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Sikeres volt 
a napelemes 
pályázatunk
Az iskola és az Egészség-

ház magas energia költségeit 
legalább a villamos áram te-
kintetében jelentősen csök-
kentő napelemes rendszer ki-
alakítására szóló pályázatunk 
támogatottságáról kaptunk 
értesítést a napokban. 

„Nagyvenyim  egyes 
közintézményein napele-
mes rendszer kiépítése” 
című pályázatunk a KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0459 sor-
számmal 31 805 721 Ft tá-
mogatásban részesült. Sajnos 
egy kormányhatározat miatt  
a pályázatban foglalt rend-
szer csökkentett támogatásra 
volt jogosult, így a megvaló-
sítás előreláthatólag mintegy 
2 millió forintos önrészt fog 
igényelni. De hamar megté-
rül a ráfordítás, mert a nap-
elemek az iskola és a rendelő  
áramfogyasztásának jelentős 
részét, mintegy háromnegye-
dét termelik  meg az előzetes 
számítások alapján!

Polgármesteri hivatal és óvoda

Energetikai fejlesztés
A KEOP-5.5.0/B/12- 

2013-0312 azonosítószámú 
pályázat keretein belül, Nagy-
venyim Nagyközség Ön-
kormányzata két épületének 
teljes körű energetikai felújí-
tására nyert pályázatot. Az 
óvodában és a polgármeste-
ri hivatalban egyaránt nagy 
erőkkel dolgoznak a kivitele-
zők ezekben a hetekben is. 

Az óvodában a nyílászáró-
kat cserélték, elkészült a külső 
szigetelés, a burkolásra, színe-
zésre tavasszal kerül sor. Be-
lül gépészeti munkák folynak: 
fűtési és hűtő berendezéseket 
felszerelték. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kicseréltettük 
a tornaterem 
nyílászáróit

Régi gondot sikerült orvo-
solnunk a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolában: kicseréltet-
tük a tornaterem nyílászáróit, 
új műanyag ajtókat és ablako-
kat szereltettünk be, tehát már 
nem szökik úgy a meleg télen, 
ahogy eddig... A beruházás jól 
sikerült, de azért akadnak még 
megoldandó feladatok bőven. 

Az elmúlt időszakban saj-
nos kevés pénz jutott korsze-
rűsítésekre és karbantartási 
feladatokra. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Nagyvenyim képviselőtestülete közmeghallgatást tart

2015. február 10-én 17 órától 
a Kossuth Lajos Általános Iskola 

aulájában
Napirendi pontok:
– beszámoló a 2014-es évről
– a 2015. évi költségvetés tervezetének ismertetése
– egyebek: kérdések, bejelentések, javaslatok, válaszok

Szeretettel várjuk Nagyvenyim valamennyi lakóját 
a közmeghallgatásra!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Óvoda, óvoda, óvoda

Életünk az Aprók Háza óvodában
2014 novembere óta a du-

naújvárosi Aprók Háza Óvo-
da lakói vagyunk, amíg a mi 
óvodánk felújítása befejező-
dik. Nagyon fontos számunk-
ra, hogy egy működő óvodá-
ban tudtunk elhelyezkedni, 
mely ideális környezet a gye-
rekek számára. A helyi óvo-
dások szeretettel fogadtak 
bennünket. A karácsonyi ün-
nepeket megelőző készülő-
désben apró díszekkel, üdvöz-
lőkártyákkal kedveskedtünk 
egymásnak. December hó-
napban az Aprók háza óvódá-
saival együtt megtekintettünk 
egy karácsonyi műsort a Bar-
tók színházban, melyet a Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
tanulói adtak elő. 

Januárban pedig - sajnos 
a betegségek miatt kevés kis-
gyerekkel - a Dózsa mozi-
ba látogattunk, ahol öt mesé-
ből álló válogatást nézhettünk 
meg a gyerekek nagy örömére. 
Február első hetében a Móricz 
Zsigmond Általános Isko-
la diákjai hozzák el műsoru-
kat az Aprók Háza óvodába, 
melyet a helybéli óvodásokkal 
közösen mi is megtekintünk. 

Betervezett programjain-
kat igyekszünk megvalósítani. 
Január 26-án a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában tartottuk 
meg hagyományos szülői ér-
tekezletünket a nagycsopor-

tos gyerekek szülei részére. 
Meghívott vendégünk, Li-
bor Ágnes pszichológus az is-
kolaérettséggel kapcsolatban 
adott információkat a szülők-
nek. Ezt követően az iskola 

igazgatónője és a leendő első 
osztályos tanító nénik mutat-
koztak be. A csoportos szü-
lői értekezleteket február első 
hetében tartjuk meg, melyen 
az eddig eltelt időszakról, és a 

következő félévről adunk tájé-
koztatást. 

A gyerekek által legjobban 
várt farsangot összekapcsol-
juk a helyi óvoda február 20.-
ra tervezett zenés gyermek-
műsorával, melyre minket is 
meghívtak. Farsangi mulatsá-
gunkat február 19-én tartjuk 
zárt körben. 

A felújítás végéig hátralévő 
időben igyekszünk kihasznál-
ni a város adta lehetőségeket. 
A környéken lévő játszótere-
ket már megtaláltuk, a gyere-
kek örömére. Sokat sétálunk, 
így alkalmunk van a nagyvá-
rosi közlekedést megtanulni 
és gyakorolni. Egyik csopor-
tunk ellátogatott az Intercisa 
Múzeumba, ahol a gyerekek 
nagyon jól érezték magukat. 
Terveink között szerepel a 
József Attila Könyvtár gye-
rekkönyvtárának meglátoga-
tása is. 

Továbbra is várjuk az ér-
deklődő szülőket, ameny-
nyiben idejük engedi, láto-
gassanak el hozzánk, hogy 
megnézzék, hol és hogyan 
élünk. Összességében el-
mondhatjuk, hogy gyerme-
keinkkel ideális óvodai körül-
mények között élünk, ennek 
ellenére nagyon várjuk, hogy 
az intézményünk elkészüljön 
és egy szép, új óvodába köl-
tözhessünk vissza. 

Rendőrségi felhívás!
A bűnmegelőzés fontos feladata a rendőrségnek és a pol-

gárőrségnek. 
Azon információk, amelyek a bűncselekmény megakadá-

lyozásához járulnak hozzá, nagyon fontosak, tehát ha gyanús 
mozgást, vagy idegeneket észlelnek a környezetükben, bát-
ran jelentsék.

Ha szól egy ház, vagy autó riasztója ne legyenek közöm-
bösek! Győződjenek meg arról, hogy nem történt-e bűncse-
lekmény!

Ha gyanús személyeket látnak, figyeljék meg pontosan 
(személyleírás, ruházat, gépkocsi rendszáma, színe, típusa)

Ne feledjék: Nagyvenyim biztonsága közös ügyünk!

Telefonszámok:
Körzeti megbízott: 06-30/202-3739,  06-20/277-1493
Polgárőrség: 06-30/3342002

Halász Péter
rendőr zászlós
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Eredményes 
és mozgalmas 
esztendő van 
mögöttünk

2014-ben Nagyvenyi-
men is, mint a térség több 
településén, a több, mint 
egy évtizede megkezdett 
csatornaberuházás  II. üteme 
volt a legmeghatározóbb fej-
lesztési program. A beruhá-
zás  kivitelezése az év végéhez 
közeledve lezárult, a lakosok 
nagy része mára rákötött a 
rendszerre, amely a komfort-
növelés mellett az ingatlanok 
értékében is növekedést jelent. 
A község egyik, belvízzel erő-
sen sújtott, mélyen fekvő ré-
szén felszíni vízlevezető rend-
szer épült ki, amely mintegy 
60 ingatlan tulajdonosainak 
gondját  orvosolja.

Civilszervezeteink és in-
tézményeink tavaly is a tőlük 
megszokott magas színvona-
lon tették a dolgukat, hozzájá-
rulva Nagyvenyim társadalmi 
életéhez, közösségi összefogá-
sához. Altomünsterrel kötött 
partnerkapcsolatunk 20. szü-
letésnapját ünnepeltük méltó 
módon a nyáron.

2014. a választások éve is 
volt, 3 sikeres választás van 
mögöttünk. Megtisztelő, hogy 
dr. Galambos Dénes szemé-
lyében nagyvenyimi polgár 
képviseli a térség és benne 
Nagyvenyim lakóit az ország-
gyűlésben, kiváló együttmű-
ködésben az Európai Unió 
Parlamentjébe küldött képvi-
selőkkel és az önkormányzati 
választáson megválasztott ré-
gi-új képviselőtestülettel és új 
polgármesterrel.

A belvízelvezetési projekt 
önerejének sikeres pályáza-
ta lehetőséget biztosított egy, 
már régóta szükséges beruhá-
zásra, a tornaterem nyílászá-
rócseréjére. Ezidőtájt kezdtük 
meg komplex energetikai kor-
szerűsítési beruházásunkat is 
az óvodában és a községházán.

