2018. december

Áldott, meghitt karácsonyt
és szeretetben, örömökben, sikerekben
gazdag új esztendőt kívánok
Nagyvenyim lakóinak!
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere
Mikulás
látogatások

Az óvodában és a helyi idősek
otthonában (képünkön) is
járt az Altomünsteri Mikulás

A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú „Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.”
című projekt keretében megújult a 6219-es jelű Dunaújváros-Sárbogárd közötti összekötő
út Nagyvenyim-Mezőfalva közötti szakasza. A projekt ünnepélyes átadása december 4-én
volt Nagyvenyimen (Részletek: 2. oldal)
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Mi újság Nagyvenyimen?

Jól haladnak a munkálatok a Közösségi ház
– szociális szolgáltató tömbjének építkezésén

A Fő utca, az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az Egészségház, a Hivatal mögötti Liget, a benzinkút, a Piactér és
a Mezőfalvi út által befoglalt
térben egy valódi, a mai kor
követelményeinek megfelelő,
esztétikai és funkcionális értelemben is megújulást hozó
településközpontot
szeretnénk kialakítani.
Olyan, többfunkciós központi teret, ami majd hosszú
évtizedeken át jól szolgálja a
nagyvenyimiek igényeit. Ennek első eleme a nemrég elkészült könyvtár megépítése
volt. A többféle tevékenységnek otthont adó Közösségi

ház megvalósítását két ütemben terveztük, de már alig egy
kicsiivel a Könyvtár átadása
után az elnyert támogatásnak
köszönhetően megkezdődhetett a szociális szolgáltató
tömb építése is.
Ez az épületegyüttes lesz
az új községközpont legmeghatározóbb, szemet gyönyörködtető eleme. Az épületet
szívvel terveztük. Nagyvenyim
lakói pedig méltán lehetnek
büszkék arra a közösségi ös�szefogásra, ami az építkezések előmozdítására kibontakozott.
Örülök, hogy ebben az alkotó, ugyanakkor közösség-

formáló folyamatban ilyen
meghatározó részem lehet.
Az építkezés szépen halad.
Elkészült a tető, behelyezésre
kerültek a nyílászárók, a telet
immár a belső szerelési mun-

kákkal folytathatják a szakemberek. Egy településvezető számára nemigen lehet
szívmelengetőbb érzés mint
amikor egy ilyen érték születésének lehet a tanúja.
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Megújulnak a belterületi
utak is

A lakossági közérzet körében leginkább meghatározó a
belterületi utak állapotának kérdése. Ezért a folyó költségvetés terhére történő javítási munkák mellett az önkormányzat
egy komplex útfelújítási programot indított, amihez 391 M Ft
kormánytámogatást kaptunk. Ezt az összeget az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten még további forrásokkal, de
legalább 100 M Ft-tal szeretnénk kiegészíteni. Ennek érdekében egy 50 M Ft-os hitelfelvételi kérelem kormányengedélyeztetése is zajlik. Az útfelújítási projekt előkészítése megtörtént,
a felújítandó utcák meghatározásánál a közösségi intézmények
elérése, a gazdálkodási funkciók biztosíthatósága, a gyűjtőutak
felújításával pedig a lehető legtöbb lakóingatlan elérése volt a fő
szempont. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, várhatóan
még idén lezárul a kivitelező kiválasztásával és ahogy az első tavaszi napok engedik, elkezdődhet a munka. A megújult 6219-es
út kiegészítő beruházásaként az önkormányzat sajáterős beruházásban készítteti a buszvárók tetőszerkezetének megújítását.
Most, hogy a 6219-es út átadásra került, a buszvárók felújítását
végző szakemberek végre ismét birtokba vehetik a munkaterületüket. A meglévő buszvárók mellett az iskolánál egy teljesen
új, akadálymentesen megközelíthető buszváró is kialakításra
kerül. A buszvárók tetőszerkezete lemezborítást kap. Amelyiken ez még nincs fent, ott a deszkaborítást láthatja az utazóközönség. A nedvesség okozta károsodás elkerülésére a deszkaborítás mindenütt védőkezelést kapott, ám a vízzárás biztosítása
majd a szép, antracit színű lemezfedés feladata lesz.

Mélykúti rendelő

Elkészült a mélykúti orvosi rendelő felújítása. Szép modern,
akadálymentesen megközelíthető épülettel gazdagodott a településrész, melyet a használatbavételi eljárás lezárultával várhatóan a jövő év elején vehetnek birtokba a településrészen élők
és a gyógyításban dolgozó szakemberek.

Épül-készül
a vízgerinc-vezeték

Hosszú évek óta meglévő tartozást igyekszik az önkormányzat a Dunaújváros felőli településrész két utcájában történő vízgerinc vezeték kiépítésével törleszteni, amelynek kivitelezése
sajáterős beruházásban most zajlik. Ha kegyes lesz hozzánk a
decemberi időjárás, lehetséges, hogy az újesztendő első napjaiban már az új vezetékből érkező vízzel moshatnak, főzhetnek
az Előd utcában és az Álmos vezér utcában lakók.

Alapszolgáltatások
fejlesztése

A TOP 4.1.1 pályázati konstrukcióban elnyert támogatásból újul meg Nagyvenyim egészségügyi alapellátása. A fogászati
ellátás körében legmodernebb technikát képviselő új fogászati kezelőegységet a minap vehették használatba a betegek. Egy
ilyen készülék beszerzése méltán adhat örömre okot betegnek,
orvosnak egyaránt, hosszú időre biztosítva ezzel lakosaink számára a fogászati kezelések magas színvonalát. Hamarosan elkészülhet az Egészségház belső festésének megújítása is, és ha
költségvetési lehetőségeink módot adnak rá, igyekszünk a nyári
meleg ellen védelmet jelentő klímaberendezések mihamarabbi
beszerelésén is.
Az oldalakat összeállította:
Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere

