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tart, amelyre tisztelettel és szeretettel meghívom településünk valamennyi lakóját!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Nagyvenyim: 70 km-es túra
a 70 éves Nagyvenyim környékén 15

A kultúra napja, díjátadással

Meghívó
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves
családját az

1848-49-es forradalom és
szabadságharc
170. évfordulója alkalmából
rendezett községi ünnepi
megemlékezésre

Kaizler Gitta festőművész
alkotásaiból Öt ország - egy
nemzet címmel nyílott kiállítás Nagyvenyimen január 22én, hétfőn 17 órai kezdettel a
Palágyi József Könyvtár földszinti galériájában.
A tárlat megnyitójában
dr. Galambos Dénes ország
gyűlési képviselő méltatta a
művész munkásságát.

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett
eseményen gazdára találtak
a könyvtár 2017 szeptembe
rében meghirdetett „Olvasni jó” verseny díjai is, amelyeket képviselőnk adott át
polgármesterünkkel, Vargáné Kaiser Katalinnal közösen.
(Írásaink: 10. oldal.)

2018. március 14-én,
szerdán 16 órától a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos
Általános Iskola
tornatermébe.
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Mi újság Nagyvenyimen?

Itthon Nagyvenyimen

Interjú dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselővel.
Dr. Galambos Dénes Fejér
megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, itthon van Nagyvenyimen, sőt
talán még helytállóbb az, hogy
Nagyvenyimen van itthon. Innen
indul reggelente és ide tér haza
esténként otthonába.
Egy decemberben adott interjújában kiemelte: nagyon fontosnak tartja, hogy 2018-as esztendő ténylegesen „a családok éve”
legyen. Nagyszülőként feleségével, Juhász Magdolna doktornővel már három gyönyörű unokával büszkélkedhetnek. A fiuk,
Gábor révén megtapasztalhatták, hogy milyen boldog tud lenni egy nagyobb család… Már az
ikerfiú unokáik is másfél évesek,
izgatottan készültek a közös karácsonyozásra. A képviselő örömmel emelte ki:
- Idén még több forrás jut a
családok otthonteremtésére, az
ingyenes
gyermekétkeztetésre, és tankönyvellátásra. Folytatódik az adócsökkentés, a béremelések, hogy még több pénz
maradjon a családoknál. Szinte minden támogatási forma keretösszege emelkedik. Tovább
emelkedik a családi adókedvezmény mértéke. A kétgyermekeseknek a jelenlegi gyermekenkénti 10 ezer forintról 2019-re
20 ezer forintra növekszik a kedvezményük. Fontos, hogy a jelzáloghitellel rendelkező nagycsaládosok is kedvezményt kapnak,
és 2018. január 1-től gyermekenként egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból. És ezt a
kedvezményt a hátralékos adósok is igénybe vehetik. 116 ezer
fiatal nőnek van diákhitele, így
sokakat érinthet az a könnyítés,
hogy az első gyermek vállalásával
felfüggesztik a hitel törlesztését,
a második gyermek vállalásánál
elengedik a hitel felét, a harmadik gyermek születésekor pedig
az egészet. A nyugdíjasok terheit
könnyíteni kell, nagyon oda kell
figyelni rájuk, elismerni a társadalmi értékek megteremtésében
játszott szerepüket. Magyarország történetében először tavaly
nyílt lehetőség nyugdíjprémium
kifizetésére, idén pedig várhatóan 3 százalékkal fognak emel-

Nagyvenyim önállóvá válásának 70 éves jubileuma alkalmából
szervezett faültetésen dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő is kivette részét a munkából
kedni a nyugdíjak. Az alapvető olyan területek is fejleszthetők,
élelmiszerek körében a tej, a to- amelyekre eddig nem volt módja
jás és a baromfi mellett januártól a Nagyvenyimieknek.
a hal áfája is csökkent. A nyugdíSzámos fejlesztési elképzelést
jas szövetkezetekkel pedig meg- tartottak támogatásra érdemesteremtődött a nyugdíjas korúak nek a bíráló testületek, így több,
lehetősége arra, hogy kedvező mint 500 millió forint többletforadózás mellett nyugdíjasként is ráshoz jutott a község. Az előtdolgozhassanak, ha kedvet érez- tünk álló időszak e fejlesztések
nek hozzá (mindössze 15 száza- megvalósításáról szólhat majd.
lékos járulék megfizetésével, és a Nagy öröm, ha ezek mellett esetnyugdíjról való lemondás nélkül). leg még önerős beruházások előJó érzés, hogy egyre több ilyen készítésébe is belefoghat az önnyugdíjas szövetkezet jön létre, kormányzat, miközben a 2017.
elérhető ilyen a mi településün- év a közigazgatási rendszer átkön is, így mind több lehetőség alakítása, az ügyfélbarát és főközül választhatnak a még tettre- ként elektronikus ügyintézés kikész, tenni akaró idősebbek.
alakítása rengeteg feladatot adott
Dr. Galambos Dénes 1984 óta és hatalmas terhet rótt a hivatali
lakik Nagyvenyimen. Mióta itt él, dolgozókra. Az elmúlt időszakattól a pillanattól kezdve őszinte ban előkészített beruházások teérdeklődést mutat lakóhelye tör- hát idén elindulhatnak, de tárténései, fejlődése, a település éle- sadalmi és kulturális események
te iránt. Két évtizedig választott terén is jelentős előrelépésekkel
önkormányzati képviselő volt, tíz büszkélkedhet a község.
évig társadalmi megbízatású al- Úgy tudom a térségben folyó
polgármester. Ha valami törté- fejlesztések mellett a helyi beruhánik Venyimen, abban része van, zásokról van információja, sokszor
örömmel jön, ha hívják a rendez- egyeztetnek Vargáné Kaiser Katavényekre, s ha képviselői munká- lin polgármesterrel…
ja megengedi. Ismerősként, ba- Ez valóban így van. Közös
rátságosan szólítja a helybélieket, örömünk, hogy megépült az új
ismerjük feleségét, a családját. A könyvtárunk, és a hozzá kapcsomi képviselőnk, Nagyvenyimről lódó parkolóval használatba vemindent tud, erős benne a lokál- hettük. Újabb örömhír, hogy 150
patrióta érzés, ahogyan csak tud- millió forint támogatásban réja, segíti lakóhelyünk fejlődését.
szesült a szociális alapszolgálta- Meggyőződésem szerint ta- tások fejlesztését célzó projekt,
karékos gazdálkodás folyik a fa- amelynek keretében elkezdődluban, pénzügyi és működési ha- het a könyvtári tömb bővítésetékonyság jellemezte a község ként a szociális szolgáltató tömb
2017-es évét, és az elnyert pályá- megépítése. Az akadálymenzati forrásoknak is köszönhetően tes, közösségi tereket tartalmazó

