorúak, de mind-

annyian szeretjük őket. Hajnal Gábor
Nagyon jó tanulót faragtak belőlem, a szívembe zártam őket.

Komáromi Izabel
Anyukám szerint is ők a legjobb tanárok a világon.

Mankovics Máté
Imádom a velük töltött időt a suliban. Mókás feladatokat talál-

nak ki, barátságosak, segítőkészek.  Németh Mária
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Az ajándékozás boldogsága
December valamennyiünk 

életében különleges helyet 
foglal el. Mindannyian készü-
lünk lélekben a karácsonyra, 
igyekszünk lehetőségeinkhez 
mérten megajándékozni sze-
retteinket, barátainkat, a szá-
munkra fontos embereket. 

Nem volt ez másként ön-
kormányzati szinten sem. A 
partnertelepülésünkön élők-
kel kialakított baráti kapcsola-
tunknak köszönhetően az idei 
évben is eljött Nagyvenyimre 
az Altomünsteri Mikulás, aki 
elsőként a Szent Ferenc Sze-
génygondozó Nővérek Szere-
tetotthonába látogatott el. Az 
otthon lakói bensőséges han-
gulatban fogadták a delegáci-
ót . Berecz Erzsébet, Etel nő-
vér saját gondolatait papírra 
vetve köszöntötte a Mikulást 
és a Krampuszt,aki virgács 
helyett ajándékot hozott. Iga-
zán szívszorító és egyben fel-
emelő érzés volt látni, ahogy 
meglett koruk ellenére gyer-
meki izgalommal, tekintet-
tel és lelkesedéssel énekelték 
a jelen lévők a karácsonyi da-
lokat, hallgatták a Mikulást, 

s örültek az ajándéknak és a 
csokimikulásoknak. De a Mi-
kulás és a Krampusz sem tér-
tek haza üres kézzel, hiszen 
az otthon lakói saját munká-
ikból készített albumot adtak 
át szeretetük jeléül.

Ezután a Búgócsiga csa-
ládi napközibe, majd a Köz-
ségházára, ezt követően pe-

dig az iskolába látogatott el 
az Altomünsteri Mikulás. Az 
alsó tagozatos diákok műsor-
ral készültek, melyet mesé-
vel és cukorkával jutalmazott 
a nagyszakállú. Az óvodá-
sok is izgatottan várták már 
a találkozást. Fegyelmezet-
ten, érdeklődve hallgatták 
az „aranykönyvből” felolva-
sott tanmesét. Nagy örömet 
okozott az ajándékba kapott 

földgömb és a Mikulástól át-
vett csokimikulás. Köszönjük 
Francz Göttlernek, Renate 
Tremlnek és Astrid Kühne-
nek a látogatást és az együtt 
töltött felejthetetlen pillana-
tokat. 

Már több éves hagyomá-
nya van annak is, hogy ké-
réssel fordulunk minden 

adakozni vágyó lakótársunk-
hoz: játék felajánlásukkal le-
gyenek segítségünkre abban, 
hogy Egeres partnertelepü-
lésünkön élő gyermekeknek 
személyes ajándékokat vihes-
sünk. Hála Önöknek, a ké-
résünk meghallgatásra talált 
és sok szép, igényes ajándék 
gyűlt össze.

Így aztán december elsején 
a szokásos , kis létszámú dele-
gációval, Vargáné Kaiser Ka-
talin polgármesterasszony ve-
zetésével útnak indult Egeres 
testvértelepülésünkre a Nagy-
venyimi mikulás is. Nagy sze-
retettel fogadott bennünket 
Jegenyén Both György Ege-
res község alpolgármestere. 
Az este hosszúra nyúlt, mire 
összeállítottuk a 62 db sze-
mélyre szóló ajándékcsoma-
got az óvodás gyermekek ré-
szére. Másnap aztán elsőként 
a mákófalvi óvodásokat láto-
gattuk meg, ahova becsatla-
koztak az idei évben először 
az egeresi óvodások és a má-
kófalvi iskolások is. A gyer-
mekek színvonalas műsorral, 
a felnőttek süteménnyel fo-
gadták a „nagyszakállút”. Ez-
után Inaktelke felé vettük az 
irányt, ahol sajnálatos módon 
már csak az iskolásokat tud-
ta a Mikulás megajándékoz-
ni egy mesével, csokimiku-
lással és szaloncukorral, mert 
az óvoda a gyermeklétszám 

csökkenése miatt bezárt. Vé-
gül a jegenyei gyermekeknek 
vittük el az ajándékcsomago-
kat.

Az együtt töltött idő rö-
vid volt, azonban őszinte 
szívvel mondhatom, hogy az 
út fáradalmait, minden elő-
készítő munkát és fáradságot 
kárpótoltak azok a csillo-
gó tekintetek, amelyekkel az 
ajándékok átadásakor szem-
besültünk. Önök, akik ada-
koztak , nem voltak részesei 
ezeknek a pillanatoknak, de 
köszönet és hála ezért mind-
annyiuknak!