Tornaszoba épül az óvodában
A községközpont meghatározó épülete az iskola. Soha ekkora léptékű felújítás nem volt az általános iskolában, mint
amit most megvalósítottunk. Nagyvenyim vezetése elkötelezett a jövő nemzedék mellett. Persze van még mit megoldani.
De mára már a múlté a lyukas kazánok, ablakok alatt befúvó
szél, vagy a nagyforgalmú úton való mindennapos átkelés veszélye feletti aggodalom. A gyermekeink ma egy szépen felújított, akadálymentes épület melegében tanulnak, a kor legmodernebb taneszközeit használva. Az ebédet egy, az iskolán
belüli, tiszta, barátságos étkezőben fogyaszthatják el, és a mozgás örömét az udvar, a sportpark eszközei és futóköre mellett
hamarosan már az új teniszpálya is szolgálhatja majd. Ugyanez
az elkötelezettség és fejlődés jellemzi az óvodánk mindennapjait, amellett, hogy kicsinyek és az óvónénik legnagyobb örömére,
nyertes pályázatunk okán végre megnyílt a lehetőség az új tornaszoba megépítésére. A legkisebbek ellátására az óvoda telkén
egy kétcsoportos bölcsőde megépítését tervezzük. Már jogerős
építési engedéllyel rendelkezünk. A bölcsődeépítést támogató
pályázatot novemberben benyújtottuk, és nagyon bizakodunk
annak sikerében. Így a tornaszobával egyszerre kezdődhetne az
új gyermeknevelési intézmény építése is.
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Both György az erdélyi barátok nevében mondott köszöntőt az ünnepi képviselő-testületi ülésen

15 éves Nagyvenyim és Egeres testvértelepülési kapcsolata

Közösen ünnepeltük a jubileumot

2017
decemberében
Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alap lebonyolításában Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta
települései közötti magyarmagyar kapcsolatok ápolását
és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatásának
céljára kiírt pályázatra. A támogatásból az erdélyi Egeres település és Nagyvenyim
között fennálló testvér-települési kapcsolat 15. évfordulóját kívánta a település
vezetése megünnepelni erdélyi barátaink Nagyve
nyim
re látogatásával. A TTPKP-1-2018-1-000383 számú
pályázatban megfogalmazott
céljainkat a Magyar Kormány
1 400 000 forinttal támogatta.
2018. november 30-án 46
fős delegációt fogadhattunk
Nagyvenyimen. A háromnapos találkozó programjai
a fogadócsaládoknál történő
elszállásolást követően pénteken egy közösen elköltött vacsorával és az azt követő zenés
esttel kezdődtek. Kellemes
környezetben, jó hangulatban
volt lehetőségük a vendégeknek és vendéglátóiknak a régi

ismeretségek felidézésére és
az új barátságok kialakítására. Az ízletes vacsora mellett a
Mákófalvi Néptánccsoport és
a Nagyvenyimi Táncegyüttes
műsorát élvezhették a jelenlévők, majd Horváth Tamás és
a László Imre nótaklub zenészeinek előadásával ért véget
az este.
Szombaton délelőtt Pánczél Károly a Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének
vendégeiként az országházba
kísértük el egeresi barátainkat.
A parlamenti látogatást követően a Szamos Csokoládé
Múzeumban a csokoládékészítés rejtelmeit ismerhették
meg vendégeink, és természetesen meg is kóstolták a széles
kínálatot.
A budapesti kirándulásról
hazatérve az évforduló megünneplésével folytatódtak a
programok. Az ünnepi testületi ülés keretében köszöntőt
mondott Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim Nagyköz
ség polgármestere és Both
György Egeres község al-

polgármestere. Ezt követően a testvértelepülési együttműködésről szóló 15 évvel
ezelőtti megállapodás aláíróiként Fekete P. P. János,
Egeres korábbi polgármestere és Rauf Pál, Nagyvenyim
nyugalmazott polgármestere
elevenítette fel a személyes,
majd a hivatalos kapcsolatfelvétel és az együttműködés létrejöttének emlékeit. Szabóné
Lőrincz Ilona, Nagyvenyim
korábbi polgármestere beszédében a kapcsolat kibontakozása során átélt személyes élményeiről mesélt. Az
ünnepet az Áldás együttes
zenés műsora tette meghitté.
Az elhangzott nemzeti ös�szetartozás fontosságát kiemelő dalokat az előadóval
együtt énekelte a közönség.
A testvértelepülési együttműködést megerősítő dokumentumot Egeres részéről
Both György alpolgármester,
Nagyvenyim részéről Vargáné Kaiser Katalin polgármester látta el kézjegyével.
Egeresi barátaink ajándék-

kal készültek az évfordulóra:
egy kopjafát készíttettek és
hoztak magukkal erre az alkalomra, amit a Községháza
előtt állítottak fel. Az ünneplő sokadalom körében, immár
szabadtéren került sor ennek
felavatására. A testületi ülést
követően az adventre felállított betlehem mellett együtt
gyújtottuk meg Nagyvenyim
adventi koszorújának első
gyertyáját, énekeltük a karácsonyváró énekeket. Forralt
borral, teával és ünnepi kaláccsal várta az önkormányzat a település egész lakosságát erre az ünnepre.
Az Egeres testvértelepülésünkön élő magyarok reformátusok. A nagyvenyimi
református közösség 30 fős
közösségi háza helyett a dunaújvárosi református templomban vettünk részt vendégeinkkel az istentiszteleten,
ahol Böttger Antal lelkész úr
köszöntötte a delegáció tagjait, akik a dunaújvárosi gyülekezet tagjaival együtt vehettek
úrvacsorát advent első vasárnapján.
Az istentiszteletet követően utunk a Halászcsárdába
vezetett, majd a közösen elköltött ebéd után elbúcsúztunk hazainduló barátainktól.
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Vargáné Kaiser Katalin és Both György erősítette meg kézjegyével az együttműködési megállapodást a nagyvenyimi
községházán rendezett ünnepi testületi ülésen

Mákófalva néptánccsoportja

Parlamenti látogatáson vehettek részt az erdélyi vendégeink itt tartózkodásuk során

A Szamos Csokoládé Múzeum is nagyon tetszett a testvértelepülésen élőknek

„Újabb értékkel gazdagodott Nagyvenyim, amely a barátságot szimbolizálja”, mondta Vargáné Kaiser Katalin polgármester
az erdélyi partnerektől ajándékba kapott kopjafa ünnepélyes avatásakor
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A Házaspárok jubileumi ünnepsége is jubilált
idén Nagyvenyimen

November 10-én 5 aranylakodalmas és 2 ezüstlakodalmas házaspárt köszöntött
Vargáné Kaiser Katalin polgármester és Domokos Edina
anyakönyvvezető a községháza dísztermében, jó egészséget
és még számos boldogságban
eltöltött évet kívánva az ünnepelteknek
Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzata
nevében.
Nem csupán az 50 és 25
évvel ezelőtt házasságot kötött párok jubiláltak, hanem
a köszöntésükre létrehozott
rendezvény is 25. évfordulójához érkezett. Szabóné Lőrincz Ilona a Kulturális és
Oktatási Bizottság akkori vezetőjeként egy másik községben látta a jó példát, hogyan
fejezi ki tiszteletét a település
vezetése az egymás és családjuk iránt elköteleződött polgárai felé, és meghonosította
Nagyvenyimen a házaspárokat a közösség nevében köszöntő ünnepséget.
A rendezvény az évek során az ünnepeltek igényeihez
igazodva változott: kezdetben
a Házaspárok bálján mulattak

együtt az évfordulót ünneplők,
családtagjaik és vendégeik, az
utóbbi években inkább a csendesebb ünneplést választották
a párok házassági esküjük családjuk és barátaik körében történő megerősítéséhez.
Az ünnepre az anyakönyvi
bejegyzések alapján hívja meg
az érintetteket a rendezvényt

előkészítő művelődési ház, így
csak a Nagyvenyimen házasságot kötött párokról tudunk
információt szerezni. Szeretnénk minden nagyvenyimi lakos számára biztosítani
a részvétel lehetőségét, ezért
kérjük a kedves Olvasókat, ha
tudnak olyan Nagyvenyimen
élő, a 2019. év során 25. 50.