épület elkészültével a községközpont esztétikai és funkcionális
értelemben is megújul. 80 millió forintot nyert Nagyvenyim a
település központi részének közlekedésbiztonsági fejlesztésére,
amely egyúttal a kerékpáros-barát településközpont kialakítását
szolgálja. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai korszerűsítése körében 104
millió forintból kívül-belül megújul az iskola, valamint 74 millió
forint tankerületi beruházással
fejlődik a helyi oktatási központ,
a Kossuth iskola udvara és tornaterme. Az Egészségház kis léptékű felújítására és új fogorvosi
szék beszerzésére is lesz módunk.
Garázs épül a központi orvosi ügyelet autójának mintegy 10
millió forintból. Távol eső településrészünkön, Mélykúton élő lakosaink is részesülhetnek a fejlődésből, mivel az év végén kapott
döntés alapján 30 millió forintból
megújul, átalakul az orvosi rendelő épülete, és a gyártelepről induló Mélykúti út felújításához is támogatást nyert községünk 100
millió forint összegben, amihez
azonban a szomszédos gazdákkal
való összefogásra is szükség lesz.
Nagyon fontos az, hogy egy
ilyen kistérségben, Venyimen,
Baracson, Kisapostagon, Mezőfalván, sőt Előszálláson és Nagykarácsonyban, de Daruszentmiklóstól Rácalmásig összefogjanak
a vállalkozók, a polgármesterek,
és az önkormányzatok, mert igazán hatékonyan fejleszteni nem
egy-egy községet lehet, hanem
egy kistérséget. Ebben a térségben megvan ez a hajlandóság az
ilyen összefogásra, ennek vannak is eredményei. A települések egyeztetik terveiket, lehetőségeiket. Ilyen megbeszélésekre
kéthetente, havonta sor kerül az
utóbbi időben. Én ebben az
együttgondolkodásban látom azt
a lehetőséget, ami Nagyvenyim és
a térség gazdaságát fellendítheti.
Ennek már érződnek a nyomai,
és jómagam is azon dolgozom,
hogy a Dunaújvároshoz való kötődés is további, bevételnövelő lehetőségeket hozzon nekünk.
- A partnerkapcsolatok kiépítése
és ápolása szívügye volt annak idején önkormányzati képviselőként,
alpolgármesterként. Jól érzékeljük,