Még gazdagon éltek ben-
nem az együtt töltött pilla-
natok, a Mikulás szereppel 
járó csodás emlékképek, ami-
kor eleget téve Altomünster 
partnertelepülésünk meghí-
vásának, Advent harmadik 
vasárnapján ismét egy ki-
sebb létszámú delegáció a 
vezetésemmel útnak indult, 
hogy községünket képvisel-
ve részt vegyen a hagyomá-
nyos „Christkindlmarkt”-on. 
Megérkezésünkkör a tele-
pülés elöljárói fogadtak ben-
nünket, élükön Anton Kerle 
polgármester úrral. Vendéglá-
tóink kérésére magyar sátorral, 
hagyományos magyar ízek-
kel, magyar gulyással emeltük 
az ünnep hangulatát, s han-
golódtunk együtt a karácsony 
szent ünnepére.  Küldetésünk 
az oberzeitlbach-i óvodában 
ért véget, ahol a nagyvenyi-
mi Mikulást dallal fogadták 
a csillogó szemű, mosolygós 
kisgyerekek,amit a Miku-
lás mesével, csokimikulással 
és szaloncukorral jutalmazott. 
Ezután átadtuk önkormány-
zatunk ajándékát. Kicsit fárad-
tan, de szeretettel és élmények-
kel feltöltődve tértünk haza. 

Köszönetemet fejezem ki 
magam és Önkormányzatunk 
nevében mindazoknak, akik 
bármi módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy testvértelepülési 
kapcsolataink az adventi idő-
szakban ilyen bensőséges mó-
don kiteljesedhettek.

Kegyes Lászlóné 
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Óvoda, óvoda, óvoda
A mindennapi mese jótékony 

hatása a gyerekekre
A meseolvasása nagyon 

fontos a gyerekeknek több 
szempontból is. Először is 
azért, mert mesélés közben 
együtt töltjük az időt gyerme-
keinkkel és ez is erősíti, szo-
rosabbá teszi a szülő-gyermek 
kapcsolatot. A mese közben 
gyakori a testi kontaktus (öl-
ben ülés, érintés, szemkon-
taktus, esti puszi), és a meg-
hitt együttlét a szülővel, ami 
az érzelmi biztonság kiala-
kulásában kulcsfontosságú. A 
mese a lelki folyamatok be-
indításához szükséges, se-
gít a gyerekek fantáziájának, 
képzelőerejének fejlesztés-
ében. A televízióval ellentét-
ben nem látja a képeket, nem 
váltakoznak egymás után a 
gyors mesejelenetek. Érzel-
mi életüket is jelentősen se-
gíti, például azonosulhatnak a 
mese szereplőjével, feldolgoz-
hatnak eseményeket, így fe-
szültségoldásként is alkalmas. 
Láthatják a gyerekek, hogy a 
szereplőknek milyen érzése-
ik vannak, hogyan jutnak túl 
a nehézségeken, és a tanulsá-
got is le tudják vonni, hogy a 
szereplők mit tanulnak abból, 
amit a mese fordulatai elé-
jük állítottak. A meseszerep-
lők által megismerkedhetnek 
az emberi jellemvonásokkal, 
viselkedési mintákkal, a jó és 
rossz között különbséget tud-
nak tenni. A kisgyermekek 
nehezen értik a világot és a 
mese által segítséget nyújtha-
tunk nekik a nehezen érthető 
dolgok feldolgozásához, a fé-
lelem feloldásához. 

Azok a kisgyerekek, akik-
nek mesélnek a szüleik, hama-
rabb megtanulnak beszélni, 
fejlődik szókincsük, fogalmi 

szintű gondolkodásuk jobb. 
Iskolás korukra a szövegér-
tés, a szókincs és a nyelvi fej-
lettség terén jóval megelőzhe-
tik azokat a társaikat, akiknek 
nem volt meseolvasásban ré-
szük. Ráadásul a jó mesehall-
gatókból lesznek az örömmel 
olvasó gyerekek. Emellett a 
mese vágyteljesítő, vigasztaló, 
gyógyító hatású is. Ajánlom 
a szülők figyelmébe a kifeje-
zetten gyógyító meséket. Fő-
leg azoknak a gyerekeknek, 
akik érzékenyebbek az átlag-
nál, nem szeretik az agresszív 
történeteket, akik félelem-
mel küzdenek, akiket mélyen 

érintenek az érzelmek és so-
káig tart feldolgozni ezeket. 
A mesében látott fordulatok 
bátorítást adnak a gyerekek-
nek, hogy a problémákat a va-
lóságban is meg lehet oldani, 
és még azt is megmutatják, 
hogyan.

Válogassuk meg, hogy mi-
lyen mesét olvasunk nekik. 
Első sorban kösse le a gyere-
kek figyelmét, tanítson jóra, 
indítsa be a fantáziáját. A tv-
vel ellentétben a mese hallga-
tása közben a gyermek jobban 
meg tudja élni az érzelmeit, és 
megítélő képessége is fejlő-
dik. A televízió egy kész képet 

nyújt a gyereknek, ami tom-
pítja a gyermek belső képeit. 
Ha olvassuk a mesét, akkor 
a mesetempót a gyermekhez 
tudjuk alakítani, míg a tele-
vízió felpörgeti az eseménye-
ket és a gyermek szinte kap-
kod a cselekmények között, 
ez által nincs ideje átélni a 
mesét. Olvasás közben a szü-
lő a gyermek mellett van, és 
együtt vesznek részt a kalan-
dokban. Az esti lefekvés, elbú-
csúzás nehéz perceit könnyít-
heti meg, ha az esti rituálé jó 
hangulatban zajlik.

Érdemes ezt a napi pár per-
cet a mesélésre fordítani, mert 
érzelmi és értelmi területen 
is gyümölcsözni fog. Felnőtt 
korában pedig a látott minta 
alapján olvassa majd kisgyer-
mekének a meséket az Önök 
gyermeke is. 