vagy 60. házassági évfordulóját ünneplő házaspárról, akik
máshol kötöttek házasságot,
de szeretnének részesei lenni
a Házaspárok jubileumi ünnepségének, akkor jelezzék
ezt kollégáinknak a 0625/506220 telefonszámon vagy a
muvhaznagyvenyim@gmail.
com e-mail címen.
MM

Október 23.: méltó módon emlékeztünk
Méltó módon emlékeztünk az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozataira
és hőseire a községháza dísztermében tartott ünnepségen
október 23-án. Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere mondott ünnepi
beszédet, amelyben hangsúlyozta: „1956 a szabadság
ünnepe, mert a tizenkét nap
leforgása alatt a diktatúrát
egycsapásra működő többpárti demokrácia váltotta fel.
Az ünnep pedig a múltunk
által ránk ruházott felelősség
vállalása. Az emlékezés kötelesség.” A rendezvényen az
„1956 nemzetünk legtisztább
áldozása” című műsort láthattuk a Szent Mihály Szekere
Vándorszínház előadásában!
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Advent: közösen hangolódunk
karácsonyra

Nagyon szép lett Nagyvenyim adventi koszorúja. Köszönjük
szépen a készítőknek!
Hagyományainkhoz híven idén is adventi gyertyagyújtásokkal hangolódunk karácsony ünnepére közösen.
Advent első vasárnapján az óvoda, második vasárnapján
a művelődési ház és civil csoportjai várták ünnepi délutánra Nagyvenyim lakóit. Negyedik alkalommal került sor az adventi vásárra, melyen helyi termelők, kézművesek munkáit csodálhatták és vásárolhatták meg az idelátogatók. Az interaktív
gyermekszínházi előadás végeztével a kézműves játszóházban
szórakozhattak tovább a gyerkőcök, míg a felnőtteket a tornaterem színpadán a Szent Cecília Ének- és zenekar és a Fontana Női Kar műsora hangolta az adventre. A vendégként érkezett besnyői Szironta együttes csengettyűi hozták el számunkra
a karácsony hangulatát. Az előadást követően Böttger Antal
református lelkész szentelte meg az adventi koszorú gyertyáit,
amiket az Aranydaru Dalkör ünnepi dalcsokrát követően kis segítőjével Vargáné Kaiser Katalin polgármester gyújtott meg. A
rendezvény látogatóit teával, forralt borral és zsíros kenyérrel, jó
szívvel várták az Aranydaru Nyugdíjas Klub tagjai.

7

8

Mi újság Nagyvenyimen?

Óvoda, óvoda, óvoda

Kókuszgolyó készül az adventi vásárra óvodánk Nyuszi csoportjában

Ügyesen készültek a fonások is

Ilyenkor év végén nagyon
sok programunk van óvodánkban. Advent időszaka az
ünnepre való ráhangolódásról
szól. A napi, heti tevékenységekben, megjelenik az ünnepre való felkészülés. Nálunk
ebben az időszakban kiemelt
figyelmet kap advent első vasárnapja, a mikulásvárás, a karácsony ünneplése, illetve a
szülőkkel való közös ráhangolódás nyílt nap keretében.
Ezen a délelőttön óvó nénik,
dajka nénik a gyerekekkel,
szülőkkel együtt készítenek
karácsonyi díszeket, tárgyakat, melyet aztán a gyerekek
elvihetnek haza. Ezzel a programmal is igyekszünk hangsú-

ezeket az ünnepi érzéseket a
közös tevékenységek által.
Az egyik legfontosabb ünnepségünk advent első vasárnapja, melyre jó előre ráhangolódunk. Az adventi süti vásárra
a csoportok és a konyhai dolgozók is finom süteményeket
készítettek. A Maci csoportosok kis műsorral készültek,
és az óvó nénik szép verseket
mondtak, karácsonyi dalokat
énekeltek, melyekkel minden
résztvevő vendég átérezhette a
közelgő karácsony fontosságát.
Minden kedves szülőnek,
családtagnak, felhívjuk a figyelmét, hogy a karácsonyi
ajándékok után való nagy rohanásban, a karácsonyi vacso-

Adventi készülődés a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodában
lyozni, hogy milyen jó együtt
készülni az egyik legfontosabb
ünnepre, a karácsonyra.
Advent első vasárnapja előtt, ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat kívül-belül.
Óvó nénik, dajka nénik közösen készítjük el a falu adventi
koszorúját.
Lázas és kreatív munka
zajlik mind a négy csoportban, a karácsonyt megelőző
négy hétben. Minden szervezett tevékenységet, játékot
áthat advent időszaka, hogy
szívünkben-lelkünkben átérezzük az ünnepekre való
készülés fontosságát. Az óvó
nénik, dajka nénik, minden
dolgozó együttesen adjuk át

Linzerkarika készítése a Nyuszi csoportban

Készülnek a kerámiák

ra fontos összetevőinek beszerzése közben, álljon meg
egy pillanatra, és ne hagyja,
hogy elkeveredjen a sok-sok
teendő útvesztőjében!
A szeretet ünnepére való
készülődésben, a legfontosabbak a család együtt végzett
tevékenységei, és hogy meglepjük szeretteinket, örömet
szerezzünk számukra.
Próbáljanak a gyerekeknek
is minél praktikusabb, ötletesebb, de mégis korosztályuknak megfelelő játékokat venni, amivel tényleg szeret majd
gyermekük játszani, és ami a
legfontosabb: együtt játszani!
Szántóné Kerlang
Krisztina

Mi újság Nagyvenyimen?
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Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni Fekecs Zsuzsannának,
hogy pályázata kapcsán gondolt az óvodára és a gyermekek részére felajánlotta BOBOCAR-t
q
Szeretnénk megköszönni a Kristóf családnak a Márton -napra felajánlott kenyeret, mellyel nagyban gazdagították a
programunkat
Az óvoda dolgozói