Mi újság Nagyvenyimen?
hogy országgyűlési képviselőként is
fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását?
- Ezek a szálak összekötnek
bennünket, ma is nagyon jó érzés, amikor találkozhatok az altomünsteri és az erdélyi barátokkal. Nagyvenyim méltón
ünnepelte önállóságának 70. éves
jubileumát. Az Altomünster parkot avató és bajor fát állító Falunap, s a bajor barátainkkal fennálló szívbéli barátság lenyomatait jó
érzés őrizni a szívünkben. 2017ben ismét gazdagodtunk a közösségi összefogás csodájával a „70 év
70 fa Nagyvenyimért” faültetési
akcióban. Nagyon felemelő érzés
volt számomra karácsony előtt,
hogy helyi vállalkozók jóvoltából
ajándékkal, adománnyal lephettünk meg beteg gyermekeket, így
például a Mélykúton élő Kulcsár
Viola Hellát és szüleit.
– Nagyvenyimhez kapcsolódó
tervek 2018-ra?
– Csatlakozom ahhoz, ahogyan a polgármester asszony fogalmazott múlt év végén: 2016
a felkészülés éve volt, 2017 a sikeres pályázatoké, az idei, 2018.
év pedig az épülés, a „születés”
éve lesz Nagyvenyimen. Szükség lesz majd a közösségi ös�szefogásra megint, hogy a megálmodott fejlesztések a lakosság
igényeit minél inkább kielégítő módon válhassanak valóra.
A 6219-es út Nagyvenyim belterületén is áthaladó szakaszának idei évben lezajló felújítása
remélem mielőbb megkezdődhet. A mélykúti külterületi út
megújulása mellett igyekszünk
megtalálni a lehetőségét a belterületi utak és árkok mielőbbi
megújításának a lakosság legkisebb terhelése mellett. A folyamatban lévő projektet az Álmos
vezér és Előd utcák vízrendszerének kialakítását az idei év első
részében szeretné lezárni az önkormányzat. Reményeink szerint elkészül a település egészének felszíni vízrendezési terve is.
Egy szolgáltató, ügyfélbarát és
hatékony közigazgatás kialakításán dolgozunk. Itt élünk Európa szívében, és felelősségteljes
bizakodással tekintek a jövőbe.
Ez a település és ez a térség hivatott a fejlődésre. Én ennek érdekében dolgoztam mindig, s ezután is ennek érdekében kívánok
dolgozni. Együtt mindazokkal,
akik ezt hasonlóképpen fontosnak tartják.
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IN MEMORIAM
Drága Éva!
Nehéz megérezni, megérteni, megélni és még inkább elfogadni a visszafordíthatatlanság pillanatát. A
minap találkoztam Veled a hivatal előtt. Láttam, hogy
a hosszú évek küzdelmében edzett erőd lassan elhagyni készül, de pénteki halálod mégis arculcsapása volt
minden, még akkor is meglévő reménységnek és elválásunk „jobbulást” kívánó őszinteségének. A rendelőig eljöttél, a rendelőtől a hivatalig. Tovább nem tudtál.
Még intettem, ahogy a kocsival elindultatok…
Venyimre költözésünket megelőző napokban kaptuk meg a szomszéd telken épülő ház
engedélyét a hatóságtól, aztán egy telefont, hogy mondjunk le a fellebbezés jogáról, hogy ezzel is gyorsíthassuk leendő szomszédaink új élletterének megteremtését. A személyes aláíráshoz Nagyvenyimre érkezve, meglepődve ismertem Rád, aki a nővérem osztálytársa voltál a
gimiben. Kata lányom ideköltözésünkkor kezdte az első osztályt, egyetlen olyan kisdiákként,
aki nem a helyi óvoda ballagó csoportjából érkezett. Éva néni, Te voltál az évnyitó műsor felelőse. S ahogy akkor, a megszeppent gyermeket az évnyitó műsorban való szereplés okán,
aztán minket a szülőket is Általad, „Cziczingerék” által fogadott be Nagyvenyim közössége.
Kundráéktól Kegyeséken át, Fekecséktől Fazekasékig… s aztán a település maga. Én pedig
azóta igyekszem erre a bizalomra rászolgálni. 18 esztendő telt el azóta. Hozott jót is, rosszat is
egyaránt. Születtek köröttünk kicsiny csillagok, kik felnőve aztán kiteljesedtek. Ám egy gyorsan elhamvadó csillag fényének szomorúságát sajnos soha el nem feledhetted. Anya voltál és
Tanító. Kit otthon, kit az iskolában indítottál útnak. Sőt ezt a feladatot egyszerre is kiválóan
oldottad meg. Jobb szomszédot kívánni nemigen lehet. Első koccintásunk a nappalink félig
kész bárpultjánál soha el nem vesző emlékként él tovább. Pezsgőspohárral a kézben, a születésnapot beköltözéssel ünneplő szomszédokként tekintettünk a bíztató jövőbe, felleltározva a
közös pontokat, melyek majd az együttélés alapjait adják. Ilyen volt a pedagógussághoz való
származásbeli és gyakorlati kötödés ténye is. Peti fiad akkor a „falkába fogadás” bizalmát kínálva fel nekünk így szólt: „Jani bácsi, akkor most beléphet a klubba”. Kérdeztük tőle, hogy
milyen klubba? Hát a „Tanár az anyja klubba”. - mondta…
Drága Éva! Csak ez az 50 év adatott meg Neked. Soha olyan szép virágos terasz vendége nem voltam, mint Nálad! Most a sírkő felett magasodik a sok virág, és Te már nem leszel
ott az én 50. születésnapomon. Tanító voltál, Szomszéd és Barát. Emléked őrizzük, nyugodj
békében!
Vargáné Kaiser Katalin