Az oldalt összeállította: 
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Új köntösben 
és gazdaságosan!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az óvodában a vezetékcse-

re is elkészült, a légtechnikai 
rendszert is beszerelték, a nap-
elemeket és az invertereket is 
felszerelték az épületre, az új 
rendszer elektromos hálózat-
ra történő rákötéséről egyez-
tetünk az E.ON-nal, a folya-
mat sajnos nem egyszerű.  A 
világításkorszerűsítés folyik, a 
belső munkák, felületi javítá-
sok elkezdődtek. 

A hivatalnál a nyílászá-
rók cseréje megtörtént, a kül-
ső szigetelés folyik, a gépészet 
szakaszosan készül, villany-
szerelés is ezzel együtt zajlik, 
a légtechnikai rendszer ké-
szen van, a hűtő-fűtő beren-
dezések fent vannak, az ezek-
hez szükséges csőszerelés is 
készül.

A legnagyobb igyekezet 
ellenére is számos problé-
mán kell úrrá lennünk me-
net közben, mert a pályá-
zat előkészítésekor alapvető 
műszaki problémával nem 
számoltak, így ezeket most,  
a pályázaton kívül szüksé-
ges korrigálnunk. A kor-
rekció beszerzéseket tesz 
szükségessé, amelyeket ka-
rácsony előtt egy kisebb ér-
tékű, újabb közbeszerzés-
sel tudtunk csak orvosolni.    

Ezekkel a képviselőtestület-
nek sajnos számolnia kell.  

Hasonló gond, hogy a pá-
lyázati tervek az óvodai és 
a hivatali gázhálózat teljes 
megszüntetésével számoltak, 
viszont nem szerepel a ter-
vekben például elektromos 
főzőberendezések beszerzése,  
továbbá azt sem vették figye-
lembe, hogy a posta épületé-
nek gázellátása a hivatal tel-
kén lévő gázcsatlakozásról, a 
hivatal épületének falán veze-
tett vezetékről történik. Emi-
att most ki kell építeni a posta 
ellátását biztosító új gázveze-
téket, amit újabb tervezési és 
engedélyezési eljárásnak kell 
megelőznie.  Szintén nem ter-
vezett tételként jelenik meg a 
hivatal és a posta közötti te-
tőszakasz tetőszerkezetének 
cseréje, amit statikai okból 
mindenképpen meg kell ten-
ni, amihez le kell bontani és 
újra felrakni a héjazatot. 

A kivitelezők tempósan 
haladnak az óvodában és a 
polgármesteri hivatalban egy-
aránt. Viszont – mint az előb-
biekből jól látszik – az önkor-
mányzat vezetőinek is nagyon 
sok fejtörést, tennivalót jelen-
tenek a beruházáshoz kapcso-
lódó újabb és újabb megol-
dandó feladatok.

Tornaterem: vannak 
még tennivalók

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kicseréltettük a nyílászá-

rókat, de a tornaterem radiá-
torai is megérettek a cserére. 
Továbbá a tetőszerkezet szi-
getelésének  hiányosságaiból 
fakadó hőhidak miatt erős a 
páralecsapódás, a csöpögés 
pedig a padlót is rongálja. Az 
iskola teljes fűtési rendszere 
régi és nagyon elavult, folya-
matos karbantartás mellett is 
abban az állapotban van, ami 
szükségessé teszi egy új rend-

szer kialakítását. Az épület 
hatalmas,  fűtési rendszeré-
nek átalakításakor műszakilag 
és pénzügyileg egyaránt több 
szempontot kell figyelembe 
venni.

A korszerűsítés részletes 
előkészítést igényel.  A folya-
mat megkezdődött, az elmúlt 
időszakban szakemberek so-
kaságával jártuk be az épü-
letet, aminek a tapasztalatai 
alapján igyekszünk a legjobb 
megoldást megtalálni.

OTP automata
Az OTP bankjegykiadó 

automata telepítése miatt fo-
lyamatosak az egyeztetések a 
bankkal. Az ATM-konténer 
a polgármesteri hivatalnál lesz 
elhelyezve. Az OTP felelős 
tervezője a helyszíni vizsgála-
tokat elvégezte, a tervezési fo-
lyamat zajlik. Nálunk járt a te-
lepítést végző kivitelező is, aki 
a hivatali beruházás kivitelező-
jével egyezteti a bankautoma-
ta villamos betáplálásának mű-
szaki kérdéseit. A községháza 
mostani épületenergetikai fej-
lesztésével összhangban elvé-
gezhetők a betonmunkák, és 
utána telepíthetik az ATM-et.

PET-palack
Szállítási időpontok:
január 21.
február 18.
március 18.
április 15.
május 20.
június 17.
július 15.
augusztus 19.
szeptember 16.
október 21.
november 18.
december 16.

Utak helyreállítása
Az önkormányzat vezetői, 

a képviselőtestület tagjai tisz-
tában vannak azzal, hogy sok 
utcában kátyúsak, nehezen 
járhatóak az utak. Azokon a 
helyeken, ahol a csatorna utá-
ni helyreállítás okozza a gon-
dot, ott meg kell várni a tavaszt, 
amíg tömörödik a talaj, illetve 
beindulnak az aszfaltkeverő 
üzemek. A problémákat folya-
matosan jelezzük a kivitelező-
nek, aki indokolt esetben ga-
ranciális javításként kénytelen 
lesz elvégezni a munkát. 

A Csaba utcában vannak 
talán a legsúlyosabb gondok. 
Tudjuk, és a lakók türelmét 
kérjük, mert az utakat komp-
lexen szeretnénk kezelni. El-
kezdtük már a teljes körű  
műszaki felmérést, hogy a 
pénzügyi lehetőségek függvé-
nyében meghatározzuk a ten-
nivalókat.
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Ismét lezártunk egy félévet
 2015. január 16-án véget 

ért az első félév. Egy rövid át-
tekintést nyújtunk az elmúlt 
hónapok munkájáról. 

Tanulmányi eredményeink 
262 tanulónk indult neki a 

tanévnek, évközben hárman 
távoztak, és hatan érkeztek, 
így 265-en zártuk a félévet. 13 
tanulócsoportunkból az alsó-
sok döntő többsége egész na-
pos oktatási formában tanul. 
Emellett 2 napközis csopor-
tunk működik azoknak, akik 
délutánjaikat itt töltik az isko-
lában. Látogatottságuk ma-
gas, 50 fő veszi igénybe ezt a 
szolgáltatást. Tantestületünk 
létszáma 25 fő, munkánkat 
egy pedagógus asszisztens és 
egy iskolatitkár segíti. Az is-
kola tanulmányi átlaga 3,67. 
A legjobb ered ményt magyar 
irodalomból, a leggyengébbet 
matematika tantárgyból ér-
ték el diákjaink. A tantárgyi 
dicséretek száma 258 darab. 
Legtöbb dicséretet testne-
velésből és énekből kap ták a 
gyerekek, de minden tan tárgy 

bővelkedik dicséretekben. 
Osztályszinten alsósaink jó 
át lagokat értek el, felsőben a 
hetedik és a nyolcadik osztály 
érte el a legjobb eredményt. 
Az elmúlt hónapokban 52-en 
ki tűnően és 55-en kiemelke-
dően teljesítettek. Öt tanuló-
nak nem sikerült eredménye-
sen befejezni a félévet. 

Művészeti nevelésünk 
Az elmúlt években na-

gyot lendült a művészeti 
élet is kolánkban. Alsós osz-
tályaink délelőtti foglalko-
zás kereté ben tanulják a tánc 
alap lépéseit. Batha Józsefné 
vezetésével drámaszakkörö-
seink mű soraikkal színesítet-
ték az iskolai ünnepségeket. 
Énekkarosaink száma magas, 
ami igen nagy munkát kí-
ván az őket irányító Gulyás 
Nikolettől és Tükör Balázs-
tól. Bár többségük al sós kis-
diák, hangjukkal elbű völték a 
venyimi közönséget, műsora-
ikkal pedig a közsé gi és isko-
lai megemlékezése ken állnak 
helyt. Az énekórák keretében, 

harmadik osztály tól felme-
nő rendszerben min den ta-
nulónknak oktatunk furulyát. 
Az osztályok az is kolai gála-
műsoron adnak íze lítőt tu-
dásukról. Kézművese ink lét-
száma is felduzzadt, már két 
csoportban folyik az oktatá-
suk, így újra sok szép alkotás 
születik, amelyeket kiállítá-
son muta tunk be az érdeklő-
dőknek. 

Szabadidős foglalkozásaink 
Szakköreink látogatott-

ságával elégedettek vagyunk. 
Sportszakköreink a legvon-
zóbbak, sokan járnak kötélug-
rásra, kézilabdázni, fo cizni, 
pingpongozni, kedvelik az 
atlétikát. Az iskolai diákön-
kormányzat ismét kirándulást 
szervezett a Kutatók éjszaká-
jára és az iskolai túrák is nép-
szerűek voltak a gyerekek és a 
szülők között. Tovább ápol-
tuk hagyományainkat. Ismét 
volt Sulihét, Kossuth-nap, 
Tökbuli.  Miku lás ünnepsé-
günkre meghívtuk a nagy-
csoportos óvodásokat, akikkel 
együtt örültünk a szín vonalas 
műsoroknak, a finom sütiknek 
és a jó hangulatnak. Üde szín-
folt iskolánkban a Tóth Ta-
más vezette szivacskézilabda, 
melynek edzései a Dunaújvá-
rosi Sportiskola égisze alatt, 
annak támogatásával törté-
nik. Csikós- Nagy Norbert 
testnevelőnk megszervezte a 
Diáksport Napját, valamint a 
Kinder-sportba versenyezteti 
alsósainkat. Az iskola adventi 
hétvégéjén zsúfolásig megtelt 
a tornaterem. 