Pályázat óvodai
tehetség-kibontakoztatásra
2018 tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató programok támogatására. Az elnyerhető támogatásra óvodánk Barkács Manók műhelyét
vezető pedagógusai pályáztak, és a határidő lezárása után
örülhettünk a pozitív elbírálásnak.
A projektünk címe „A mi világunk a természetesség”,
amely tematikájával jól kiegészíti a Barkács Manók tehetségműhely éves tervét. Ezáltal is több ismeretet, tapasztalatot, kompetenciát nyújtva a programban résztvevő gyermekek számára.
A program célja tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, az óvodai nevelési évet átfogó, 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. Célunk a népi identitás
megalapozása, a magyar kultúra hagyományos értékeinek
tiszteletére nevelés. A tehetséggondozás területei: kézműves tevékenységek - az agyagozástól a nemezelésig, de kibővítjük más népi kismesterségekkel és egyéb technikákkal
is. A tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozáson egyéni fejlesztésre is lehetőség nyílik a résztvevő gyermekek számára. A
foglalkozások során szinte minden új tevékenységhez szervezünk ismeretszerző kirándulást, olyan segítő szakemberekhez, akik ezen területeket magas szinten művelik. Így
ismerkedhettünk meg a szeptembertől decemberig tartó
időszakban a fazekasság alapjaival, Mayer Márta néni segítségével. Lehetőségünk volt találkozni Domokos Edinával, aki a kosárfonással ismertette meg a gyermekeket.
Viziné Tibai Ildikó

Márton-nap
2018

A tavalyi évben egy jeles napot ismertettünk meg óvodánk
gyermekeivel és szüleivel, azzal a szándékkal, hogy hagyományt
teremtve évente újra és újra együtt ünnepeljünk.
November első hetében sokat beszélgettünk a Márton-legendáról, megismerkedtek a gyerekek Szent Márton püspök
élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel. Ezek
az előkészületek a délelőtti foglalkozások keretében történtek.
A témakörök témákra bomlottak és tevékenységekben valósultak meg. A gyermekek élvezettel, aktívan vettek részt a mindennapi tevékenységekben.
A hét folyamán gyermekeink libás körjátékokkal, énekekkel (Hatan vannak..., Egyél libám...), versekkel, mondókákkal,
mesével (Gőgös Gúnár) ismerkedtek meg. A kicsik korosztályuknak megfelelő segítségnyújtás mellett készítették el saját
lámpásaikat bébiételes üvegből és sokféle papírból, kivágással,
ragasztással, dekupázsozással, vagy festéssel ötvözve.
Hangulati lezárásként, November 8-án alkonyatkor lampionos felvonuláson vettünk részt, a közösen elkészített lámpásokkal. Nem mindennapi látvány volt a sok gyereket, felnőttet
látni, ahogy énekelve vonultak kezükben lampionokkal a köz
ség utcáin. A Márton-napi lámpások és a tábortűz fényei a jó
cselekedeteket szimbolizáló fényt hivatottak hirdetni, amelyet
Szent Márton napján minél több emberhez próbálnak eljuttatni a megemlékezők.
A nap végén az óvoda udvarán a tábortűz melege mellett, jó
hangulatunkat libazsíros kenyér falatokkal tetőztük.
Jövőre újra találkozunk!
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

December 7-én a testvértelepülésünkről, Altomünsterből érkezett a Mikulás

A jó gyerekekhez többször jön a Mikulás!

2018. december 6-án hagyományainkhoz híven ismét eljött
iskolánkba a várva-várt, Mikulás napi örvendezés.
Gyermekeink várakozása, örömteli mosolya bizonyította,
idén is volt miért örülnünk.
Az ünnepélyre a jövő iskolásai is meghívást kaptak, boldog
óvodásként tekinthették meg az elsősök bemutatóját a PRIZMA Tehetségpont keretein belül. A felkészítő tanárok, Gó
czánné Renyák Éva és Szárszó Bence segítségével remek kis
bemutató előadásban lehetett részünk.

A gyermekek közös játékokkal, zenés elfoglaltságokkal élvezhették a délután eseményeit, melyet a csocsóasztal, a kirakózás, kidobó-játékok színesítettek.
A szülők most is kitettek magukért, csodás süteményeik illata szállt az iskola falai között.
December 6-án minden alsós osztályunkba megérkezett a
Mikulás, akit énekkel fogadtak a nebulók. Puttonyából minden
kisgyereknek jutott egy-egy csomag.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Gyárlátogatás

Sikereink: idegen nyelvi versenyen
bizonyítottak diákjaink

Pályaválasztás keretében idén mind a két nyolcadik és mind
a két hetedik osztály ellátogathatott a Dunaferr tanműhelyébe,
és magába a gyárba is. Rövid tájékoztató után megnézhettük a
Dunai Vasműt (Dunaferr, Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.), mely
az ország legnagyobb kohászati-gépészeti komplexuma, Dunaújváros legnagyobb munkaadója.
Érdekesek voltak a gépezetek, különleges dolgokat meséltek
az öntésről. Sisakokkal, védőszemüvegekkel és kisrádióval felszerelve megnéztük a nyersvas majd az acél előállításának folyamatát. Hatalmas a Vasmű, sokat sétáltunk a részlegek között.
A gyárlátogatás nagyon érdekes volt mindenki számára, mert
élőben nézhettünk „óriási csillagszórót” és a „láva fortyogását”.

2018. november 29-én a Pannon Oktatási Központ nyolcadikosoknak rendezett tankerületi idegen nyelvi versenyt.
Tanulóink egy kellemes, szórakoztató és tudással teli délutánt
tölthettek el a gimnáziumban. Érdekes és színes országismereti
feladatokat kaptak a gyerekek.
Iskolánk csapata III. helyezést ért el. Tagjai: Kovács Vivien,
Borbás Luca, Greksa Lilla és Szigeti Dániel

Tök buli volt
Hagyományainkhoz híven nyolcadikosaink TÖKBULIT
szerveztek a felsős diákoknak október 26-án, az őszi szünet
előtti pénteken. Idén is nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Jó
hangulat, kísérteties jelmezek, finom sütik, szendvicsek, üdítők,
tombola és sok sok tánc jellemezte ezt az estét. Örülünk, hogy
sokan eljöttek és együtt töltötték velünk ezt a délutánt.
Péter Gyöngyi 8.a és Gere Szilvia 8.b osztályfőnökök