Búcsúzunk a kollégától, a pedagógustól,
a tanítótól, Cziczingerné Nagy Évától.
Éva néni közel 30 évig dolgozott a nagyvenyimi iskolában. Ezalatt nagyon sok venyimi
kisgyermek előtt kinyitotta a világ kapuját, mert felfedte számukra ezernyi apró titkát. Érdeklődővé, aktív szemlélődővé, a világra nyitott fiatalokká nevelte azokat a diákokat, akikkel
kapcsolatba került, akiket tanított. Tanórái színesek, derűsek voltak, ugyanakkor mindennap
rejtegetett valami apró kedvességet, meghittséget. Úgy vezette végig a tanulókat a betűk és
számok világán, hogy mindenki eljutott a tudás várába és ami a legfontosabb, erre az útra szívesen gondol vissza gyermek és szülő is egyaránt. Ezen az úton biztosan kiszámítható haladási irányt jelölt, érthetőek voltak az általa megfogalmazott szabályok. Nagyon sokat dicsért,
jutalmazott, de kellő határozottsággal állította meg a rendbontókat, tudatosítva bennünk,
hogy a rend, mindenkinek határokat szab. Nagyon szerették ezért a tanítványok, nagyon
hálásak voltak a szülők. Mert azonkívül, hogy kiteljesedhetett mellette az egyén, nagyszerű
osztályközösségeket formált belőlük az évek alatt. Olyan ifjakat nevelt, akik számára a tudás,
műveltség, a kulturált viselkedés értéket jelentett és jelent mai is. Számukra Ő volt a tanító.
Ő volt a TANÍTÓ.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata és a Nagyvenyimi Iskola Közössége
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Mi újság Nagyvenyimen?

Nagyvenyimi advent 2017

A már bevált szokás szerint, mégis több ponton
megújulva léptünk be
Nagyvenyimen a várakozás
időszakába 2017-ben.

A Nefelejcs Óvoda óvónőinek irányításával, ám évrőlévre közösen kötött adventi
koszorúnk váza bizony elfáradt: itt-ott eltört, elgörbült és
egy kis ráncfelvarrás is elkelt
már neki. Köszönjük Debreczeni Pálnak, aki megerősítette
és pótolta a hegesztéseket valamint a távtartókat, és újrafestette az egész koszorúalapot. Köszönetet mondunk az
óvó néniknek is, akik új masnikat és új díszeket készítettek
a dekorálásához.
A 6 évvel ezelőtt, a Müller család által Rohonczi István közreműködésével létrehozott betlehem, amely a
községi adventi koszorúval
együtt elválaszthatatlan része volt közös ünnepünknek,
2017 decemberében átadta helyét egy új életképnek.
A régi, anyagukban elöregedett figurák helyett míves
kialakítású szobrokat szereztünk be, majd közös öt-

letelés következett, hogyan
tudjuk úgy elhelyezni a szoborcsoportot, hogy a megszokott helyen, a Barátságkőnél láthassák köz
ségünk
lakói és az erre járó vendégeink. Nagy örömmel és izgatottan kezdett hozzá a figurákat keretbe foglaló építmény
tervezésébe az ad hoc alakult
csoport: Horváthné Müller Ilona, Kiss Csaba, Mogyorós Mária és Vargáné Kaiser
Katalin. A cél az volt, hogy
jól látható módon, ugyanakkor a sérülések esélyétől
megóvva, kültéren kapjon
helyet a betlehem. Az ötlet
kivitelezésében a barlangbelsőt „megépítő” Kiss Csabán és Müller Icán kívül az
installációt összeszerelő Venyim Fatelep munkatársai
valamint Baranyi István, Szabó Imre Lecsó, Viola István,
Pásztor Ferenc, Pásztor Máté
és Szurmai Viktor voltak segítségünkre. Bízunk benne,
hogy az új betlehemet is úgy
szívébe fogadja a falu lakossága, ahogyan az elődjét.
Az első vasárnapon a Nefelejcs Óvoda kicsinyei és az
óvónők közösen idéztek kará-

Már harmadik alkalommal szerveztünk adventi vásárt a
civil adventhez kapcsolódóan. Helyi kézművesek, termelők
meghívásával szeretnénk segíteni a lakosságnak történő bemutatkozásukat, és az ide látogató helybelieknek lehetőséget biztosítani arra, hogy megcsodálhassák és meg is vásárolhassák termékeiket.
Várjuk azoknak a számlaképes termelőknek, iparosoknak, művészeknek a jelentkezését a Művelődési Ház és
Könyvtárban (E-mail: muvhaznagyvenyim@gmail.com;
Tel.: 25/506-220), akik szívesen csatlakoznának, elhoznák portékáikat 2018-ban.

csonyi hangulatot a szívünkbe, a harmadik hétvégén az
iskola várta az ünneplőket
látványos és szívmelengető
műsorával. A karácsonyi koncertre - mivel advent negyedik
vasárnapja már egyben szenteste napja is volt - a megszokottól eltérően a második hétvégén, a művelődési ház által
szervezett civil advent keretein belül került sor. A délután során játszóházba vártuk
a gyerekeket és szüleiket, ahol
a korábbi mesedélután sikereire tekintettel vendégünk
volt Pável István mesemondó, meseterapeuta is. Tea, forralt bor és zsíros kenyér várta
az aulában a kézműves vásárra
érkezőket.

tott karácsonyi válogatása vitt
bennünket egyre közelebb a
szeretet ünnepéhez.
A Barátságkőnél Kristofory Valter plébános megáldotta az új betlehemet, Böttger Antal református lelkész
felszentelte a koszorú gyertyáját s az Aranydaru Dalkör
karácsonyváró dalcsokrát követően polgármester asszony
meg
g yújtotta a községi koszorú második gyertyáját.
Advent utolsó hétvégéjén nem vasárnapra, hanem
szombatra hívtuk közös ünneplésre a nagyvenyimieket a
betlehemhez. Maroknyi csapat hallgatta a Dalkör erre az
estére összeállított műsorát.
A negyedik gyertya fellobba-