Jámbor Viktória
óvodapedagógus

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Czompó Gábornak és 

munkatársainak, hogy elkészítették a Maci csoportba az 
új könyves polcot. Nagyon örültünk,hogy hozzájárult a 
csoportunk szebbé tételéhez!
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Egészséges táplálkozás
A mai kor egyik legna-

gyobb kihívása a szülőknek az 
egészséges táplálkozás és élet-
mód megszerettetése gyer-
mekeinkkel. Nap mint nap 
halljuk, hogy milyen fontos 
szerepet tölt be az egészséges 
táplálkozás a betegségek meg-
előzésében, s mégis rendkívül 
nehéz a már rögzült táplál-
kozási szokásainkon változ-
tatni. Az óvodáskorú gyer-
mekek többségének étkezése 
az óvodában történik, ám a 
szülők szerepe nagyon fon-

tos, sőt meghatározó. Több 
kutatás, felmérés bizonyítja, 
hogy a kisgyermekek többsé-
ge nyitott és hajlik az egészsé-
ges ételek fogyasztására. Kü-
lönösen igaz ez, ha a család 
rendszeresen együtt étkezik, 
és a szülő is fogyasztja a zöld-
ségféléket és a gyümölcsöket 
egyaránt. A személyes példa-
mutatás nagyon fontos a gyer-
mekek számára. A zöldségfé-
lék megismertetése krémleves 
formájában is jó megoldás, hi-
szen elrejtjük a zöldséget, ám a 
vitamin- és rosttartalom meg-
marad. Azoknál a gyermekek-
nél érdemes kipróbálni, akik a 
darabos zöldséget nem szere-
tik. Kitartónak kell lenni bizo-
nyos esetekben, de a későbbi-
ekben ennek jótékony hatását 
önmaguk is megtapasztalhat-
ják. Közösen formázhatnak a 
tésztából különböző figurákat, 
bevonhatjuk a díszítésbe, terí-
tésbe a gyerekeket, mely emeli 
a közös étkezés fontosságát. A 
szülők segítségével rendszere-
sen fogyasztanak gyümölcsöt 
a gyermekeink az óvodában.

A gyermekeink mozgás 
iránti vágya ebben a korban 
nagy, melyet sok játékkal, a 
rendszeres szabad levegőn 
történő tartózkodással biz-
tosítunk számukra. A fel-
gyorsult világunkban lehető-
ség szerint naponta fél, egy 
órát töltsenek szabad levegőn 
gyermekeikkel, a közös ját-
szás a közös élmény felejthe-
tetlen lesz a család számára. 
A rendszeres mozgás bizto-
sítja az egészséges fejlődést, 
fokozza a sikerélményt, ál-

lóképességét, mely az iskolai 
tanulásban jelentős szerepet 
tölt be.

Ezekben a hónapokban 
fogékonyabbak a gyerme-
kek a betegségekre, ezért a 
megfelelő táplálkozással, a 
rendszeres levegőzéssel és a 
megfelelő folyadékbevitel-
lel biztosíthatjuk egészségük 
megőrzését otthon és az óvo-
dában egyaránt. A gyermek 
megbetegedése esetében a 
legfontosabb a teljes gyógyu-
lás, mert a legyengült szer-
vezet a közösségben újabb 
fertőzést kaphat, ami komo-
lyabb egészségügyi problé-
mákat okozhat. A többféle 
gyógyszer szedése hatásta-
lanná válhat, az egyre erősebb 
gyógyszer a szervezet véde-
kezését gyengítheti. 

Gyermekeink egészséges 
fejlődése közös feladatunk, 
melyben mindig számíthat-
tunk a szülők támogatására, 
segítségére, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni.

Knódel Györgyné
óvodapedagógus

Ruhaosztás
A hideg időre való tekintettel rendkívüli ruhaosztást 

tartott szolgálatunk az iskola aulájában 2017. január 23-
án.

A ruhaosztások a jövőben az iskolai szünetek idején 
fognak megvalósulni. 

Ezért kérjük Önöket, hogy a ruhaadományokat 
a szünidőket megelőző egy hétben hozzák 

– helyhiány miatt – a szolgálathoz.
Legközelebbi időpont a tavaszi szünet időszaka.

Arra kérjük a lakosságot, hogy a jó állapotban lévő, 
használható ruháikat, ágyneműket, takarókat ne a ruha-
gyűjtő konténerbe dobják, hanem továbbra is szolgála-
tunknál helyezzék el a megadott időszakokban!

Köszönjük segítségüket, megértésüket!

Pók Tamásné (Zsuzsa) és Kajári Zsanett

Figyeljünk 
egymásra!

Tisztelt Lakosság!
A hideg időjárás okán továbbra is tart a krízis időszak!

Kérjük Önöket, ha tudomásuk 
van róla, hogy valaki 

a hidegben fűtés nélkül van, 
az utcán alszik, fekszik, 

akkor kérjük, 
értesítsenek minket!

Nagyvenyimen mindenki fontos! Ezért kérjük Önöket, 
hogy figyeljünk egymásra, hiszen ezekben a hideg időkben 
életek múlhatnak egy telefonhíváson, vagy akár egy bögre 
meleg teán.