Tankerületi mesemondó verseny

2018. november 23-án hagyományainkhoz híven immáron 24. alkalommal került megrendezésre tankerületi mesemondó versenyünk. Tizenkettő település tizenhét iskolájának (Adony, Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Mezőfalva,
Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Dunaújváros: Arany János Ált. Isk., Dózsa Gy. Ált. Isk., Széchenyi István Gimn.,
Vasvári P. Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk., Szilágyi E. Ált. Isk., Móricz Zs. Ált. Isk.) alsó és felső tagozatos 60 tanulóját köszöntöttük nálunk itt Nagyvenyimen.
A gyerekek ezen a délutánon elröpítettek minket a mesék varázslatos világába. Nagy örömmel hallgattuk, hiszen mi is újra élhettük a gyermeki csodákat, képzeleteket, álmokat. Köszönjük a színvonalas mesélést, a kollégáknak és szülőknek a felkészítést!
Eredmények:
1.évfolyam						2.évfolyam
1. hely Lenhardt Krisztián(Dózsa György Ált. Isk.)
1. hely Pribitek Ármin(Nagyvenyim)
2. hely Reichardt Áron(Előszállás)			
2. hely Kovács Nikolett(Előszállás)
3. hely Kaszás Kristóf(Nagyvenyim)			
3. hely Nagy Orsolya(Vasvári Pál Ált.Isk.)
3. évfolyam						4. évfolyam
1. hely Somogyi Angelika(Gárdonyi Géza Ált. Isk.)
1. hely Gyönyörű Nimród(Pusztaszabolcs)
2. hely Bernáth Boglárka(Nagyvenyim)			
2. hely Stadler Csongor(Előszállás)
3. hely Lantos Csenge(Dózsa György Ált. Isk.)		
3. hely Rádi Zsombor(Adony)
5. - 6. évfolyam						
7. - 8. évfolyam
1. hely Takács Hanna(Mezőfalva)			
1. hely Hujber Fanni(Pusztaszabolcs)
2. hely Rauf Péter Pál(Nagyvenyim)			
2. hely Nagy Ádám(Széchenyi István Gimn.)
3. hely Komáromi Izabel(Nagyvenyim)			
3. hely Kvassay Fanni(Nagyvenyim)
									Gratulálunk!
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Diáksport
sikereink

Köszönjük szépen a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek,
továbbá Lassingleitner Fruzsinának, hogy idén első alkalommal megrendezték a Suli Foci Kupát. Mindkét korcsoportban
nagyon erős mezőny jött össze. A mérkőzéseken nagyon látványos játékot láthattak a gyerekek, pedagógusok és hozzátartozók. Sajnos IV. korcsoportos csapatunk nem jutott tovább a csoportmérkőzések során, viszont a pályán töltött játékuk nagyon
jó hangulatban telt. A meccseken szerzett tapasztalatokkal újult
erővel fogjuk képviselni a következő fordulón Nagyvenyimet.
Az I. korcsoportos csapatok tornájára a kicsikkel motiváltan,
izgatottan érkeztünk. Fiaink egy pici botlást kivéve, lelkesen
küzdöttek a legjobbaknak járó díjakért, egy vereséggel és négy
győzelemmel a második helyet tudtuk megszerezni, viszont diákjaink nagy szomorúságát enyhíteni tudta az ezüstösen csillogó érem. A fiatalabbak mezőnyéből Kiss Richárd Marcell
elhozta a Gólkirályi címet is 10 góllal a háta mögött! Köszönjük szépen a meghívást! Nagyon örülök, hogy részt vehetett a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola legfiatalabb és legidősebb korosztálya a tornán. Izgatottan várjuk a további korosztályok megmérettetéseit. Gratulálok minden csapatnak és
minden különdíjasnak!
Kürti Viktor
testnevelőtanár

Őszi szezon után az élen

Akár a feljutást is célul tűzhetik ki maguknak a venyimiek
A Nagyvenyim csapata a ta- séggel hagytuk el a pályát. Majd
valyi Megye III. déli csoport a 8. fordulóban a második he3. helyezése után az első helyet lyezett DUFK-hoz látogattunk
tűzte ki célul maga elé. A csa- ahol ugyan csak szűkös kerettel
pat magja megmaradt és egy-két egy utolsó pillanatban szerzett
új igazolással indultunk neki a góllal mentettünk fontos pontot.
szezonnak. Az igazolások ellené- Az őszi meccsekről elmondható,
re több meccsen is szűkös keret hogy még ha sokszor a létszámállt Horváth Csaba edző rendel- gondok miatt szűkös volt a keret,
kezésre. Az első meccsen egy- a csapatban volt tartás akaraterő.
ből egy józanító pofonba szalad- Az őszi szezont összességében 8
tunk bele, de az ez utáni 2 hazai győzelemmel 1 döntetlennel és 2
meccset megnyerve joggal biza- vereséggel zárta a csapat, amivel
kodhattunk, hogy a kitűzött cél Megye III. Dél 1. helyéről várjuk
meglehet. A 4. fordulóban Dég- a 2019.-es folytatást.
re látogatottunk ahol dominál
Batha József
va a mérkőzést, de még is vere Fotó: Horváth László/duol

Ismét túráztunk
2018. november 10-én ismét egy fergeteges napot
tölthettek együtt azok a diákok, akik a túrázás mellett
döntöttek. Reggel 8 órás indulással, busszal utaztunk
Mórra. Itt két túra vette kezdetét, egy hosszabb a felsősöknek és egy barátságosabb,
rövidebb az alsósok számára.
A rövid túra útvonala Csókakőtől Csákberényig 9 km
/ 310 m szintemelkedéssel,
ehhez hozzá társul az 1.5
km-es séta Móron. Huszonöt résztvevővel indult a túra.
A hosszabb útvonal a Móri
városnézés után, Csókakőn
át Csákberényig 15.4 km /
680 m szintemelkedéssel járt,
mely huszonhét résztvevővel
indult el. A mintegy negyven
tanuló több pedagógussal és
kísérő szülővel együtt élvezhette a jó időt, gyönyörködhetett az ősz színeiben, a táj
szépségében.

Túravezetők:
Czimmer
Éva és Németh László.
A túrát az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület
szervezi, illetve az utazást a
KINE BAU KFT. és a SUNSET SMART KFT. támogatásával tudtuk ilyen olcsón
megoldani, amiért köszönetet mondunk Nemes Zoltán
és Kuminka József ügyvezetőknek!