Az esti koncerten a Szent
Cecília ének- és zenekar és a
Fontana Női Kar ünnepi ös�szeállítását követően a Beatlehem zenekar nagy sikert ara-

nó fényében kicsit dideregve,
de nagy szeretettel kívántak
egymásnak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet a
közösség jelenlévő tagjai.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Tájékoztató a hulladékszállítás
2018. évi rendjéről

A Dunanett Nonprofit
Kft. települési vegyes hulladék szállítási tevékenységét a
Vertikál Nonprofit Zrt. közszolgáltatói
alvállalkozójaként végzi településünkön.

Kommunális
A kommunális hulladékszállítás rendje változatlan,
továbbra is pénteki napokon
történik. A változás csupán
annyi, hogy kizárólag azokat
az edényzeteket ürítik, amelyek az ügyfelek részére a közszolgáltatást végző által januárban kipostázott matricát és
a korábbi vonalkódot is tartalmazzák.
Házhoz menő
A házhoz menő lomtalanítás 2013. évi bevezetése óta
változatlan. Minden ingatlantulajdonos évente egy alkalommal kérheti a lomtalanítást. A szolgáltató az ügyféllel
előre egyeztetett időpontban
elszállítja a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot. Az elszállítás feltétele, hogy az ingatlanhasználónak ne legyen
díjhátraléka.
Szelektív
A szelektív hulladékszállítás továbbra is térítésmentes. Gyűjtőzsák a szolgáltató ügyfélszolgálatán havonta
igényelhető, gyűjtési alkalmanként 1 darab. Amennyiben több zsák újrahasznosítható hulladékot szeretnének
kihelyezni, azt az újrahasznosítható hulladék fajtát lát-

Hulladékszállítási időpontok 2018-ban
NAGYVENYIMEN
ZÖLDHULLADÉK:         SZELEKTÍV HULLADÉK:
január: 3., 17. (csak fenyőfa szállítás)
január: 12., 26.
február: február: 9., 23.
március: március: 9., 23.
április: 4.
április: 6., 20.
május: 30.
május: 4., 18.
június: 27.
június: 1., 15., 29.
július: 25.
július: 13., 27.
augusztus: 22.
augusztus: 10., 24.
szeptember: 19.
szeptember: 7., 21.
október: 17.
október: 5., 19.
november: 14.
november: 2., 16., 30.
december: december: 14., 28.
A kommunális hulladék szállítási időpontja változatlanul
a PÉNTEKI nap.

hatóvá tévő átlátszó zsákban korlátlan mennyiségben
kihelyezhetik. Az átlátszó
zsáknál nem feltétel az, hogy
színtelen legyen, csak felismerhető legyen a benne kihelyezett újrahasznosítható
hulladék fajtája.
Újrahasznosítható
Az újrahasznosítható hulladékot fajtánként elkülönítve:
– ásványvizes, üdítős, PET,
egyéb flakonok
– tiszta csomagoló fóliák,

A Dunanett Nonprofit Kft.
elérhetősége:
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
telefon: 25/576-070
e-mail: dunanett@dunanett.hu

fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerv)
– papír (újság, karton) és
kombinált csomagolóanyagok (tejes, gyümölcsös TetraPack)
havonta 2-3 alkalommal
(minden páros hét péntekén)
a kommunális hulladékszállítással megegyező napon szállítják el.
Komposztálható
Komposztálható hulladék
gyűjtése és elszállítása kizárólag a VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákokban történik. Zsák a
dunaújvárosi ügyfélszolgálaton vehető át egész évre vonatkozóan (alkalmanként 1 darab,
összesen 8 darab).
Fanyesedék
A fanyesedéket maximum
70 cm hosszú, 50 cm átmé-

rőjű kötegekben összekötve,
maximum 0,5 m3 mennyiségben szintén elszállítják.
Üveghulladék
Üveghulladék
gyűjtése Nagyvenyimen az Üzlet
közben található Coop ABC
parkolójában
elhelyezett
üveghulladék gyűjtőponton
biztosított.

Ügyfélfogadási
idő:
Hétfő: 7.00-15.00
Kedd: 7.00-15.00

Szerda: 7.00- 19.00

Csütörtök: 7.00-15.00
Péntek: Zárva
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Mi újság Nagyvenyimen?