Elérhetőségek, amelyeken jelezhetik, ha bajt észlelnek:

Halász Péter (körzeti megbízott): 20/277-1493 
Polgárőrség: 30/334-2002
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 25/506-212



RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2017 
JANUÁR  Program Helyszín 

08. vasárnap Nyugdíjas Pótszilveszter Klubterem/Iskola 
16. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
20. péntek Magyar kultúra napja Palágyi József Könyvtár 
21 szombat Önismereti program Palágyi József Könyvtár 
27. péntek Vetítéses túrabeszámoló Palágyi József Könyvtár 

FEBRUÁR 
6. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
7. kedd Közmeghallgatás Iskola aulája 
11. szombat Iskolás farsang Iskola tornaterme 
14. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
17. péntek Valentin nap Klubterem/Iskola 
20. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 

MÁRCIUS 
4. szombat Szt.Bernát Arborétum frissítése Szent Bernát Arborétum 
4. szombat Venyimi Nőnapi Női Foci Iskola tornaterme 
6. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
7. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
11. szombat Nőnap Iskola tornaterme 
14. kedd Községi megemlékezés márc. 15. Iskola tornaterme 
17. péntek Túravetítés Palágyi József Könyvtár 
18. szombat Tavaszi közös varrás Iskola tornaterme 

18. szombat 25 éves a Szeretetotthon Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek 
Szeretetotthona  

20. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
ÁPRILIS 

3. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
7. péntek Suligála Molnár J. Frigyes emlékére Iskola tornaterme 
8. szombat Húsvéti játszóház Klubterem/Iskola 
10. hétfő Költészet napja Klubterem/Iskola 
11. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
22 szombat de. Tavaszi takarítás az Arborétumban Szent Bernát Arborétum 
22 szombat du. Tavaszi egészségnap Klubterem Iskola 
24 hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 

MÁJUS 
egyezt. alatt  Tavaszi koncert Szent Bernát Arborétum 

7. vasárnap Anyák napja Iskola Tornaterme 
8. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
12. péntek Vetítéses túrabeszámoló Palágyi József Könyvtár 
15. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
16. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
19.  Gyermeknap az óvodában Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 
20. szombat Közös Kötés  
20. szombat Gyermeknap Iskola udvara, tornaterme 
27. szombat  Pünkösdi Dalostalálkozó Iskola tornaterme 

JÚNIUS 
2. péntek Gyereknap az Iskolában Iskola 
2. péntek Jótékonysági nap Nefelejcs Óvoda 
10 szombat Megyei Polgárőr nap (gyerekcsoportok) Perkáta 



12. hétfő Nyugdíjas klubdélután Iskola Klubterme 
13. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
16.  Ballagás Iskola 
19. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 

egyezt. alatt  Szabadban varrás Szent Bernát Arborétum 
JÚLIUS 

2. vasárnap Nyugdíjas klubdélután Varga Fogadó 
AUGUSZTUS 

4 hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
3-5 csü.-pé.-szo. Falunap Liget+ Iskola tornaterme 

8.14-9.04  Nyári szünet a Könyvtárban  19. szombat Nemzetközi Fúvós és Mazsorett Találkozó Dunaújváros Dózsa György út, Mozi előtti tér 
20. vasárnap Új kenyér ünnep Szent Bernát Arborétum 

SZEPTEMBER 
04. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
12. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
15. péntek Vetítéses túrabeszámoló Palágyi József Könyvtár 
18. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
22. péntek Szüreti mulatság az óvodában Óvoda 
23. szombat Kulináris kavalkád  23. szombat Szüreti felvonulás Nagyvenyim 
29. péntek Őszi Koncert Templom 

OKTÓBER 
egyezt. alatt szombat Házaspárok ünnepsége Iskola tornaterme/Községháza 

02. hétfő Idősek világnapja Varga Fogadó 
07~14. szombat Őszi játszóház Klubterem/Iskola 

10. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
16. hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
20. péntek Községi megemlékezés október 23. Iskola tornaterme 
27. péntek TÖK-buli Klubterem/Iskola 

NOVEMBER 
egyezt. alatt péntek Vetítéses túrabeszámoló Palágyi József Könyvtár 
egyezt. alatt szombat Őszi egészségnap Klubterem/Iskola 
egyezt. alatt szombat Faültetés az Arborétumban Szent Bernát Arborétum 

06. hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
11.  szombat Őszi levélszüret  Szent Bernát Arborétum 
13 hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
14. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 

DECEMBER 
02. szombat Adventi koszorú és Betlehem készítése Iskola aulája 
03 vasárnap Advent I. Iskola tornaterme 
04 hétfő Nyugdíjas klubdélután Klubterem/Iskola 
09. szombat Mezőföldi Mikulás Teljesítménytúra Klubterem és aula/Iskola 
10. vasárnap Adventi játszóház Klubterem/Iskola 
10. vasárnap Advent II. Iskola tornaterme 
11 hétfő Boldogságklub Palágyi József Könyvtár 
12. kedd Szerető beszélgetések Palágyi József Könyvtár 
14. csütörtök Nyugdíjasok karácsonya Iskola tornaterme 
17. vasárnap Advent III. Iskola tornaterme 
23. szombat Advent IV. gyertyagyújtás Barátságkő 
31. vasárnap Szilveszteri bál Iskola tornaterme 
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Corbisier Kimre emlékeztünk 
a magyar kultúra napján

Január 20-án a magyar kul-
túra napja alkalmából Corb-
isier Kim munkáit bemutató 
kiállítás megnyitóra invitál-
tuk az érdeklődőket. 
A Nagyvenyimen 
gyerekeskedő, meg-
rázóan fiatalon el-
hunyt festőnő em-
lékezete összeforrt 
ezzel az ünneppel 
Nagyvenyimen.