Mi újság Nagyvenyimen?
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Kulináris
kavalkád

A Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület
idén is megrendezte Kulináris Kavalkád című, hagyományos őszi rendezvényét, ahol a
főzőversenyben induló csapatok mellett helyi szőlőtermelők és borosgazdák, pálinkakészítők és -a háziasszonyon
örömére- lekvárkészítők mérhették össze tudásukat. A zsűri munkája nyomán kiosztásra
kerülhettek az eredményeket
elismerő kupák és oklevelek.
A jó hangulatú családi-közösségi napon együtt örülhettünk a kicsinyek kedves
műsorának. Farkas Erik színművész úr szürethez, borhoz
és szerelemhez kapcsolódó
dalok-versek csokrával csalt
örömöt az egyébként is jóhangulatú rendezvény vendégeinek arcára. A nap folyamán
Pollákné Kajári Zsanett gyö-

nyörű mandalafestményei röpíthették el a nézelődőket egy
varázslatos fantáziavilág felé,
miközben a rovarok, lepkék és
pókok világának Bálint Norbert által tárlókba gyűjtött
példányai kápráztatták el a
természet és az őserdők csodái
iránt fogékony szemlélődőt.
Az este a Művelődési házzal
való együttműködésnek köszönhetően, a Nagyvenyimi
Néptáncegyüttes jóvoltából
fergeteges hangulatú szüreti
táncházzal zárult, mely még
sokáig szép emléket jelent a
magyar népdalkincs ritmusaiban elmerülő táncos lábak
gazdáiban. Köszönöm a kiállítóknak, a zsűritagoknak és az
egyesület tagságának a jó hangulatú nap érdekében végzett
munkájukat!
Vargáné Kaiser Katalin
az NTFE elnöke

Szüreti táncházzal
zárult a program

2018. október 20-án napközben Nagyvenyimen, a QualityFitt Sportcentrumban a kulináris élvezeteké volt a főszerep. A
Kulináris Kavalkádot követően, 6 órától viszont a Nagyvenyimi Táncegyüttes tagjai vették át a stafétabotot Czuppon Péter
vezetésével, akik először tartottak táncházat itt, Nagyvenyimen.
A talpalávalót a Kóborzengő zenekar húzta. Az este folyamán
moldvai, felcsíki táncokat tanulhattak mindazok, akik ellátogattak a rendezvényre.
A táncház az idei szüreti mulatság helyett került megrendezésre és a visszajelzések, valamint a résztvevők hangulata alapján biztosan mondhatjuk, hogy a jövőben szeretnénk több ilyen
alkalmat szervezni mind a nagyvenyimi, mind a környékbeli érdeklődők számára, melyre szeretettel várjuk önöket!
A következő alkalom 2019 első negyedévében esedékes.
Kísérjék figyelemmel a nagyvenyimi újság megjelenő számait, illetve a művelődési ház hivatalos honlapját (muvhaz.
nagyvenyim.hu) és facebook oldalát (www.facebook.com/muvhaznagyvenyim).
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Őszi egészségnap

November 24-én a megszokottól eltérő helyszínre,
a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épületébe hívtuk az őszi egészségnap
résztvevőit. A délután házigazdája Dr. Reiter Gábor, az
1. számú körzet háziorvosa
volt. A program megszervezéséhez és lebonyolításához
nyújtott segítségért köszönetet mondunk Horváth Istvánné Erikának, és az 1. számú körzet, valamint a védőnői
szolgálat munkatársainak.

A 2018. őszi rendezvényre
látogatókat 4 előadással vártuk: Dr. Gorka Eszter a bőr
ápolásáról, a környezetei hatások következményeinek mérsékléséről, a kóros bőrelváltozások korai felismerésének
fontosságáról és a gyógyulás
lehetőségeiről beszélt, majd
előadását követően a jelentkezők melanoma-szűrését is
elvégezte. Reiter doktor úr
gerincünk épségének, rugalmasságának megtartására hívta fel figyelmünket, majd dr.

Boda Viktória, a Szent Pantaleon Kórház szájsebésze a
nem megfelelő fogápolás következtében kialakuló fogágy-betegségek, fogvesztéshez
vezető folyamatok megelőzéséhez adott tanácsokat. A délután során szemészeti szűrést
is végző dr. Reiter Zsófia szemet érintő sérülésekről, elváltozásokról, szemünk működéséről szóló előadásával zárult
az egészségnap.
A rendezvény résztvevőinek lehetőségük volt a vér-

nyomás, koleszterin, vércukor,
testzsír- és vázizom-százalék
mérés mellett vitál-kapacitásuk ellenőrzésére is. Az érproblémákkal élők boka-karindex mérésen vehettek részt
állapotuk felmérésére.
Az új helyszínen kicsit szűkebben, de kellemes környezetben, jó hangulatban eltelt
délutánon nyolcvanfőnyi látogatót üdvözölhettünk. A vis�szajelzések alapján a következő egészségnapon is ide várjuk
majd a nagyvenyimieket.

Shakti Jógaklub
Nagyvenyim Palágyi József Könyvtár
Szeretettel várok minden érdeklődőt, aki nem próbálta még ki a jógát, de szeretné elkezdeni;
akinek gerincproblémája van, és olyan mozgásformát keres, ami javítja a test tartását és enyhíti a
panaszait; aki már ismeri a jóga jótékony hatásait és szeretne egy nagyszerű csoport tagja lenni,
és aki szeretné megtapasztalni a Yin jóga meridiánokra ható, meditációs, stresszoldó jótékony
hatásait.

Hétfő
Szerda
Csütörtök

Gerinc jóga
Hatha jóga
Yin jóga

18:15-19:15
18:15-19:30
19:15-20:15

Bejelentkezés:
Sáriné Kun Anita jógaoktató (06-30/928-35-06)
Művelődési Ház és Könyvtár (25/506-220)
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Arany minősítést kaptak
a nagyvenyimi néptánosok
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A Nagyvenyimi Táncegyüttes november 25-én Székesfehérváron részt vett a „Sirkenjáró-Sarkonjáró” elnevezésű, Közép-dunántúli Régió Amatőr Néptánc Együtteseinek Minősítő
Fesztiválján, melyről Arany minősítéssel és a Vándor-díjjal tért
haza. Gratulálunk az együttes táncosainak és vezetőinek Kuminka Zsuzsának és Czuppon Péternek.