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

HÍREI

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

Ismét lezártunk egy félévet

2018. január 26-án véget ért az
első félév. Egy rövid áttekintést
nyújtunk az elmúlt hónapok
munkájáról.
Tanulmányi eredményeink

291 tanulónk indult neki a
tanévnek, évközben egy fő távozott, és hatan érkeztek, így
296-an zártuk a félévet. 15 tanulócsoportunkból minden alsós osztályunk egész napos oktatási formában tanul. Emellett
1 napközis csoportunk működik
a felső tagozaton azoknak, akik
délutánjaikat itt töltik az iskolában. Látogatottságuk ideális, 16
fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Tantestületünk létszáma 29
fő, munkánkat egy pedagógus
asszisztens és egy iskolatitkár segíti. Az iskola tanulmányi átlaga
3,59. A legjobb eredményt magyar irodalomból, a leggyengébbet matematika tantárgyból érték
el diákjaink. A tantárgyi dicséretek száma 258 darab. Legtöbb
dicséretet testnevelésből és énekből kapták a gyerekek, de minden
tantárgy bővelkedik dicséretekben. Osztályszinten alsósaink jó
átlagokat értek el, felsőben a hetedik és a nyolcadik osztály érte
el a legjobb eredményt. Az elmúlt hónapokban 52-en kitűnően és 55-en kiemelkedően teljesítettek. Öt tanulónak nem sikerült
eredményesen befejezni a félévet.
Művészeti nevelésünk
Az elmúlt években nagyot lendült a művészeti élet iskolánkban.
Alsós osztályaink délelőtti foglalkozás keretében tanulják a küzdősportok alapjait Fehér Krisztiántól a néptánc lépéseit Pásztor
Mátétól sajátítják el. Szabó Laura vezetésével drámaszakköröseink műsoraikkal színesítették
az iskolai és községi ünnepségeket. Énekkarosaink száma magas, ami igen nagy munkát kíván
az őket irányító Hartyányi Edittől. Bár többségük alsós kisdiák,
hangjukkal elbűvölték a venyimi
közönséget, műsoraikkal pedig a
községi és iskolai megemlékezéseken állnak helyt. Az énekórák

keretében, harmadik osztálytól
felmenő rendszerben minden tanulónknak oktatunk furulyát. A
legjobbak iskolai műsorokon adnak ízelítőt tudásukból.
Szabadidős foglalkozásaink

Szakköreink látogatottságával
elégedettek vagyunk. Sportszakköreink a legvonzóbbak, sokan
járnak kötélugrásra, kézilabdázni, focizni, és nagyon kedvelik az
atlétikát. Az iskolai diákönkormányzat ismét kirándulást szervezett a Kutatók éjszakájára és részt
vettünk a 70 éves Nagyvenyim
tiszteletére szervezett túrasorozat
első négy túráján. Továbbápoltuk
hagyományainkat. Ismét volt Sulihét, Kossuth-nap, Tökbuli. Mikulás ünnepségünkre meghívtuk a
nagycsoportos óvodásokat, akikkel együtt örültünk a színvonalas műsoroknak, a finom sütiknek
és a jó hangulatnak. Üde színfolt
iskolánkban a Tóth Tamás vezette szivacskézilabda, melynek
edzései a Dunaújvárosi Atlétikai
Klub égisze alatt, annak támogatásával történnek. Csikós- Nagy
Norbert testnevelőnk vezetésével részt veszünk a Bozsik programban, illetve a kötélugró csapat
szárnyaltatásában. Budai Árpádné
a Kölyökatlétika programon keresztül szeretteti meg az atlétikát
az idejáró gyerekekkel, miközben
fantasztikus versenyeredményeket érnek el az országos atlétikai
versenyen. Az iskola adventi hétvégéjén zsúfolásig megtelt a tornaterem.

zunk a tehetséges tanulókkal, akik
szorgalmasak, megismerkedhettek
a második idegen nyelvvel.
Információáramlás

Sokat javítottunk információáramlásunkon. Megújult honlapunkon folyamatosan frissítjük
az iskolai híreket, ezen kívül minden tanulónk havi programajánlót visz haza. Az elmúlt tanévben
ismét megkérdeztük partnereinket arról, hogyan vélekednek iskolánkról. Őszinte és konstruktív
véleményük újabb célkitűzésekre
sarkallta az iskola dolgozóit.
Tehetségpont
2015 januárjában Tehetségponttá váltunk. Évek óta kiemelten foglalkozunk a tehetséges ta-

Szilveszteri bál
Szülői közösségünk ismét nagyon jól szervezett, jó hangulatú
bállal zárta a 2017-ös évet. Köszönjük Szabóné Kiss Éva és az őt támogató lelkes szülői csapat munkáját.
A jótékonysági bál bevételét iskolai
programokra és az udvar szépítésére
fordítjuk. Köszönjük mindazoknak,
akik tombola felajánlásukkal segítették a bál sikerességét.

Támogatóink
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nyelvtanulás
Évek óta lehetőséget adtunk
az osztályszintű nyelvválasztásra.
Jelenleg a nyolcadik évfolyam kivételével minden osztályunk angol nyelvet tanul. Ötödik éve már
első osztálytól lehetőséget adunk
az idegen nyelvre való ráhangolódásra, illetve a nyelvválasztás évfolyamszintű megválasztására. Mivel
harmadik osztályig nem osztályozzuk a gyerekeket, nincs szorongás,
de nagyon sok idegen kifejezést
„felszednek” magukra a kicsik. Felső tagozaton kiemelten foglalko-