Nyelvtanulás 
Évek óta lehetőséget ad-

tunk az osztályszintű nyelvvá-
lasztásra, jelenleg az ötödik 
évfolyam kivételével min-
den osz tályunk angol nyel-

vet tanul. Második éve már 
első osztály tól lehetőséget 
adunk az an gol nyelvre való 
ráhangolódás ra. Mivel nem 
osztályozzuk a gyerekeket, 
nincs szorongás, de nagyon 
sok angol kifejezést „felszed-
nek” magukra a kicsik. Felső 
tagozaton kiemelten fogla-
kozunk a tehetséges tanulók-
kal, akik szorgalmasak, meg-
ismerkedhetnek a második 
idegen nyelvvel.

Információáramlás 
Sokat javítottunk informá-

cióáramlásunkon. Megújult 
honlapunkon folya matosan 
frissítjük az iskolai híreket, 
ezen kívül minden tanulónk 
havi programajánlót visz haza. 
Az elmúlt tanévben ismét 
megkérdeztük partne reinket 
arról, hogyan véle kednek is-
kolánkról. Őszin te és konst-
ruktív véleményük újabb cél-
kitűzésekre sarkallta az iskola 
dolgozóit. 

Tehetségpont     
A tavalyi év során Tehet-

ségponttá váltunk. Évek óta 
kiemelten foglalkozunk a te-
hetséges tanulókkal, most pe-
dig megtaláltuk hozzá a külső 
segítséget is. A zenei neve-
lés mellett, a mozgásfejlesz-
tés, a polgárvédelem tartozik 
a program alá, de az idegen 
nyelv sikerességén felbuzdul-
va, hamarosan ez a terület is a 
program részévé válik.

Szilveszteri bál 
Szülői közösségünk ismét 

nagyon jól szervezett, jó han-
gulatú bállal zárta a 2014-es 
évet. Köszönjük Szabóné Kiss 
Éva és az őt támoga tó lelkes 
szülői csapat munká ját. A jó-
tékonysági bál bevéte lét isko-
lai programokra és az udvar 
szépítésére fordítjuk.

Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk ala-
pítványát, mellyel az iskolakirándulásokat, prog-
ramokat, az eszközök fejlesztését, a hátrányos 
helyzetű tanulók kirándulását, étkezését, az udvar 
szépítését, játszótér bővítését segíti!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL
A kedvezményezett neve: 
„A ma gyermeke - Nagyvenyim jövője Alapítvány”

A kedvezményezett adószáma: 
18486063-1-07

Köszönjük!
Az iskola nevelőtestülete

A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI
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Leendő elsőseink tanítói 
Fazekas Zsoltné

„A legtöbb, amit gyerekeinknek 
adhatunk: gyökerek és szárnyak” 
Goethe

„Nem azáltal nevelünk, amit 
mondunk, hanem amit teszünk” 
Tacitus

34 éve élek Nagyvenyimen, 
28 éve tanítóként dolgozom a 
Kossuth Lajos Általános Isko-
lában és már hat osztályt tanít-
hattam írni-olvasni.

Pályám során folyamatosan 
kísérleteztem tankönyvek-
kel, módszerekkel, újítottam 
korszerűsítettem tudásom. 
Kerestem a lehetőségeket az 
egyszerű, érthető, jól rögzíthe-
tő tudás átadására. Tanultam 
továbbképzéseken fejlesztő 
pedagógiát, diszlekszia-terápiát 
és Waldorf Tanítóképzésen 
is részt vettem, ahol Vekerdy 
Tamás tanár úrtól tanultam 
pszichológiát. Tőle tudom: A 
hatalmas erő a falusi kisisko-
lákban a gyermekközpontú 
szemléletmód, amellyel olyan 
jól megalapozott kulturális 
alapkészségekre tesznek szert a 
diákok, melyre a későbbiekben 
stabil tudást építhetnek.

Úgy gondolom, nagyon fon-
tos, hogy a gyerek az iskolában 
jól érezze magát, így a bizton-
ság és rendszer után fejlődik 
tudásvágya, és önmaga bonta-
koztatja ki képességeit.

A nyugalom, a családias 
hangulat, a biztonságtudat 
kiegészítve sok játékkal és 
derűvel - ez jellemzi az én pe-
dagógiámat. Mélyen hiszek a 
szeretet, az elfogadás erejében, 
mert minden kisgyerek jól akar 
tanulni, csak fel kell benne is-
merni a különlegest.

„Nem az a feladatunk, hogy 
a felnövekvő generációnak 
meggyőződéseket közvetít-
sünk. Hozzá kell segítenünk, 
hogy a saját ítélőerejét, a saját 
felfogóképességét használja. 
Tanuljon meg a saját szemével 
nézni a világban… A mi véle-
kedéseink és meggyőződéseink 
csak a mi számunkra érvénye-
sek. Az ifjúság elé tárjuk őket, 
hogy azt mondjuk: így látjuk mi 
a világot. Nézzétek most már 
meg ti is, milyennek mutatja 
magát nektek. Képességeket 
ébresszünk fel, és ne meggyő-
ződéseket közvetítsünk. Ne a 
mi igazságainkban higgyen az 
ifjúság, hanem a mi személyi-
ségünkben. Azt vegyék észre a 
felnövekvők, hogy mi keresők 
vagyunk. És őket is a keresők 
útjára kell vezetnünk.”

Rudolf Steiner - a Waldorf 
pedagógia megalapozója

Szeretettel, türelemmel, ha-
talmas lelkesedéssel várom az 
„új gyerekeimet” az első osz-
tályba, akikkel együtt fedezhe-
tem fel   NEKIK   a világot!

Koncz Magdolna
Üdvözlöm a leendő első osz-

tályosokat és szüleiket!
Születésem óta Nagyve-

nyimen élek. Természetesen 
a Nagyvenyimi Általános 
Iskolába jártam, ahol eldön-
töttem: gyerekekkel szeretnék 

foglalkozni. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképző Karán elvégeztem 
az ifjúságsegítő szakot. 2013-
ban végeztem a Kaposvári 
Egyetem Pedagógiai Karán 
testnevelés műveltségterületen. 
Még ebben az évben (2013-14. 
tanév) kezdtem el dolgozni a 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. Jelenleg a 
2. osztályosok tanító nénijeként 
végzem a munkám, ahol bete-
kintést nyertem az egész napos 
oktatásba, és rengeteg hasznos 
dolgot sajátítottam el, amit a 
leendő első osztályosok taní-
tásában hasznosítani szeretnék. 

Nagy öröm számomra, hogy 
jövőre ismét elsősöket tanítha-
tok, hiszen egy tanító számára 
ez a legszebb, és egyben a leg-
nagyobb kihívás is. 

Igyekszem mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy 
zökkenőmentes legyen az 
óvoda és iskola közötti átme-
net, hogy a gyerekek szívesen 
jöjjenek iskolába. Arra szeret-
ném tanítani a gyerekeket, hogy 
önmagáért élvezzék a tanulást, 
ne csak azért, hogy jó jegyeket 
kapjanak, hiszen azok a gyere-
kek, akik élvezik a kihívások 
legyőzését, felnőtt életükben is 
keresni fogják a kihívást jelentő 
helyzeteket.

Nagyobb valószínűséggel 
ragadnak meg új lehetősége-
ket, keresnek új módszereket, 

dolgoznak olyan feladatokon, 
amelyeknek nincs egyértelmű 
megoldása, és ösztönöznek má-
sokat arra, hogy nehéz problé-
mákon dolgozzanak. Előnyben 
részesítem azokat a feladatokat, 
melyek a gyerek logikus gon-
dolkodásának kialakulását se-
gítik . Továbbá elengedhetetlen 
dolognak tartom a tanítás során 
a különböző mozgásos felada-
tokat, és a gyerekek folyamatos 
motiválását, mellyel érdeklődé-
süket felkelthetem különböző 
tantárgyak iránt. 

Célom, hogy nyugodt és 
boldog légkört alakítsak ki az 
osztályban, hogy a gyerek az is-
kolában jól érezze magát, társa-
ival szemben nyitott és toleráns 
legyen. Minden gyerek másban 
tehetséges, ezt a területet sze-
retném felfedezni, kibontakoz-
tatni, erősíteni. A dicséret segít 
abban, hogy a gyerek egy po-
zitív és a valóságnak megfelelő 
énképet alakítson ki, mely erő-
síti önbizalmát. Egy pedagógus 
elengedhetetlen ismérvei a fel-
tétel nélküli elfogadás, empátia 
és a lendületesség.