Hagyatékának egy 
részét, egy húsz fest-
ményből álló gyűjte-
ményt Nagyvenyim 
Nagyközség Önkor-
mányzatának adományozta 
nevelőanyja. A kollekciót a 
dunaújvárosi Intercisa Múze-
umban sikerült megfelelő kö-
rülmények között elhelyezni. 
A 2014-ben rendezett emlék-
kiállítás óta ebből csak egy-
egy darab volt látható erede-
tiben Nagyvenyimen. 

2015-ben az új Könyvtár és 
Közösségi Ház építésének tá-
mogatására szervezett jótékony-
sági bálon elkelt a gyűjtemény 
két darabja, ezzel Kim életmű-
vének egy része a szó szoros és 
átvitt értelmében egyaránt be-
épült a 2016. augusztusában át-
adott könyvtárunkba. 

Az új épületben lehető-
ségünk van az eddigieknél 
hosszabb ideig megtekinthe-
tő képzőművészeti kiállítások 

rendezésére is. Az első önálló 
kiállítással Corbisier Kim em-
léke előtt tisztelgünk. Az Ön-
kormányzatunk tulajdonában 
álló képeken kívül a művész 
három - eddig még nem be-
mutatott - képét a Szalavics 
család bocsátotta rendelkezé-
sünkre a kiállítás időtartamá-
ra, melyért ezúton is köszöne-
tet mondunk.

A kiállítás január 20-tól 
február 3-ig tekinthető meg 
a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtárban, nyitva-
tartási időben hétfőtől csütör-
tökig 13-18 óra között, pénte-
kenként 9-14 óráig. 

Kreatív Klub
Kedves Hölgyek!
Szeretnék bemutatkozni. 

Gyürüs Istvánné, Panni va-
gyok, és még nincs egy éve, 
hogy Nagyvenyimre költöz-
tünk.

Tudom, hogy mindany-
nyian kaptunk valamilyen ta-
lentumot, képességet. Van, aki 
gyönyörűen horgol vagy köt, 
mások nagyon szép patch-
work alkotásokkal büszkél-
kedhetnek. Vannak, akik süt-
nek, főznek, vagy éppen a 
virágoskert vagy konyhakert 
tervezésében, kialakításában 
lelik örömüket. Mások szé-
pen, ízlésesen és ötletesen dí-
szítik otthonukat, barátságos-
sá téve azt.

Én is nagyon szeretek 
alkotni. Készítettem már 
gipszkeretre szalvétatech-
nikával képeket, teatasak-
ból mécsestartókat, szőt-
tem szőnyegeket, vagy éppen 
apró ajándékokat készítettem 
gyöngyből. Folyamatosan jár 
a kezem, no meg az agyam, 
mit lehetne ebből a konzerv-
dobozból, WC-papír gurigá-
ból vagy textildarabból készí-
teni. Hiszem azt, hogy a saját 
készítésű kis ajándék mind az 
ajándékozónak, mind a meg-
ajándékozottnak igazi örö-
möt jelent.

Most lehetőségünk nyí-
lik arra, hogy február 6-tól a 
helyi iskolában minden hét-
főn délután négykor talál-
kozzunk a Kreatív Klubban, 
és megosszuk egymással - ki 
mit tud. Kimondottan azokra 
a hölgyekre számítunk, akik-
nek „nincs kézügyességük”, 
ugyanis itt kiderül majd, hogy 
csupán egy kis odafigyeléssel, 
és kitartással mennyi szépsé-
get lehet alkotni.

Én összeállítottam egy 
programsort, ami bármikor 
bővíthető, változtatható, hoz-
zátehető, elhagyható, vagy ép-
pen kiegészíthető.

Ilyenekre gondoltam:
- Szatén szalagból készített 

rózsák - égetett szélű, hosszú 
csíkból, hajtogatott, körből 
varrt, vagy darabokból - ki-
tűzőnek, hajdísznek, ajtódísz-
hez, stb., Masnikötési techni-
kák, anyák-napi meglepetés, 
fonalgrafika, 3d-s technika, 
szalaghímzés, sál-kötési tech-
nika, quilling technika, mécs-
tartó dunsztos üvegből, doboz 
készítés ajándékoknak, szal-
vétahajtogatási ötletek, dísz-
csomagolás.

Minden alkotni vágyó és 
más kreatív ötlettel rendelke-
ző hölgyet hívunk és várunk 
foglalkozásainkra!
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Aranydaru Nyugdíjas Klub Hírei
November 10-én klubve-

zetőnk részt vett Székesfe-
hérváron klubvezetői értekez-
leten, ahol Rubina Sándor, (az 
„Életet az éveknek” megyei 
szervezet elnöke) bejelentette, 
hogy lemond tisztségéről. Le-
mondását családi, egészség-
ügyi problémákkal indokolta, 
melyet a tagság megértéssel 
fogadott. Munkájának elis-
merése márciusban fog meg-
történni.

November 12-én az Arany-
daru Dalkör és néhány tagunk 
ellátogatott Hantosra, ahol a 
találkozó keretein belül meg-
emlékeztek Bolye Ferencről, 
aki a Kishantosi Vidékfejlesz-
tési Központ és Népfőisko-
la alapítói és közreműködői 
tagsága mellett az ottani dal-
kör tagja volt, és rendszeresen 
részt vett nálunk is a Versün-
nepen. A napot jó hangulatú 
vacsorával zártuk.

November 22-én a postai 
dolgozók adtak tájékoztatót 

a megújult, kibővült lehető-
ségükről.