nulókkal, most pedig megtaláltuk
hozzá a külső segítséget is. Kezdetben a zenei nevelés mellett, a
mozgásfejlesztés, a polgárvédelem
tartozott a program alá, de az idegen nyelv sikerességén felbuzdulva, ez a terület is a program részévé
vált. Hamarosan részt veszünk az
akkreditációs folyamatban.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Antus Csaba – Tusa Trans Nagyvenyim
Antus Imre
Antus Imréné – Dunaújváros Piac téri Totó- Lottó
Berczeli Gabriella – Nagyvenyim Sportcentrum és
Szivárvány Szépségstúdió Dunaújváros
COOP ABC, Nagyvenyim Üzlet köz
Daró Gumiszervíz – Daróczi Gábor Nagyvenyim
dr. Papp László és családja – Szent Bernáth Patika
Nagyvenyim
Gaszler Krisztina hajstúdió – Nagyvenyim Sportcentrum
Id. Csizmadia György és családja
Id. Török Attila – Tilla- Trans Nagyvenyim
Ifj. Kuminka József – OIL Benzinkút Nagyvenyim
Kardos Ferenc – Varga Fogadó Nagyvenyim
Kristóf Pékség Nagyvenyim Határvölgyi u.
Majsai Tóth Kinga – Nemzeti Dohánybolt, Nagyvenyim
Földvári u.
Müller Simonné és családja
Nagyvenyimi Novika Cukrászda
Öcsi Pizzéria
Prajda Anikó – Anikó hajszalon Nagyvenyim Rózsa u.
Ráthgéber László és családja – Ráthgéber a tojásos
Nagyvenyim Gyártelep
Speedy Vegyesbolt Nagyvenyim Üzlet köz
Tündérkert Zöldség és Gyümölcs Nagyvenyim Üzlet köz

Hálásan köszönjük és Boldog Újévet Kívánunk!

Szülői Munkaközösség

Mi újság Nagyvenyimen?

Németh Kitti

Kedves leendő elsős Szülők!
Nagy izgalmakkal vártam a
pillanatot, amikor bemutatkozhatok Önöknek, mint leendő elsős tanító néni. Látni azt, ahogy
az óvodás gyermekből egy szempillantás alatt kis iskolás válik,
leírhatatlan érzés. Az iskolával
kapcsolatos emlékeim még igen
frissek, hiszen én is a Nagyve
nyimi Kossuth Lajos Általános
Iskolába jártam nem is olyan régen. Fontosnak érezték szüleim,
hogy olyan iskolai környezetben
nőjek fel, ami családias, gyermekközpontú, és szívesen járjak oda,
valamint színvonalas oktatásban
részesüljek. Ezúton is köszönöm
nekik, hogy választásuk, döntésük itt is a legjobb volt. Szeretettel emlékszem vissza itt töltött iskolás éveimre, hiszen a sok
érdekes program, a jó hangulatú
órák színessé tették hétköznapjaimat. Büszkeséggel tölt el, hogy
visszatérhettem régi iskolámba,
mint pedagógus, és kamatoztathatom mindazt a tudást, amit itt
is kaptam tanítóimtól. Most értettem meg igazán a dolgok lényegét, hogy „az ajtó nekünk
nyílt”. Most az óvodások felé nyílik meg ez a kapu, melyen átlépve
megérezhetik iskolánkban azt a
sok törődést, szeretetet, és figyelmet, amit itt kaphatnak. Hiszen
kevés olyan iskola van, ahol az ott
dolgozók a gyerekeket szinte az
első pillanattól a nevükön szólítják, esetlegesen ismerik problémáikat, így segítő kezet tudnak
nyújtani feléjük. Fontos, és felelősségteljes döntéshozatal vár
most Önökre, melyben reméljük
segítségükre lesz ez a kis bemutatkozás.
Németh Kitti vagyok. Családommal Nagyvenyimen élek.
Tanulmányaimat az általános iskola után a Dunaújvárosi Bánki
Donát Gimnázium és Szakközépiskolában folytattam, jelenleg
pedig az Eötvös József Főiskola
végzős hallgatója vagyok. Tanítani először Kulcson kezdtem két
éve, majd tavaly szeptemberben
kaptam lehetőséget arra, hogy
visszatérjek szeretett iskolámba.
Gyermekkorom óta pedagógus
szerettem volna lenni. Boldogsággal tölt el, hogy olyan szak-

mában dolgozhatok, amit szívvel-lélekkel tudok tenni, hiszen
ez elengedhetetlenül fontos. A
tanításhoz sok türelem, szeretet,
és megértés kell, amely meghozza gyümölcsét. Annál nagyszerűbbet el sem tudnék képzelni
magamnak, mint amikor a sok
csillogó szempárban látni a remény sugarát, és azt, ahogy értelmük kibontakozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek
játékosan tanulhassanak, és tehetségüket kibontakoztathassák,
hiszen mindannyian különbözőek és tehetségesek vagyunk valamiben. Tanításomban elsődleges
szempont a tanulás tanítása, az
életre nevelés, a problémamegoldó készség, a logikus gondolkodás, és a kooperativitás fejlesztése.
Célom, hogy a gyerekeket hozzásegítsem ahhoz, hogy rájöjjenek,
Ők miben tehetségesek és értékesek. Ezek mellett fontosnak
tartom a hagyományok megőrzését és új hagyományok teremtését is. Törekszem az együttműködés kialakítására, hiszen a közös
munkával, bátran megbirkózunk
majd az előttünk álló akadályokkal.
További izgalmakkal és lelkesedéssel várom az előttem/előttünk álló foglalkozásokat, feladatokat. Végezetül pedig egy
idézettel búcsúzom.
Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben
mi lakozik: egy új Ady Endre vagy
épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk
előttük, esélyt adunk nekik, hogy
kibontakoztathassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót
„kiszeretni”. (Böjte Csaba)
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Cuczor Zsolt