Hitvallásom, elfogadni és 
szeretni a gyereket teljes egé-
szében. Szeretettel, izgalom-
mal, hatalmas lelkesedéssel 
várom a leendő első osztályo-
sokat, akikkel együtt fedezzük 
majd fel a betűk és számok vi-
lágát!

„…A tanulás nem kötelesség, 
nem a szabadság korlátozása, 
hanem kaland, és olyan hatal-
mas szabadság kulcsa, amelyről 
korábban nem is álmodtak” Pam 
Brown

„A tanuló ne gondolatokat, 
hanem gondolkozni tanuljon.” 
Immanuel Kant

Gyermekszemmel
Márti néni
Azt szeretem, hogy amikor szombaton van iskola, játszunk, sü-

tünk, főzünk. Jószívű, aranyos, szereti a rossz gyerekeket. Sokszor 
festünk, rajzolunk, gyurmázunk. Mindig okosabb a tankönyveknél. 
Mindig jó feladatokat tud kitalálni. Szereti a virágokat, mindegyik 
gyerekkel jószívű.

            Horváth Zalán 3.a
Márti néni nagyon mókás. Sokszor játszunk és még a tanóra is 

jó vele. Mindig vidám, és amikor bejön a terembe, mindig mosolyog. 
Jó vele az iskola.           Horváth Zoltán 3.a

Magdi néni
Magdi néni kedves, aranyos és jószívű.

Marosi Valentina, Wágner Lili, 
omáromi Izabel 2.b

Szeretek vele tanulni, mert mindig vidám. Technika órákon 
mindig különleges dolgokat talál ki.

Kuminka Zsófia 2.b

Azért jó a Magdi néni, mert önálló tanulás után megengedi, hogy 
csendben rajzoljunk.

Peterdi Botond 2.b
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VÁRUNK A TÚRÁINKON!
Ha szeretnél szép tájakra eljutni és megismerni hazánk ter-

mészeti és az ember által alkotott értékeit, akkor köztünk a he-
lyed! Ha vidám baráti közösségbe vágysz, erőpróbát vagy csak 
könnyed sétát szeretnél, nálunk mindent megtalálsz! Fiatal 
vagy? Már alig várunk! Idősebb vagy? Itt fiatalabbnak érez-
heted magadat! Egész héten robotolsz? A hétvégi túrákon ki-
kapcsolhatsz és felfrissülhetsz testben és „agyilag” is! Hét köz-
ben nincsen időd a párodra vagy a gyerekedre? Itt egész nap 
együtt lehettek! Ha ezek közül bármelyik állítás illik Rád, gye-
re közénk, járjuk együtt az országot! Vár az Erdőjárók Klubja 
Természetbarát Egyesület! Akit érdekelnek a programjaink, a 
www.erdojarokklubja.hu honlapunkon megnézheti. Kirándulj 
velünk képzeletben a fotógalériánk segítségével! Érdeklődj és 
jelentkezz a túrákra a tura@erdojarokklubja.hu vagy a +36/70-
3968300-s telefonszámon. 

Az idei programunk lerövidítve február végétől a következő, 
válogass közülük:

2015. február 21. Télen is melegvízen - HÉVÍZI-kenutúra
2015. február 28. GERECSE: Péliföldszentkereszt, Puszta-

marót, Király-kút, Héreg.  
2015.március 07. DUNA-MENTE : Dunán innen- Dunán 

túl-teljesítménytúra  
2015. március 14.CSERHÁT: Buják, Bujáki-vár,Sas-bérc, 

Béri-andezitömlés, Bér
2015. március 21.: Szent Bernát Arborétum télvégi tisztítá-

sában való részvétel
2015. március 28. VÉRTES:Szár, Vitány-vár, 

Körtvélyes,Vértessomló, Majkpuszta
2015. április 11. BAKONY: Alsó-Cuha-szurdok , Cuha-

szurdok., Zirc. 
2015. április 18. közgyűlés és a Szent Bernát Arborétum ta-

vaszi tisztítása
2015. április 25. GERECSE: Süttő,Piszke, Nagy-Pisznice, 

Pusztamarót, Héreg
2015. május 2. VELENCEI-TÓ körül két keréken 
2015. május 9. BUDAI-HEGYSÉG: Sas-hegy, Nagy-

Hárs-hegy,Hűvösvölgy,Bécsi út
2015. május 15-17. Kenuval a SZENTENDREI-SZIGET 

körül

2015. május 23-25. HETÉS és MURAVIDÉK - magyar 
emlékek  SZLOVÉNIÁBAN

2015. június 06. GERECSE: Dorog,Geték,Tokod,Mogyor
ósbánya, Péliföldszentkereszt

2015. június 15-21. TISZA - TISZA-TÓ kenutúra 
2015. július 11. SZLOVÁKIA - SELMECI-HEGYSÉG: 

Szitnya, Szentantal
2015. július 13-19. VÁNDORTÚRA:  GÖMÖRI-

KARSZT, CSEREHÁT, ZEMPLÉN
2015. augusztus 1. FALUNAP - ERDŐJÁRÓK FOTÓ-

KIÁLLÍTÁS
2015. augusztus 3-9. SZEPESSÉG - aktív kirándulás a 

FELVIDÉKEN a Szlovák Paradicsom,  a Bélai-Tátra és a Ma-
gas-Tátra ill. a Pieninek hegyei között

2015. szeptember 5. BAKONY: Városlőd,Úrkút, Nagyvá-
zsony

2015. szeptember 12. NAGYVENYIM - Kulinális kavalkád
2015. szeptember 13. kenutúra a SOROKSÁRI-DUNÁN
2015. szeptember 18. élménybeszámoló a nyári Szent Erzsé-

bet-zarándokútról
2015. szeptember 19. BÖRZSÖNY: Nógrád, Diósjenő, 

Csóványos, Királyrét.
2015. október 10. - GERECSE: Tarján, Somlyó, Csabdi. 
2015. október 17:  Szent Bernát Arborétum őszi tisztításá-

ban való részvétel 
2015. október 23-25.  ZSELICI DOMOBOKON - Szi-

getvár
2015. november 7. PILIS és VISEGRÁDI-HEGYSÉG: 

Pilis,Vaskapu, Holdvilág-árok
 2015. november 14. Szent Bernát Arborétum - őszi levél-

szüret
2015. november 21. -MECSEK: Kővágótöttös,Jakab-hegy, 

ubes,Misina-tető,P écs.   
2015. december 5. : a Mezőföldi Mikulás teljesítménytúrák 

lebonyolítása
2015. december 19. : Évzáró klubösszejövetel közgyűléssel.
Várok minden érdeklődőt:

Németh László
klubelnök
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Szent Bernát Arborétum Alapítványa Nagyvenyim

KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK
Köszönöm Mindenkinek, 

aki az elmúlt évben pénzado-
mánnyal, munkával vagy egyéb 
felajánlással segítette törekvé-
seinket. A nagyvenyimi Szent 
Bernát Arborétum egész év-
ben látogatható volt minden-
ki örömére, több rendezvényt 
is tartottunk. A támogatások-
ból megpróbáljuk szinten tar-
tani, a park külső fejlesztésé-
re 2014-ben nem futotta az 

erőnkből. A belső gépészeti 
felújításra MVH-s pályáza-
ton nyertünk támogatást.

Ezúton is kérünk min-
denkit, hogy továbbra is se-
gítse - ha lehet, még jobban 
- az Alapítvány tevékenysé-
gét. Minden fajta támogatást 
elfogadunk, de a parkfenntar-

táshoz a pénzadományokra 
van a legnagyobb szükségünk. 
Ezért aki tud és akar adni, az 
személyesen átadhatja  tá-
mogatását vagy a 10102969-
38699320-00000002  számú 
bankszámlánkra átutalással 
vagy  befizetéssel is megte-
heti (ha kér, akkor csekket is 
adunk). Alapítványunk köz-
hasznú, így a cégek adóked-
vezményt is igénybe vehet-

nek, amennyiben egyszeri 
vagy akár rendszeres támoga-
tást nyújtanak. 

Kérek mindenkit, támo-
gassák alapítványunkat már 
az adóbevallásuk során is úgy, 
hogy a civil szervezeteknek 
nyújtandó támogatásként 
a megfizetett adójuk 1%-

át kedvezményezettként a 
SZENT BERNÁT ARBO-
RÉTUM ALAPÍTVÁNYA-
nak juttatják. 
Adószám: 18485770-1-07.

Jöjjenek el minél többen a 
zenés műsorainkra, élmény-
beszámolóinkra illetve segít-
senek be a park gondozásába! 
Érezzék magukénak is a par-
kot és vigyázzanak rá!

Ha információra van 
szükség, az arboretum@
erdojarokklubja.hu email cí-
men, vagy a  +36/209532197, 
a +36/309894772 vagy a 
+36/309391186 számokon 
érdeklődhetnek.

Aki bővebben meg sze-
retne ismerkedni alapítvá-
nyunk munkájával, program-
jaival, az a www.arboretum.
nagyvenyim.erdojarokklubja.
hu honlapon és a parkban a 
bejáratokban elhelyezett hir-
detőkből megtudhatja azt.