Énekelni jó. Sokan együtt énekelni, még jobb

A Zene világnapja alkalmából kedves meghívást kaptunk Oroszlányba, kamarakórus-találkozóra. Miután a
program délután kezdődött,
összekötöttük egy kis közös
szabadidővel, csapatépítéssel.
Kora délelőtt indulva, dimbes-dombos, erdőkkel szegélyezett úton érkeztünk meg
Majkra, a Kamalduli szerzetesek valamikori kolostorához, a későbbi Eszterházy
kastélyba. Az örök némasági fogadalmat (!) tett testvérek és a később itt élő grófi
család történetével ismerkedtünk. Délben csodás napsütésben a tóparton üldögélve
fogyasztottuk el a magunkkal
vitt elemózsiát, amit megosztottunk a vadkacsákkal is.
Az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtárban a színes
műsor résztvevői voltak mellettünk az ötödik születésnapját
ünneplő házigazda Szijj Irma
Kamarakórus meghívására az

Összhang Kamarakórus Csákvárról, az Oroszlányi Evangélikus Vegyeskar és a helyi zeneiskola pedagógusai, tanulói.
Megtisztelő volt a felkérés, hiszen egy teljesen idegen közönség előtt mutatkozhattunk be.
A fellépésünk végén egy
házaspár odajött hozzánk és
gratulált a karvezetőnknek. A
koncert után egy előre megbeszélt közös dallal nyitottuk meg az épület aulájában
berendezett fotókiállítást. A

házigazdák kis harapnivalóval, házi süteményekkel és
gyümölccsel vendégeltek meg
minket. Falatozás közben a
négy kórus spontán énekelt
néhány, mindenki által ismert
dalt, ami így igen vidám záróakkorddá sikeredett.
A vidámság a következő
fellépésünket is jellemezte,
hiszen a Foltvarró klub születésnapi rendezvényén kis dalcsokorral és egy odaillő verssel
köszöntöttük az ünnepelteket.

Ebben a hangulatban folytak az ünnepekre készülő próbák is. A sok munka meghozta gyümölcsét. December
4-én a Dunaújvárosi Adventi
Forgatagot, 9-én pedig a helyi
adventi műsort színesítettük
karácsonyi dallamokkal.
Ezzel kívántunk kedves
közönségünknek békés ünnepeket, egészséget és szerencsét
az új esztendőre!
Szilágyiné Kárpáti Éva
Fontana Női Kar
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Sok szép élménnyel gazdagodtak
az Aranydaru Nyugdíjas Klub tagjai

Az év vége mindig az elmúlt egy esztendő értékelésének az ideje. Ezt teszem én is.
Hagyományainkhoz híven
idén is pótszilvesztereztünk,
megünnepeltük a verseket
József Attila születésnapján, majd májusban immár
15. alkalommal megrendeztük a Pünkösdi Dalostalálkozót. Dalkörünk, szavalóink és
tánccsoportunk részt vettek
a Nyugdíjas Kortárs Ki-mittud?-on, ahol szép sikert értek
el. Márciusban a Quality-Fitt
Sportcentrumban disznóvágás után ebéddel egybekötött
klubdélutánt tartottunk.
Még ebben a hónapban
elbúcsúztunk rangidős klubtársunktól, alapító tagunktól,
Dolmány Józseftől.
Képviselve volt tagságunk
a szociális szolgáltató tömb
megépítésének támogatására
rendezett jótékonysági bálon.
Többen támogatói jegyet vásároltak, hogy mielőbb megvalósulhasson az építkezés.
Több társklub meghívásának is eleget tettünk, így jutottunk el első alkalommal
Soponyára is. Mindenhol kellemes időt töltöttünk együtt.
A gyereknap sikeres megrendezéséhez palacsintasütéssel járultunk hozzá.
Júniusban elutaztunk Kiskőrösre fürdeni. Ez a buszos
kirándulás már hagyományos
a klub életében.
A jubileumi Falunapon

dalkörünk és a tánckar is sikerrel lépett fel.
Ünnepélyes keretek közt –
ebéddel egybekötve – megünnepeltük a nyugdíjas klub és a
dalkör megalakulásának évfordulóját és az idősek világnapját. Az idősek világnapja alkalmából megrendezett központi
ünnepségre 8 fővel kaptunk
meghívást a Nyugíjasok Szociális Fórumának elnökétől,
Semmelweis Ferenctől.
A csodálatos helyszínen
(Pesti Vigadó) nívós műsort
láthattunk, hallhattunk, majd
állófogadásban volt részünk.
Október ellenére gyönyörű

időben sétálhattunk a belvárosban. Szép napot töltöttünk
együtt! Nagyon jól éreztük
magunkat, örültünk a meghívásnak.
December elején ünnepváró klubnapot tartottunk.
Az adventi időszakban is
tevékenykedett klubunk, második vasárnap forralt borral,
zsíros kenyérrel, és teával vártuk az adventi rendezvényre látogatókat, a gyertyagyújtásnál pedig dalkörünk tette
meghittebbé a várakozás időszakának estéjét énekével.
Rendszeresen megköszöntöttük a név- és születésnap-

jukat ünneplő klubtársainkat.
Többször jó hangulatú játékkal zártuk összejövetelünket.
A közel 10 éves hagyományt folytatva az Aranydaru Dalkör tagjai december 10én ellátogattak a Szent Ferenc
Szeretetotthonba.
Ünnepi dalcsokorral és
gyümölccsel köszöntötték az
otthon lakóit, akik sütemén�nyel viszonozták azt.
Közös énekléssel tették
kellemessé a délutánt.
Legközelebb 2019. január
13-án 15 órakor találkozunk
a Varga Fogadóban!
Póla Imréné Ági

Mi újság Nagyvenyimen?
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Ünnepváró klubdélutánt tartottunk

December 3-án délután
ünnepváró klubdélutánt tartottunk a Varga Fogadóban.
Klubtagjainkon kívül a
meghívott vendégek is boldogan, meghatottan nézték,
hallgatták a Nagyvenyimi
Nefelejcs Óvoda Maci csoportjának előadását. A csöppségek irigylésre méltóan hos�szú műsorral kedveskedtek
nekünk.
Köszönet a betanító óvónéniknek, dadáknak és természetesen a picurkáknak!
Ajándékműsort kaptunk a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos
Ált.Isk. növendékeitől is, akik
mesét mondtak, furulyáztak,
illetve szavaltak nekünk.
Köszönet érte!
Mi is készültünk!