Az adventi ünnepségsoro-
zat kezdetén közreműködtünk 
a község adventi koszorújának 
készítésében és a betlehem 
felállításában. A gyertyagyúj-
tásokon és az azokhoz kap-
csolódó ünnepségeken részt 
vettünk. Dalkörünk a máso-
dik és negyedik gyertyagyújtá-
son a Barátságkőnél énekelt. A 
negyedik advent a civileké volt. 
Ekkor klubunk volt a vendég-
látó. Forralt borral, forró teával 
és zsíros kenyérrel vártuk a Ka-
rácsonyi Koncertre érkezőket. 
A dalkör a Kolbászfesztiválra 
is meghívást kapott Dunaúj-
városba, ahol a Városháza téren 
felléptek, az Adventi Forgatag 
keretein belül. Táncosaink elő-
adták az Apáca-show-t. Saj-
nos, nagyon hideg időszak volt, 
mely megviselte a tagok egész-
ségét. 

December 8-ra, a megyei 
Életet az éveknek szervezet 

Karácsonyi Koncertjére meg-
hívást kaptak a dalkör tagjai. 
Őket néhányan elkísértük.

A helyi Idősek Karácso-
nyán nagyon jól éreztük ma-
gunkat.

Hagyományainknak meg-
felelően december 19-én 
meglátogattuk a helyi szere-
tetotthon lakóit. Műsorral, 
közös ajándékcsomaggal ked-
veskedtünk nekik. Sütemény-
nyel, meleg itallal köszönték 
meg látogatásunkat.

2017. január 8-án jó han-
gulatú pótszilveszteren bú-
csúztattuk az óévet. Vendé-
geink voltak Mezőfalváról a 
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub 
néhány tagja, Vargáné Kai-
ser Katalin, községünk pol-
gármestere, Kegyes Lász-
lóné képviselő, a Fejlesztési 
és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Bizottság elnöke, és 
Mogyorós Mária, a műve-
lődési ház vezetője. Ezúton 
is köszönjük, hogy elfogad-

ták meghívásunkat. Megkö-
szöntük a tisztségviselők, és 
közkívánatra Ságodi Sándor 
munkáját. Egyúttal szeret-
ném megköszönni a klub tag-
ságának aktivitását, segítségét, 
hiszen tudott: EGYEDÜL 
NEM MEGY!

Január 11-én megtörtént 
az előző év pénztári lezárása, 
a pénz elhelyezése.

Úgy gondolom, jó évet zár-
tunk. A 2016. év értékelésére, 
pénzügyi beszámolójára kö-
vetkező klubnapunkon, feb-
ruár 6-án kerül sor. Ekkor 
átbeszéljük az évre tervezett 
programokat is.

Szeretettel várjuk új tagok 
jelentkezését a klubba, a dal-
körbe, a tánckarba, akik jó tár-
saságban, jól szeretnék eltöl-
teni idejük egy részét.

Egészségben, boldogságban 
gazdag új évet kívánok!

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub elnöke
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Idén is várunk az erdőjárók túráin 
és más rendezvényein!

Újra változatos programot 
sikerült összeállítani! Sőt, aki 
még nem tudja, egyszerre két 
túrán is részt vehetsz: egy 
könnyebben és egy nehezeb-
ben. Kor nem számít, majd 
belejössz! Ha szeretnél szép 
tájakra eljutni és megismer-
ni hazánk természeti csodáit 
és az ember által alkotott ér-
tékeket, vagy csak egyszerű-
en friss levegőt szívnál, akkor 
köztünk a helyed! Ha vidám 
baráti közösségbe vágysz, erő-
próbát vagy csak könnyed sé-
tát szeretnél, nálunk mindent 
megtalálsz! Egész héten ro-
botolsz? A hétvégi túrákon 
kikapcsolhatsz és felfrissül-
hetsz testben és „agyilag” is! 
Hét közben nincsen időd a 
párodra vagy a gyerekedre? 
Itt egész nap együtt lehet-
tek! Vár az Erdőjárók Klub-
ja Természetbarát Egyesület! 
Akit érdekelnek a program-
jaink, a www.erdojarokklubja.
hu honlapunkon megnézheti. 
Kirándulj velünk képzeletben 
a fotógalériánk segítségével! 
Érdeklődj és jelentkezz a tú-
rákra a tura@erdojarokklubja.
hu vagy a +36/70-3968300-s 
telefonszámon illetve a nagy-
venyimi könyvtárban! 

Válogass a programjaink közül:

2017. február 18.: CSER-
HÁT - Ősagárd, Romhány. 

2017. február 25.: DUNA-
MENTE - „Dunán innen- 
Dunán túl” teljesítménytúra

2017. március 04.: 
Nagyvenyim, Szent Bernát 
Arborétum parktakarítás

2017. március 11.: VÉR-
TES - Vérteskozma, Várgesz-
tes, Gánt, Alcsútdoboz.

2017. március 17. este 18. 
óra - vetítéses élménybeszá-
moló a nagyvenyimi könyv-
tárban - ÚJ-ZÉLAND

2017. március 18.: GERE-
CSE - Tata és környéke

2017. március 25.: ME-
CSEK - Szászvár, Hidasi-
völgy, Kisújbánya, Óbánya

2017. április 01.: KÉTKE-

RÉKEN TOLNÁBAN 1. - 
kerékpártúra

2017. április 08.: CSER-
HÁT - Becske, Szanda-vár, 
Terény, Cserhátsurány.