Németh László
a Szent Bernát Arborétum 
Alapítványa képviseletében

Tisztelt Nagyvenyimiek!
A Nagyvenyimi Polgárőrség hosszú ideje tevékenykedik Önök és a település közbizton-

sága érdekében. Fő feladatunk bűncselekmények megelőzése, környezetszennyezés meg-
akadályozása. Ezen tevékenységünkhöz mobilitásra van szükség, melynek biztosítását egyre 
nehezebben lehet megoldani.

Ez úton is szeretnénk megköszönni a tavalyi évben nyújtott támogatásukat, melyet szá-
munkra kétféleképpen juttattak el. Az év elején adójuk 1 százalékával támogattak, majd ké-
sőbbiekben sárga csekken fizettek be a polgárőrség számlájára.

Kérjük Önöket, ebben az évben is támogassák a település érdekében végzett munkánkat 
adójuk 1százalékának felajánlásával, melyet az adóbevalláskor tehetnek meg.

A Nagyvenyimi Polgárőrség adószáma: 18485550-1-07
Támogatásukért köszönettel:                                                         Nagyvenyimi Polgárőrség

A Dunaújvárosi 
Kormányablak új 

nyitva tartása
A Kormányablak ügyfél-

fogadása, valamint a postai 
befizetőhely nyitva tartása az 
alábbiak szerint módosult:

Kormányablak ügyfélfogadás:

Hétfő: 7.00 - 17.00 
Kedd: 8.00 - 17.00
Szerda: 8.00 - 17.00 
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 17.00

Postai befizetőhely nyitva tartás:

Hétfő: 7.00 - 16.45
Kedd: 8.00 - 16:45
Szerda: 8.00 - 16:45
Csütörtök: 8.00 - 17.45
Péntek: 8.00 - 15.45

A téli időszakban nagy 
számban fordulnak az ügy-
felek gépjárműveik, motor-
kerékpárjaik forgalomból 
történő ideiglenes kivonása 
ügyében a Kormányablakhoz.

A járművet ideiglenes ki-
vonatni meghatározott időre, 
de legfeljebb 6 hónap időtar-
tamra lehet, amely meghosz-
szabbítható.

A forgalomból ideiglene-
sen kivont járművel a kivo-
nás időtartama alatt a közúti 
forgalomban nem lehet részt 
venni!

A kérelemhez be kell mu-
tatni:

– forgalmi engedélyt, 
– személyi igazolványt, 
– lakcímkártyát.
A kérelemhez csatolni kell:
- írásos meghatalmazást, 

amennyiben a tulajdonos és 
az üzembentartó személye 
különböző (valamint, ha a 
bank záradéka szerepel, akkor 
a bank hozzájárulásával)

Az ideiglenes kivonás díja: 
2.300 Ft

Elérhetőségek

Cím: 2400 Dunaújváros, 
Október 23. tér 1. fszt.

Email: kormanyablak@
dunaujvaros.fejer.gov.hu
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Gyermekcsoportjainkról
Az elmúlt tanévben a Mű-

velődési Ház keretein belül 
működő mazsorett, klasszikus 
balett és hip-hop csoportok-
ban is fejleszthették mozgás-
kultúrájukat a nagyvenyimi 
iskolások.

A balett csoportok kezde-
ti 30 fős létszáma év végére 6 
főre apadt. Oktatójuk, Harkai 
Édua augusztusban adott éle-
tet kisfiának, ezért ősszel nem 
tudott visszatérni.  A hip-
hoposok trénere sem vállalta 
szeptembertől a csoport to-
vábbi vezetését, így más meg-
oldásokat, illetve más szemé-
lyeket kellett találnunk az új 
tanévre.

Jobbágy Péter következe-
tessége, megfelelő mértékű 
szigorral kombinált vidám, 
könnyed stílusa nagyon nép-
szerű volt mazsorettes tanít-
ványai körében. Októberben 
az Ő irányításával kezdték 
meg a munkát a modern-
tánc csoportban, és a novem-

ber végére összeállt hip-hop 
csoportot is szárnyai alá vette. 
A lányok szépen haladnak a 
felkészüléssel, a tavaszi-nyá-
ri települési programokon 
már új koreográfiákkal áll-
nak majd Önök elé. A közös 
munkát így látják ők gyer-
mekszemmel:

„Mazsorettre azért szere-
tünk jönni, mert régóta érde-
kelt a botforgatás és a pom-
ponozás. A moderntáncra 
pedig azért, mert ott fontos a 
kitartás és az akaraterő. Hip-
hopra pedig azért, mert na-
gyon gyorsan kell táncolni, és 
fontos ott is a kitartás. A ta-
nárunk, Péter bácsi nagyon jó 
fej, de nagyon szigorú is. Vele 
az órákon sokat nevetünk, na-
gyon jók vele az órák.”

Papp Angelika 
és Papp Melani Flóra

„Moderntáncra azért sze-
retek járni, mert szerintem 
sokat lehet belőle tanulni. Na-
gyon tetszik, várom már a fel-

lépést és a vizsgát is. 
Péter bácsi türelmes 
tanító, aki nagyon 
szeret minket.”

Kiss Dorottya
„Mazsorettre azért 

szeretek járni, mert 
fejlesztő és fantasz-
tikus! Nekem nagyon 
tetszik. Az egyik 
táncban én vagyok a 
tamburmajor. Várom 
már a fellépést. Ami-
kor fellépek, utána 
anya megdicsér. 

Mikor felléptem, 
akkor megkönnyeb-
bülök, azért, mert 
előtte nagyon izgu-
lok. Péter bácsi a ta-
nárom, nagyon sze-
retem őt azért, mert 
vicces, de néha szigo-
rú is.”

Kvassay FanniJobbágy Péter, a csoportok vezetője

A Magyar Kultúra Napján megemlékezni hívtuk mindazokat, 
akik személyesen vagy művei által ismerték és szerették Kim 
Corbisier-t. Tragikusan rövid életének néhány évét Nagyve-
nyimen töltötte, édesanyja a mai napig közöttünk él. Nemes 
kötelességünk, hogy a kultúra napján együtt emlékezzünk 
Kimre

Csoportjaink továbbra is szeretettel 
várják az új tagokat!

Tánccsoportok:

Mazsorett kiscsoport: kedd 16.00-18.00
Mazsorett nagycsoport: péntek 17.00-19.00
Moderntánc: szerda 16.00-18.00
Hip-hop: péntek 15.30-17.00
Néptánc: szombat 8.00-10.00

Dalkörök, énekkarok:

Aranydaru Dalkör: hétfő és csütörtök 15.00-16.00
Női kar: csütörtök 18.00-20.00

Kézműves, alkotó csoportok:

Aranykezű Öltögetők: hétfő 16.00-19.00
Foltvarró klub: kedd 15.00-19.00
Kötögetők klubja: szerda 16.00-18.00 

Egyéb foglalkozások:

Thai Qi: szerda 18.00-19.00
Alakformáló torna: kedd és csütörtök: 19.00-20.00

Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220
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Aranykezű Öltögetők
A foltvarrás nem egysze-

rűen kreatív hobbitevékeny-
ség, nem is megélhetési for-
rás, hanem szenvedély. Kreatív 
klubok jöttek létre, ahol talál-
kozhatnak és kicserélhetik ta-
pasztalataikat a technika mű-
velői, szerelmesei. 

Ezzel a céllal működik - te-
lepülésünk egyik, ifjabb folt-
varró csoportjaként - a mi kis 
csoportunk is, immár hatodik 
éve. Hétfőnként találkozunk 
a művelődési ház által bizto-
sított helyiségben 16-tól 19 
óráig. Bíztatni szeretnék min-
denkit, aki kedvet érez a folt-
varráshoz, jöjjön, ismerked-
jen meg velünk, látogasson el 
hozzánk. Az elmúlt időszak-
ban, és a közeljövőben gőzerő-
vel készülünk az idei év közös 
varrására - reményeink szerint 
március 14. -, ahova sok vissza-
térő vendéget várunk az ország 
minden pontjáról. Nagyszerű, 
vidám találkozók ezek, hiszen 
végre „testet öltve” találkozha-
tunk a világhálón megismert 
„foltbarátnők”-kel, vendégül 
láthatjuk őket, megcsodálhat-
juk legújabb táskacsodáikat, 
kicserélhetjük szabásmintáin-
kat, jókat beszélgethetünk, és 
nem utolsó sorban megmutat-
hatjuk kiállításunkon az elmúlt 
év alatt készített munkáinkat.

Aztán egy későbbi idő-
pontban mi tesszük tiszte-

letünket náluk. A tavaszi és 
őszi időszak így telik, a kö-
zös varrások látogatásával. 
Rendszeresen járunk Mező-
falvára, Rácalmásra, Iváncsá-
ra, Adonyba, Dunaföldvárra, 
Százhalombattára, Mázára, 
Tatabányára, Budafokra, és 
fáj a szívünk, hogy távolabbi 
eseményekre nem jutunk el! 
Részt vettünk ősszel Buda-
pesten egy amerikai modern 
quilt kiállítás megnyitóján, 
és feledhetetlen napokat töl-
töttünk patchwork táborok-
ban. Idén is készülünk tavasz-
szal a rácalmási és tatabányai 
patchwork táborokba. 