Az Aranydaru 2019. évre tervezett
klubnapjai
január.13. Pótszilveszter és a klub, a dalkör megalakulásának évfordulója
március 4. Nőnap és előkészület a Versünnepre.
április 1. Klubnap és előkészület a Pünkösdi Dalostalálkozóra.
április 11. Versünnep
június 1. Pünkösdi Dalostalálkozó
július 1. Klubnap és falunapi előkészületek
szeptember 30. Idősek Világnapja
december 2. Ünnepváró klubnap

Kérem, hogy a ritkább összejövetelek ellenére is tartsunk össze megértésben, szeretetben!
Köszönöm mindenkinek az év során nyújtott támogatását, amivel segítették munkánkat!
Póla Imréné Ági

Az ünnepekhez kapcsolódó verset mondott Sóti Istvánné Terike, Komjáti János,
Csizmadia György és Póla
Imréné Ági.
Csodálatos dalcsokorral
hangolt az ünnepekre a dalkör.
Támogatónk volt a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, és
megtisztelt minket jelenlétével a szervezet képviseletében
Semmelweis Ferenc elnök úr
és felesége. A támogatással a
fellépők, a vendégek és klubtársaink is ünnepi ajándékban
részesültek.
Felemelő hangulatú órákat
töltöttünk ismét együtt!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt
kívánok
az Aranydaru
tagjainak
és Nagyvenyim
valamennyi
lakójának!
Póla Imréné Ági
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Digitális alapkompetenciákat
fejlesztő foglalkozásokat szervez
a Művelődési Ház és Könyvtár
a nagyvenyimi Digitális Jólét Program Pontban
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú kiemelt projekt keretében zajló „Digitális
Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű programban
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata a Palágyi József
Könyvtárban elhelyezett új eszközök használatára nyert lehetőséget.
A művelődési ház fontosnak tartja az idősebb korosztály
digitális tájékozottságát és felkészültségét, ezért november hónapban alapkompetenciákat fejlesztő foglalkozássorozatot indított, mely december 17-én ért véget. 2019 első
negyed
évé
ben szeretnénk újabb fejlesztő foglalkozásokat
tartani hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének
növelésére.
Kedvcsinálóként ajánljuk a most „tanuló” csoport tagjainak gondolatait:
„A legfontosabb dolog számomra, hogy jó hangulatban,
feszültségmentesen szerezhettem új ismereteket a különböző
eszközök használatáról. Szívesen folytatnánk még, ha lehetséges lesz a későbbiekben is ugyanezzel az előadóval.” ( Joli)
„Az volt a célom a tanfolyammal, hogy alapfokon megismerjem az eszközök használatát. Alapvetően sikerült is. Köszönjük a lehetőséget!” (András)
„Nagy élmény volt, amit a számítógép kezeléséről tanultam.” (Ildi)
„Teljesen új alapokra helyezte számítógép ismereteimet,
illetve nagyon sok a pontosítás az ismeretekben! Az összejövetelek jó hangulatban teltek el.” (Miklós)

Kreatív Klub –
2018. december
Szeretettel várjuk minden régi és leendő - kézműveskedni szerető barátunkat
klubunkba. Minden hétfőn 16-18-ig együtt vagyunk
Nagyvenyimen az iskolában.
Nézz be hozzánk bátran, biztosan te is találsz ízlésednek
megfelelő ötletet. Olyan jó
együtt alkotni, beszélgetni,
ötletelni. Olyan öröm, amikor kikerül kezünkből egy
saját készítésű kis ajándék az
unokának vagy a szomszédasszonynak. Merthogy adni
is, kapni is, tenni is, alkotni
is öröm! Ezért hívunk szeretettel.

„Jó hangulatban töltöttük el az időt és sokat tanultam. Sajnálom, hogy hamarosan vége.” (Ilonka)
„Szakszerű és érthető magyarázat! Jó hangulat! Köszönjük! (István)
Hétfőtől csütörtökig 13-18 óra, pénteken 9-14 óra között
személyesen vagy 25/506-220 telefonszámon, várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik nyugdíjas korúak vagy tartósan
munkanélküliek, vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, és szeretnék
digitális tudásukat megalapozni, fejleszteni.

A DJP Pont eszközeinek ingyenes használatára hétfőtőlcsütörtökig 13-17 óráig, péntekenként 9-13 óráig van lehetőség a könyvtár olvasóterében a nagyvenyimi lakosok számára.
A Digitális Jólét Program Pont mentora Debreczenyi Kálmánné könyvtáros, hozzá fordulhatnak a berendezések használata során felmerülő kérdésekkel, az esetleges problémákkal, illetve nála lehet igényelni az eszközöket.
Térjenek be hozzánk, várjuk Önöket szeretettel!
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Disznóvágások, disznótorok

Kutyák, macskák mérgezéseiről

Az előző újságokban többször írtam az országunkban is megjelent
afrikai sertéspestis megelőzésének fontosságáról, a jogszabályi előírások betartásának szükségességéről, a sertés ENAR szabályairól. Az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján a járvány terjedésében a vaddisznók mozgásán kívül az élő sertések és a sertéshús, -húskészítmények
szabálytalan, ellenőrizetlen szállítása játszik fő szerepet. Amennyiben
a gócponttól 50-150 km távolságra jelentkezik az újabb megbetegedés,
az mindig élő sertések és illegális hús, húskészítmények forgalmazására, szállítására vezethető vissza. A vírus pácolt és füstölt sonkában 5-6,
csontvelőben 7-8 hónapig, vízben 2-4 hónapig, talajban 3-7 hónapig
életben marad. Nagyon fontos, hogy most, a téli disznóvágások, húsfeldolgozások időszakában - és a későbbiekben is - a sertésvásárlás csak
állatorvosi vizsgálat után, megfelelő kísérőiratokkal történjen (sertés
szállítólevél, állatorvosi bizonyítvány, állattartói nyilatkozat). Félsertést, feldolgozásra kerülő húst, húskészítményeket (kolbász, szalámi,
füstölt sonka, stb.) csak ellenőrzött helyről, a szükséges húsvizsgálat
után vásároljanak. A hirdetésekben, interneten, esetleg a reális ár alatt
kínált, bizonytalan eredetű, igazolások nélküli, bizonytalan minőségű
(gyógyszermaradék jelenléte, stb.) termékeket ne vegyék meg! Fontos
a vágási, feldolgozási hulladékok szabályos kezelése, ártalmatlanítása, a sertésekkel történő etetés tilalma! A betegség elleni védekezés a
nemzetgazdaság számára óriási költséget jelent. Járványkitörés, megbetegedés esetén zárlati intézkedések, állatleölések történnek, melyek
a gazdák, a magyar mezőgazdaság számára nagy károkat okoznak, s az
élősertések, húskészítmények forgalmazása is korlátozásra kerül.
A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke!
dr. Bodolai György
hatósági és ellátó állatorvos

Az elmúlt hónapokban többször hallhattuk, olvashattuk a
híradásokból, hogy kutyák, macskák mérgezésből eredően megbetegedtek vagy elpusztultak. Dr. Bodolai György hatósági és
ellátó állatorvos e témakörben írt tájékoztatóját a honlapon
(www.nagyvenyim.hu) olvashatják. (A szerk.)

ELADÓ
4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési ágú
külterületi ingatlan Nagyvenyimen,
a Mezőfalvára vezető út jobb oldalán eladó.
Érdeklődni a
06 30 959 9989-es számon lehet.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