2017. április 15.: BA-
KONY -Húsvéti medvehagy-
más-pirostojásos meglepetés-
túra - Burok-völgy

2017. április 22.: KÖZ-
GYŰLÉS és a SZENT BER-
NÁT ARBORÉTUM TA-
VASZI TISZTÍTÁSA 

2017. április 29-május 1.. : 
POZSONY és a KIS-KÁR-
PÁTOK

2017. május 06.: KÉTKE-
RÉKEN TOLNÁBAN 2. - 
kerékpártúra

2017. május 10.: MADA-
RAK ÉS FÁK NAPJA az Er-
dőjárókkal a templomparkban 

2017. május 12. este 18. óra 
- vetítéses élménybeszámoló 
a nagyvenyimi könyvtárban - 
KIS-KÁRPÁTOK

2017. május 13.: GERES-
DI-DOMBSÁG - Erdős-
mecske, Feked, Bátaapáti

2017. május 18-21: RÁBA 
vízitúra

2017. május 27.: BUDAI-
HEGYSÉG és ZSÁMBÉ-
KI-MEDENCE-Budakeszi, 
Zsámbék, Nagykovácsi 

2017. június 03.: Erdőjá-
rók háromtusa Nagyvenyim 
környékén: gyaloglás, bicikli 
és kenu.

2017. június 10.: VISEG-
RÁDI-HEGYSÉG - Dobo-
gókő, Pilisszentlászló, Visegrád

2017. június 18-24.: DRÁ-
VA vízitúra

2017. július 1-2.: FELVI-
DÉK: FÜLEK ÉS KÖR-
NYÉKE

2017. július 08-14.: ER-
DÉLY: PÁDIS-FENNSÍK

2017. július 22-28.: VÁN-
DORTÚRA AZ ŐRSÉG 
ÉS A ZALAI-DOMBSÁG 
tájain

2017. augusztus 26-27.: 
MARCAL vízitúra

2017. szeptember 02.: BA-
KONY - Eplény, Bátorkő vár-
rom ,Várpalota

2017. szeptember 9.: VA-
SI-HEGYHÁT - „Hegyhát 
20” teljesítménytúra

2017. szeptember 10.: 
SOPRONI-HEGYSÉG - 
„Sopron-Lővér 20” teljesít-
ménytúra

2017. szept. 15 vagy 22. 
este 18.óra - vetítéses él-
ménybeszámoló a nagyvenyi-
mi könyvtárban - a DRÁVA 

2017. szeptember 16. vagy 
23.: GÖDÖLLŐI-DOMB-
SÁG - Szada, Máriabesnyő, 
Gödöllő

2017. szeptember 30.: ZA-
LAI-DOMBSÁG - „Kanizsa 
20” teljesítménytúra

2017. október 01.: BA-
LATON-FELVIDÉK - „ 45 
éve nincs a Veszprém-alsóörsi 
vasút 20” teljesítménytúra

2017. október 07.: SZEK-
SZÁRDI-DOMBSÁG és a 
GERESDI-DOMBSÁG- 
Szálka, Mórágy

2017. október 14.: 
Nagyvenyim, Szent Bernát 
Arborétum - őszi parkszépí-
tés

2017. október 15.: „KÉT-
KERÉKEN TOLNÁBAN 
3.” - kerékpártúra 

2017. október 21-23.: 
CSERHÁT - Szécsény és Ba-
lassagyarmat környéke

2017. nov. 03. este 18.óra 
- vetítéses élménybeszámoló 
a nagyvenyimi könyvtárban - 
ERDÉLY: Pádis-fensík

2017. november 04.: BA-
KONY - Fehér-Vár-Palota 
teljesítménytúra ill. vezetett 
túra.

2017. november 11.: 
Nagyvenyim, Szent Bernát 
Arborétum parktakarítás

2017. november 18.: PILIS 
és a VISEGRÁDI-HEGY-
SÉG - Dobogókő. Pilisszent-
kereszt, Csobánka 

2017. december 02.: BA-
LATONFELVIDÉK - Vö-
dörvölgyi Mikulás teljesít-
ménytúra

2017. december 09.: a 
„Mezőföldi Mikulás” teljesít-
ménytúrák lebonyolítása

2017. december 16.: VE-
LENCEI-HEGYSÉG Fel-
fedező túra a hegység északi 
oldalán.

2017. december 30.: ME-
ZŐFÖLD - HELYI ÉVZÁ-
RÓ TÚRA CSAK TAGOK-
NAK

Németh László 
elnök
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NAGYVENYIMI SPORT KLUB
Major Gábor elnök 2016. április 28-cal való lemondása után 

2016. december 7-én megválasztásra került a Nagyvenyimi 
Sport Klub új vezetősége.

Elnök:

Furják László

Vezetőségi tagok:

Garbacz István
Gaszler István
Konczné Bójás Magdolna
Markovics Viktor.

Számvizsgáló Bizottság

Elnök: Viczkó József
Tagok: Gászler Ferenc
 Jánoki Zoltán.

Ezúton szeretnénk Önöket folyamatosan tájékoztatni a 
sportág körül zajló eseményekről, feladatainkról, terveinkről, 
játékosainkról, elért eredményeinkről, netán kudarcainkról is.

Bárki beléphet, akár pártoló, akár szavazati joggal rendelkező 
tagként egyesületünkbe. 

Tagdíj: 1000 Ft/év.

Szeretnénk, ha minden sportszerető (vagy csak beszélgetés-
re, kikapcsolódásra vágyó) nagyvenyimi lakos vasárnap délutá-
nonként megtisztelne bennünket jelenlétével a futballpályán!

Fiatalokból álló csapatunknak szüksége van egy kis segítség-
re, buzdításra!

Első programunk, a bajnokság megkezdése előtt, női futball 
teremtorna lesz, mégpedig a NŐNAP jegyében! 