Remélem sikerült egy ki-
csit felkelteni az érdeklődést 
a foltvarrás szenvedélye iránt, 
valóban nem unalmas itt az 
élet, bele lehet feledkezni na-
gyon. Bíztatom még egyszer a 
varrást kedvelő érdeklődőket, 
hogy jöjjenek közénk. Nem 
szükséges hatalmas varrási ta-
pasztalat, hiszen közöttünk is 
akadnak olyanok, akik néhány 
éve még semmiféle varrási 
„tudománnyal” nem rendel-
keztek. Remek kikapcsolódási 
lehetőség, új társaság, új barát-
ságok kialakulásának esélye.

A mielőbbi viszont látásra 
hétfőnként 16-19 óráig! 

Friesz Istvánné Bea
Aranykezű Öltögetők 

csoport vezetője

Foltvarrók klubja
A nagyvenyimi Művelő-

dési Ház 1998-ban Rozbora 
Piroska kezdeményezésére 
foltvarró tanfolyamot indított 
Keve Miklósné vezetésével. A 
tanfolyam nagy sikert aratott, 
munka közben remekül ösz-
szekovácsolódott a csoport, és 
végül létrehozták a Foltvarró 
klubot. Tóthné Kele Krisz-
tina lett az első klubvezető, 
őt Dági Sándorné majd Ju-
hász Lászlóné követte. 2005-
től, immár 10 éve Selmeczi-
Kovács Istvánné fogja össze a 
csoportot. Úgy érezzük, hogy 
egyre elismertebbé és népsze-
rűbbé válik ez a kézimunka. 
2008-ban a megalakulás 10-
ik évfordulóján, Nagyvenyim 
Képviselőtestülete munkánk 
elismeréseként „Nagyvenyi-
mért” díjjal tüntette ki a Folt-
varró Klubot.

Alkotásainkat különbö-
ző kiállításokon tekinthetik 
meg az érdeklődők: példá-
ul a Falunapon és karácsony-
kor. A művészien elkészített 
darabokat szívesen vásárolják 
meg. Testvértelepülésünkön, 
a bajor Altomünsterben is si-
kere volt az igényesen meg-
varrt alkotásoknak. Minden 
ősszel  megrendezett regio-
nális találkozók nagy  nép-
szerűségnek örvendenek. A 
klubtagok elhozzák legszebb 
munkáikat, süteményt süt-

nek, hogy megédesítsék a na-
pot. A programzáró tombolát 
mindenki várja, mert van bő-
ven meglepetés. Sokan jönnek 
el rendezvényünkre és viszik 
Nagyvenyim jó hírét. Célja-
ink között szerepel a folyama-
tos megújulás: tanfolyamokon 
való részvétellel, minden lehe-
tőséget megragadva képezzük 
magunkat. Nagyon sok barát-
ra tettünk szert, amikor lehet, 
kicseréljük a különböző tech-
nikákkal készült mintákat. A 
klub rendszeresen támogat-
ja településünk intézményeit 
tombola tárgyakkal.

Az elkövetkező időben 
szeretnénk még több, még 
szebb munkát alkotni, hogy 
mindenki megtalálja a kedvé-
re való ajándékot kiállításain-
kon. A találkozók és a klub-
foglalkozások alapja egymás 
segítése, a kikapcsolódás a szí-
nek világában!

Jó hangulatú foglalkozá-
sainkat keddenként tartjuk a 
művelődési házban. Kívánom, 
hogy a klub tagjai még hosz-
szú ideig leljék örömüket eb-
ben a tevékenységben és mun-
kálkodjanak együtt erőben és 
egészségben!

A Nagyvenyimi Foltvarrók 
nevében: 

Selmeczi-Kovács 
Istvánné, 

a csoport vezetője

Ne felejtsék el két nagyvenyimi újság megjelenése között felkeresni 
a művelődési ház megújult hivatalos honlapját 

http://muvhaz.nagyvenyim.hu, 
és a facebook oldalát 

https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim, 
hiszen mindkettőn találhatnak az éppen aktuális, vagy közelgő eseményekről, programokról tájékoztatókat, valamint a 

korábbi rendezvényeinkről beszámolókat, fényképeket. Az oldalak folyamatosan frissülnek. Kellemes böngészést kívánunk 
hozzájuk!

Tudjuk, hogy sokan nem az internetről tájékozódnak. Őket szeretnénk tájékoztatni szórólapjainkkal, amik értékes infor-
mációkat tartalmaznak a rendezvényeinkről. 

Érdemes ezeket a szórólapokat, tájékoztatókat elolvasni!
Mogyorós Mária

művelődési ház vezető



Mi újság Nagyvenyimen?12

Kötögetők klubja
2014. február 4-én ala-

kult meg a Kötögetők klub-
ja. Nyolc állandó fővel indul-
tunk. Kötögetünk, horgolunk, 
van, aki hímez és bármi tech-
nikával szívesen ismerkedünk 
(kosárfonás, szövés).

Egymásnak segítünk, egy-
mástól tanulunk. Vannak lel-
kes kezdők és ügyes, segítő-
kész haladók. Munka közben 
jókat beszélgetünk, süti re-
cepteket cserélünk. Beszélünk 
a világ dolgairól, saját problé-
máinkról, ez nagyon jó, mert 
ebben is segítségre számítha-
tunk egymástól.

Nagyon köszönjük a sok 
ötletet,amit a Facebookon 
kapunk,de már az is nagyon 
kedves segítség volt,hogy a 
klubtagoknak ajándékozta 
Póláné Ági a sok kötős-hor-
golós könyvét. Köszönjük. Va-
laki meg a postaládánkba tette 
a szép mintákat, nem is tudom, 
hogy ki volt, - köszönöm.

Akik nem járnak hozzánk, 
ők is mondják, hogy otthon 
ők is kötögetnek! Megindult 
egy kis közösség működése, 
amit a lakosság is elfogadott, 
támogat. Aktuális munká-
kat is készítettünk: kokárdát,  
húsvéti nyuszikát, tojástartót, 
karácsonyi angyalkákat. Van-

nak, akik terítőt horgolnak, 
zoknit, kesztyűt kötnek. A 
pulóverek, sálak sapkák cso-
dálatos mintával egymás ta-
nításával kötődnek. Év végé-
re már három új kötögetővel 
nőtt a létszámunk. Mi nem 
eladásra készítünk szebbnél-
szebb dolgokat, hanem a ma-
gunk és családunk örömére. 
A tagok között van nagyma-
ma unokájával, minden kor-
osztály jelen van: ismerősök, 
és akik most ismerkednek a 
községgel, a lakókkal. Tavaly 
októberben volt meghívott 
vendégünk: Erdei Gyöngy-
vér, aki a „Kössünk lányok” 
és a „Fonalparadicsom” web 
áruház és közösség vezetője. 
Sok szép fonallal, kiegészí-
tőkkel és technikák tanítá-
sával tette széppé nem csak a 
mi napunkat, de a megyéből, 
Pestről is voltak kötögetők, 
vásárlók. Az idén márciusban 
szeretnénk őt ismét meghív-
ni és mindenkit, aki szeretne 
eljönni erre a napra!

A klub nyitott! Bárki jö-
het, ha csak egy betekintésre 
is! Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt: minden szerdán 
16-órától-18-óráig!

A kötögetők nevében:
Szabadi Andrásné Iluska

Szerető 
beszélgetések

Első alkalommal február 18-án, szerdán 18 órakor a műve-
lődési házban.

A Szerető beszélgetések címet adta Rozbora Piroska, a mű-
velődési ház nyugalmazott vezetője annak a programsorozat-
nak, melynek háziasszonya és előadója lesz.

A havonta egy szerda estére tervezett találkozókon Piroska a 
hétköznapi élet mindannyiunkat érintő lelki, egészségi problé-
máiról beszél és beszélget a jelenlevőkkel, és igyekszik segítsé-
get nyújtani a megoldásukhoz. A kétórás időtartamra tervezett 
programok a közös együttlétre való ráhangolódással kezdőd-
nek, majd egy-egy témához kapcsolódó előadás hangzik el, azt 
követően közös beszélgetést tervezünk a jelenlevőkkel. Az estét 
meditációval zárjuk. Későbbiekben alkalmanként külsős előadó 
felkérését is tervezzük. 

A február 18-i előadás fókuszában a SZERETET áll majd. 
A soron következő beszélgetés témáját minden esetben az ese-
ményt megelőzően a művelődési ház honlapján adjuk közre, il-
letve érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen a könyvtár-
ban (25/506-220).

A programon a részvétel alkalmanként 100 forint.

ÉLJ SZERETETBEN
LÉTEZZ A VÉGTELENSÉGBEN
EZEK TELJESSÉGÉBEN
TARTSON AZ ÉLETED ÖRÖKKÉ.

„Jöjjünk össze szerető beszélgetésre azzal a céllal, hogy ta-
nuljunk egymástól, tanítsuk egymást, hogy jobbá, szerethetőb-
bé, bölcsebbé, segítőbbé, tökéletesebbé váljunk s lelkileg, szel-
lemileg fejlődjünk.”

Rozbora Piroska

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500. 

Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: Rolling Nyomda.
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„Hulladék farmerból kihozni 
valami újat, valami egyedit!”
Március 7-én, szombaton, 

különleges újrahasznosítási 
eseményt szervezünk Nagy-
venyimen. A Művelődési Ház 
Nőnapi programjának kerete-
in belül a Réthy fashion csa-
pata látogat el hozzánk, a di-
vatnak egy teljesen új, egyedi 
formáját követve. A cég el-
használódott, kidobásra szánt 
farmeranyagok újrahasznosí-
tásával készít szebbnél szebb, 
divatosnál divatosabb ruha-
darabokat. Termékeik között 
szerepelnek nadrágok, zakók, 
miniszoknyák, kabátok, mel-
lények, fűzők és még sok-sok 
más. Ezekből néhány darabot 
egy divatbemutatón szeretné-
nek felvonultatni. A kivitele-
zéshez azonban egy kis segít-
ségre lesz szükségük.

Ugyanezen a napon far-
mergyűjtést rendezünk az 
iskolában a vállalat számá-
ra. Kérjük, akinek felesleges 
farmeranyaga van (bármi-
lyen farmer anyagú ruhada-
rab, nem kizárólag nadrág), 
ne dobja ki, hanem tegye fél-
re, és hozza el március 7-én, 

szombaton. Hely szűke mi-
att tárolni nem tudjuk, ezért 
nem gyűjtjük be előbb. Az 
összegyűjtött ruhákból a be-
mutatón láthatókhoz hasonló 
gyöngyszemek készülnek. 

A divatcég másik külön-
legessége, hogy nem csupán 
profi modellekkel dolgoz-
nak, hanem a helybéli vál-
lalkozó szellemű gyerekeket 
is felöltöztetik, így az ő „di-
vatbemutatójukon” keresztül 

szintén láthatjuk a ruhane-
műket. A kiválasztás feltétele 
a farmeranyag-hozzájárulás. 
A nagyvenyimi „manökenek” 
azok közül a gyerekek kö-
zül kerülnek ki, akik vállalják, 
hogy részt vesznek a gyűjtés-
ben, akinek a családja támo-
gatja farmeranyaggal a ren-
dezvényt.  Ha az Ön gyereke 
is szeret a színpadon lenni, 
szerepelni, vagy csak szeretné 
kipróbálni, milyen a kifutón 
végigmenni, itt a soha vissza 
nem térő alkalom. A bemuta-
tó előtti héten a Réthy fashion 
ellátogat hozzánk, egy előze-
tes ruhapróbára a diákokkal. 
Jelentkezni a könyvtárban le-
het 2015. február 26-ig. 

Ízelítőnek itt egy tulipános, 
alkalmi szürke ruha, kizárólag 
farmeranyagból.

További információk és 
ruhadarabok a következő 
honlapon találhatók:

http://www.rethy-fashion.
com/

Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel!

művelődési ház

Nőnapi 
rendezvények

Tisztelettel ajánljuk 
figyelmükbe március 7 
-re tervezett Nőnapi ren-
dezvényeinket:

Délutáni „csajos” 
programok

– Divatbemutató és 
farmergyűjtés a Réthy 
fashion vállalkozás köz-
reműködésével

– kozmetikus - fod-
rász- stílustervező be-
mutató és beszélgetés, 
ötletgyűjtés

– „Testi, lelki egész-
ség” - mini női workshop 
Gere Grétával

– „Kényeztetésből 
sosem lehet túl sok!” 
- masszázstechnikák-
ról bemutatóval Kertiné 
Ágival

– további programok 
szervezés alatt

Esti program Zenés 
est vacsorával - választ-
ható menüvel, a vacsorát 
követően tánccal

Részletek később a 
honlapon, facebookon és  
szórólapon.

művelődési ház

Rendhagyó történelemórán…
Január 26-án 18 órakor 

kezdődött Becze Gábor öt al-
kalomból álló történelmi elő-
adássorozatának első része a 
művelődési ház szervezésé-
ben.

Becze Gábor a nagyvenyimi 
általános iskolában kezdte 
 diákéveit, és tanulmányai be-
fejeztével, ide visszatérve a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola tanári karának tagja lett. 
Történelmet és földrajzot ok-
tat a lelkes nebulóknak.  Tör-
ténelem iránti szenvedélye 
sarkallta az 1848-as szabad-
ságharc témájának feldolgo-
zására, melynek előzményei-
ről mesélt az első alkalommal.

Szép számmal érkeztek a 
vendégek: kisiskolásoktól a 

nyugdíjasokig több mint öt-
ven ember várta izgatottan a 
vetítéssel, képekkel gazdagon 

illusztrált előadást. Nagyon jó 
érzés volt látni, mennyi em-
bert érdekel a szabadságharc 

eseményeiről szóló, korabeli 
forrásokból válogatott, kevés-
bé ismert részletek, hiszen na-
gyon fontos esemény volt ez 
a magyarság történelmében. 
A téma komolyságát oldot-
ta Gábor sziporkázó humo-
ra, ami sok ember arcára csalt 
mosolyt.

Reményeink szerint a má-
sodik, február 23-i estén is 
sok olyan érdekességet tár 
elénk a „Schwechattól Ká-
polnáig” alcímet viselő rész-
ben, ami a legtöbb törté-
nelemkönyvből kimaradt. 
Csatlakozzanak hozzánk, 
várjuk Önöket szeretettel. A 
rendezvényen ingyenesen ve-
hetnek részt.

művelődési ház
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20 évvel ezelőtt szűnt meg 
a nagyvenyimi Spirál üzem

Az AFIT nagyvenyimi 
üzemének, vagy ha úgy tet-
szik a SPIRÁL-nak a dolgo-
zói találkoztak decemberben 
és idézték fel az együtt töl-
tött évek szép, közös emléke-
it, dolgos mindennapjait. 20 
éve szűnt meg az Autójavító 
Vállalat nagyvenyimi üzeme. 

A kezdetek kezdetén az 
üzem a Római Katolikus 
Egyház Zirci Apátságának 
tulajdona volt. A két főépü-
letet 1939-ben építették és 
1940-ben üzembe helyez-
ték, mint olajgyártó üzemet: 
olajat készítettek naprafor-
góból, lenből és kukoricából. 
1948-ban államosították,  a 
Növényolajipari Vállalat lett 
a tulajdonos. 1952-ben meg-
szüntették a munkát, a beren-
dezéseket leszerelték, elszállí-
tották. Az Autófelszereléseket 
Gyártó Vállalat 1960-ban vá-
sárolta meg a telepet, és a for-
gácsoló gépek telepítése után 
1961-ben megkezdte a ter-

melést. Az üzem induló lét-
száma 27 fő volt. 

Miniszteri döntés alap-
ján 1968. január 1-én ala-
kult egy új vállalat, az AFIT 
Autófelszerelési Vállalat, sop-
roni központtal. Üzemegysé-
günk 1969. november 1-jén 
került az újonnan alakult vál-
lalathoz, ahol a vezetőség az 
átépítéssel volt elfoglalva és 
nem az üzemegységünkkel:  
1968-tól a régi vállalat, amit 
tudott mentett innen, az új vi-
szont még nem tudott kellően 
törődni velünk. Az 1970-es év 
második felében keresték az 
üzemegység hovatartozásá-
nak lehetőségét, majd az Au-
tófenntartó Ipari Tröszt IV. 
sz. Autójavító Vállalatához 
csatoltak. A Tröszt felbomlá-
sa után (1985) Spirál Autója-
vító Vállalatként alakult újjá a 
budapesti központ. 

Az üzemünk fejlődése 
1971-től indult igazán, azaz 
az AFIT IV. Autójavító Vál-
lalatához való csatlakozással. 
Az üzem fejlesztése folyama-
tos volt. A földből gombaként 
kinövő beruházások, techno-
lógiai fejlesztések, új termé-
kek bevezetései mutatták ezt. 
Dunaújvárosban és vonzás-
körzetében egyre nagyobb 
elismerést kaptunk. Duna-
újváros vezetői és ellenőrző 
szervei jó véleménnyel vol-
tak rólunk, főleg export te-
vékenységünkről, de az üzem 
belső kialakítása  és szerve-

zettsége is megnyerte tetszé-
süket. Gazdálkodásunkat az 
évek során kiegyensúlyozott 
fejlődés jellemezte. Én, mint 
az üzem vezetője mindig arra 
törekedtem, hogy a Budapest 
és Nagyvenyim közötti em-
beri kapcsolatokban minél 
jobban lecsökkenjen a 80 ki-
lométeres földrajzi távolság, 
és rugalmas, segítőkész intéz-
kedésekkel maximálisan ele-
get tudjunk tenni a fővárosi 
vállalat elvárásainak. 