I. Nagyvenyimi nőnapi foci kupa
2017. március 04. tornaterem.

Kislányok, nagylányok, ö…lányok, várunk mindenkit! 
(figyeljétek a facebook-ot!)

Konczné Bójás Magdolna

A csapat hazai 
bajnoki mérkőzései:

2017. 03. 12. 15:00 óra  Mezőfalva II.
2017. 03. 26. 16:00 óra Előszállás
2017. 04. 09. 16:30 óra Cece
2017. 04. 23. 17:00 óra Kisapostag
2017. 05. 07. 17:00 óra Alap
2017. 05. 21. 17:00 óra Perkáta
2017. 05. 28. 17:00 óra Vajta
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Ez az Ön
hirdetésének a helye!

IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen? 

Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92. 

A kiadó a Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.
A kiadásért felelős: Mogyorós Mária. Tel.: 25/506-220. 

Szerkeszti: Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim szerkesztőbizottsága. 
e-levélcím: muvhaznagyvenyim@gmail.com

Készült: 1500 példányban, 2017. 02. 01. 
Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros.

A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 01/MÚN/2017.

Kedves Vendégeim!
Köszönöm, hogy az elmúlt évben is 

igénybe vették fodrászatom szolgáltatásait.
Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!

2017-ben is szeretettel várom Önöket!
Dombrovszki Marcsi: 20/416-33-38

Harmadik éve 
kötögetünk

Három évvel ezelőtt egy 
könyvet olvastam, melyben a 
nők egy fonalboltban talál-
koztak, beszélgettek, kötöget-
tek, jól érezték magukat, s arra 
gondoltam, ezt nálunk is meg 
lehetne próbálni.

Felkerestem a Művelő-
dési Ház vezetőjét, aki nagy 
örömmel fogadta a kötős klub 
elindítását községünkben. A 
meghirdetés után még csak 
hárman voltunk, ám a követ-
kező szerdán már növekedett 
az érdeklődők száma. Ma már 
12-13 állandó tagja van a Kö-
tögetők Klubjának. Ez a klub 
hobbiként működik, nem 
egyesület. Kötünk, horgolunk. 
Nagyon jó közösség alakult 
ki a tagokból. Törődünk egy-
mással, segítünk a másiknak. 

Közben az interneten kap-
csolódtunk az országos kötö-
getőkhöz. Erdei Gyöngyvér-
rel (a Kössünk Lányok és a 
Fonalparadicsom vezetőjé-
vel) baráti, üzleti kapcsolatot 
alakítottunk ki. Már három 
éve, hogy évente egy alka-
lommal elhozza hozzánk a 
Fonalparadicsom csodás fo-
nalait, kiegészítőit. Ez a nap 
az egész ország számára is-
mert, nyitott. Ilyenkor ven-
dégül látjuk a belátogatókat, 
vásárlókat, tanulni vágyókat. 
A tavalyi évben a „fonalsi-
mogató” napon saját munká-
inkból rendezett kiállítással 

leptük meg a községet és az 
érdeklődőket. 

Csoportunk munkáját elis-
merik, ezeket a „fonalsimoga-
tó” napokat (és a róluk készült 
élménybeszámolókat, fotó-
kat) az internetre is felteszi a 
Fonalparadicsom vezetője. Az 
egész ország megismerheti a 
munkáinkat, és ezzel is közsé-
günk hírnevét növeljük. 

Eddigi „fonalsimogató” 
napjainkon Budapestről, Szé-
kesfehérvárról, Dunaújvá-
rosból, Sárbogárdról, Kápol-
násnyékről, Dunaföldvárról, 
Mezőfalváról, Előszállásról és 
Kisapostagról voltak érdeklő-
dők, akikkel barátságot kötöt-
tünk. 

Ez év májusában pedig újra 
izgatottan várjuk a „fonalsi-
mogatóra” Erdei Gyöngyvért 
a szép portékáival- erre a nap-
ra bárki belátogathat. 

A lelkes állandó tagok név-
sora: Hódi Attiláné, Kovács 
Andrásné, Dági Lász lóné, 
Gerendai Györgyné, Néme-
th Júlia, Kulicsné Keresztes 
Márta, Horváth Istvánné, To-
kaji Tiborné, Pap Mihályné, 
Debreceni Gyuláné, Szabadi 
Andrásné.

Szeretettel várjuk a hoz-
zánk csatlakozókat minden 
szerdán 15-17-ig a Palágyi 
József Könyvtárban! 

Szabadiné Iluska 
és a kötögetők

MEGNYITOTTUNK! 
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 

Kereskedésünk friss termelői zöldségekkel, gyümölccsel, 
minőségi áruval , folyamatosan bővülő kínálattal várja ked-
ves vásárlóit Nagyvenyimen az Üzlet köz 1. sz. alatt. (Isko-
lával szemben, volt bálás bolt helyén.)

Nyitva:

H-P: 7.30-16.30-ig
Szo: 7.00-12.00-ig
V: zárva

Kínálatunkból: 

zsákos burgonya:  100 Ft/kg
zsákos hagyma:  100 Ft/kg
őrölt paprika: 2400 Ft/kg
mák:  990 Ft/kg
vecsési savanyúkáposzta:  385 Ft/kg

Nagyvenyim területén a zsákos, vagy nagy mennyiségű 
termény kiszállítása ingyenes!

Diákbarát, hatékony 
korrepetálás, 
érettségire és 
nyelvvizsgára való felkészítés 
angolból.
Szabadi Andrea, telefonszám: 
0630/820-5780