Üzemvezetők voltak az 
üzemegységünk fennállásá-
nak 35 évében:

Fehér Mátyás (1960-
1963) Mogyorósi Gyula 
(1963-69) Dianovics Sándor 
(1969-70) Friedrich Zol-
tán (1970-72) Kecskeméti 
Pál (1972-79) Deák Ferenc 
(1979-1994)

A kilencvenes évek ele-
je volt a vég kezdete... Ro-
hamosan csökkent a rende-
lésállományunk és  az üzem 
kátyúba került, sodródott a 
privatizáció felé... A rende-
lések csökkenése maga után 
vonta a létszám és a terme-
lés csökkenését. A belföl-
di piac összezsugorodása az 
üzem szerkezeti struktúrá-
jának formálását igényel-
te. Országunkban az 1990-
es rendszerváltás meghozta 
a termelő vállalatoknál is a 
változást, azaz a privatizáci-
ót. 1993. január 20-án szán-
dék nyilatkozatot adtam be 

az ÁVÜ felé írásban,  hogy 
a „sorra kerülő privatizáció 
folyamán, amennyiben mód 
nyílik, illetve nekünk lehe-
tőség nyílik arra, hogy ezt 
az üzemet megvásárolhat-
juk, úgy akkor élünk ezzel 
a lehetőséggel”. Válasz nem 
érkezett.  Viszont  a pályá-
zati kiírás merőben ellenté-
tes volt azzal, amit addig ne-
künk ígértek, az ÁVÜ helyett 
a Spirál Rt. írta ki a pályáza-
tot,  és amivel bennünket „ki-
zártak” az a következő kitétel 
volt: „A vagyontárgyak vétel-
árának kiegyenlítésére nem 
lehet „E”-hitelt vagy kárpót-
lási jegyet igénybe venni, csak 
KÉSZPÉNZT. 

Összehívtam az üzem 15 
fős pénzügyi konzorciumát,  
de honnan teremthettünk 
volna elő annyi készpénzt, 
amennyire szükség lett volna!  
Közben jelentkezett egy is-
meretlen pályázó, aki 45 mil-
lió forintot ajánlott az üzem 
vételáraként. Haladékot kér-
tünk a pályázati kiegészítés-
hez, közben a nagyvenyimi 
önkormányzat is jelentkezett 
a konzorcium tagjai sorába. 

De kérésünket figyelmen 
kívül hagyva 1994. március 
22-én keltezve  elutasították 
az ajánlatunkat. Tehát nem a 
dolgozóké, hanem idegeneké 
lett az üzemünk „fél pénzért”. 
Húsz évvel ezelőtt.

Deák Ferenc 
egykori üzemvezető
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Diákbarát, hatékony 
angol-magyar korrepetálást, 
felzárkóztatást, vizsgára
(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) 

való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám: 

0630/820-5780

Az AGROFEED Táp- 
és Takarmánybolt

 a megszokott helyen várja kedves vásárlóit.
Házhoz szállítás is megoldható.

Előnevelt csirke, kacsa, pulyka rendelhető!

Csontosné Hajni
Nagyvenyim Hunyadi utca 16.

25-258-726, 20-269-4652

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  ..................................................................................................... 507-460
Polgármester: ................................................................................................ 507-461
Jegyző: .......................................................................................................... 507-450
Pénzügy:  ...................................................................................................... 506-230
Adócsoport: ................................................................................... 521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat: ............................................................................... 506-212
Igazgatás: dr. Major Erika:  ........................................................................... 506-210
     Szloboda Istvánné: ....................................................................... 506-211
Fax:  .............................................................................................................. 506-217
Járási kirendeltség: Buzási Jánosné: ............................................................... 507-451
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 igazgató:  ............................................................................ 507-490
Művelődési Ház telefonszáma:  .................................................................... 506-220
Napközi otthonos Óvoda: ............................................................................ 258-096
Mentőállomás: .............................................................................................. 411-011
Tűzoltóság: ................................................................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: ...................................................................................... 510-510
Általános segélyhívó: ............................................................................................112
Polgárőrség: ......................................................................................06-30/533-2322
Körzeti megbízott: ............................................................................06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON ............................................................. áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás: ........................................................................................ 25/411-636
Csatorna: ............................................................................................... 70/4146-817

Elektronikus hulladék átvétel .................................................................... 258-599

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat visszatekintője

A 2014-es évben egyre több közösségi szolgálatot végző diák 
járult hozzá munkájával Nagyvenyim Nagyközség programjai-
nak lebonyolításához. 

Továbbá segítséget nyújtottak kisebb társaik iskolai tanul-
mányainak javulásához.

Az elmúlt évben rengeteg ruha, játék és egyéb adomány ér-
kezett a szolgálathoz a nagyvenyimi lakosok által, ezzel hozzá-
járulva egyes családok öröméhez egész évben.

A karácsony szellemében két nagyvenyimi család ajánlott fel 
karácsonyi csomagot, melyet a családgondozók eljuttattak a leg-
rászorultabb családoknak.

 Ezzel elősegítették a településen szerényebb anyagi körül-
mények között élő családok szebb karácsonyát.

Köszönjük az egész évi segítséget a családok és a szolgálat 
nevében.

A szolgálat a jövőben is várja az adományokat, illetőleg azon 
diákok jelentkezését, akik közösségi szolgálat keretében akar-
nak településünk életében részt venni.

Pók Tamásné és Kajári Zsanett
családgondozó

Írja meg Vendel atyával kapcsolatos 
emlékét, gondolatát!

Megjelent már lapunkban, hogy emlékművet állítunk a 
Templomkertben Vendel atya tiszteletére. Az emlékmű körül 
térinstalláció készül. Felvetődött egy nagyon jó gondolat: sze-
mélyes élmény köthetné össze az emlékművet szemlélőt Vendel 
atyával, ha az őt ismerők emlékeit, vele kapcsolatos gondolatait 
csokorba gyűjtve közreadnánk magán az installáción.

Kérjük, ossza meg velünk Vendel atyával kapcsolatos élmé-
nyét. Az írásos anyagokat a polgármesteri hivatal titkárságára 
várjuk papír alapon, vagy elektronikusan február végéig.

Köszönjük!
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Tisztelt Nagyvenyimiek!
A Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület fő 

tevékenysége a településfejlesztés. Céljaink között szerepel 
a helyi és térségi szervezetek segítése, kapcsolatrendszere-
ik bővítése, a nagyvenyimiek életkörülményeinek javítása, a 
közösségi összefogás erősítése.

2014. szeptemberében immár 5. alkalommal rendeztük 
meg a Sportcentrumban Kulináris Kavalkád című sokak 
számára tartalmas időtöltést biztosító programunkat. 

Kérjük, adójuk 1 %-ának felajánlásával segítsék egye-
sületünk munkáját! 

Egyesületünk adószáma: 18148525-1-27
Köszönjük támogatásukat!

Vargáné Kaiser Katalin 
az NTFE elnöke
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MEGHÍVÓ
A KÖLTÉSZET NAPJA

alkalmából 2015. április 10-én,
pénteken 14 órától

a Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub és a Nagy-
venyimi Művelődési Ház és Könyvtár

 versünnepet 
rendez, amelyre szeretettel várunk minden kedves vers-

kedvelő nagyvenyimi lakost.

Baráti üdvözlettel: 
Juhász-Vedres Zoltánné

Búgócsiga családi napközi
2015. évi nyitva tartásunk:

Munkanapokon: 7.00 – 16.00-ig.
Mindkét napközi az alábbi időpontokban zárva tart:
Január 10-én, szombaton;
Tavaszi szünet: április 3-tól 7-ig;
Augusztus 8-án, szombaton;
Őszi szünet: október 29-től november 1-ig;
December 12-én, szombaton;
Téli szünet: december 21-től január 3-ig;
A Búgócsiga 1-es napközi a fenti időpontokon kívül 

még zárva tart augusztus 5-től augusztus 30-ig.
A Búgócsiga 2-es napközi a fenti időpontokon kívül 

még zárva tart július 8-tól augusztus 2-ig.
Sok szeretettel, várunk minden kedves érdeklődőt!

További elérhetőségeink:
Debreczeni Csilla: 06/30/587-5366
Web: www.bugocsiga.com
E-mail: csilla@bugocsiga.com 
Cím: Nagyvenyim, Földvári utca 13.

Tisztelt Adózó!
Ismét eljött az adóbevallások ideje, amikor lehetőség 

nyílik adónk 1%-nak felajánlására a civil szervezetek ré-
szére. Az előző évekhez hasonlóan most is szeretnénk a 
segítségüket kérni. 

Egyesületünk fő tevékenysége a Nagyvenyimen műkö-
dő második családi napközi fenntartása, melyek működte-
téséhez az előző három évben jelentős, átlagosan 200.000 
Ft-os, segítséget kaptunk az adó 1%-nak felajánlásából. 
Ezt az összeget minden évben kültéri és/vagy beltéri ké-
pességfejlesztő játékok megvásárlására fordítottuk. 

Kérjük, hogy amennyiben lehetőség van rá, idén is se-
gítsenek adójuk 1%-nak felajánlásával.

ADÓSZÁMUNK: 18503113-1-07
Köszönjük a támogatást!

Debreczeni Csilla
Búgócsiga Egyesület

RÉGIÓS FOLTVARRÓ 
TALÁLKOZÓ

Az Aranykezű Öltögetők Klub tagjai 
sok szeretettel várnak 

minden kedves érdeklődőt
2015. március 14-én szombaton 9.00 órakor

kezdődő közös varrásra 
és kiállításra 

a nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermébe.