Kedves Anyukák, Apukák!
Engedjék meg, hogy néhány
szóban bemutatkozzam Önöknek,
hisz azt gondolom életük egyik nehéz döntése előtt állnak: Hova, kihez írassák gyermeküket? Valljuk
be nem mindegy! A leendő tanító személye ugyanis meghatározó szerepet fog betölteni gyermeke életében, vele teszi majd meg az
első lépést, kezdi meg tanulmányait, s ha ez a kaland még különös, izgalmas, és ösztönző is, akkor talán
ezt a játékot egész életében szeretné folytatni.
Hát akkor vágjunk is bele! Dunaújvárosban születtem és élek. Itt
végeztem általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat, majd a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskola elvégzése után ide tértem vis�sza, kezdetben elsős, majd később
felsőbb éves gyermekeket tanítani.
Munka mellett pedagógus végzettségemet igazgatás-szervező diplomával egészítettem ki, így az ismert
nehézségek miatt, pályát módosítottam és a Dunaújvárosi Önkormányzatnál gyámügyi, gyermekvédelmi, majd szociális munkát
végeztem. Néhány rövidebb kitérő
után kerültem a kistérségünk életét alapjaiban meghatározó céghez
és lettem én is büszke „Vasműs”. A
tanulást ekkor sem hagytam abba,
és elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a Humán-szervezői
szakot, kiegészítve egy médiamenedzser szakkal. A DUNAFERRben töltött hosszú évek azonban
rádöbbentettek, hogy nem a jó helyen vagyok, és nem azzal foglalkozom, amire egész életemben vágytam. Ezeket mérlegelve hoztam
egy döntést és ehhez kaptam egy
lehetőséget a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola vezetőségétől. Így 2015. szeptemberében
beteljesedett egy nagy álom és napközis tanítóként terelgethettem az
akkori 4.-eseket. Talán a munkám
elismeréseként a következő tanévben már 3.-os gyerekeket okíthattam és tanítok ma is a „gondolkodás tudományára”, valamint az élet
valóban fontos dolgainak megismerésére.
Boldog, kiegyensúlyozott családban élek, két kisgyermek büszke
édesapjaként. Kislányom, Ninetta kitűnő tanuló. Kisfiam, Gergő-

korából adódóan – az óvódások
gondtalan hétköznapjait éli. Mindketten sportolnak – Nina versenyszerűen tornázik –, és határtalan
szeretetükkel tanítják a felnőtteket.
Mint élettörténetemből látszik
nem voltam mindig pedagógus, ellenben tudom, mert a saját bőrömön éreztem, hogy mi szükséges
az élet értékeléséhez, a jelen pillanat megéléshez, céljaink eléréséhez.
Mindezek miatt, a teljesség igénye
nélkül, szeretnék néhány területetterjedelmi okok miatt felsorolás�szerűen – a figyelmükbe ajánlani,
amelyek áthatják pedagógiai szemléletemet.
Szóbeli, írásbeli kommunikációs készségek, különös tekintettel
a meggyőzési és tárgyalási készségekre fejlesztésre; együttműködési
képesség fejlesztése; önálló, független cselekvés; kritikus gondolkodásra ösztönzés; problémamegoldó készség fejlesztése; tanulás
tanítása; stressz kezelési technikák
elsajátítása.
„Egy jó tanár meg tudja győzni
tanítványait,hogy a tanulás nem kötelesség, nem a szabadság korlátozása, hanem kaland, és olyan hatalmas
szabadság kulcsa, amelyről korábban
nem is álmodtak.” (Pam Brown)
Kedves Szülők, végezetül lenne
egy kérésem Önökhöz! Legyenek
szívesek a következő gondolatot
felolvasni a gyermeküknek!
Kedves leendő Kisdiák!
Hidd el Te vagy a világ legkülönlegesebb gyermeke én pedig a világ
legszerencsésebb felnőttje, hogy valóban megismerhetlek. Gyere velem és
induljunk el együtt, egy óriási, izgalmas utazásra, melyen a legfontosabb,
hogy”Akár azt hiszed hogy képes
vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad
lesz.”(Henry Ford).
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Óvoda, óvoda, óvoda
Hankook: értékteremtő
önkéntesekkel

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Támogatók!
Az „Alapítvány
a Nagyvenyimi Óvodáért”
kuratóriuma minden támogatónak köszöni az előző évben tett felajánlását,
és tisztelettel kéri önöket,

hogy adójuk 1 %-ával

A Hankook Tire Magyarország által meghirdetett Értékteremtő Önkéntes
program keretében az elmúlt
évben is támogatást kapott az
óvodánk a cégtől. A projekt
megvalósítása az udvarunk
játszótéri eszközeinek átfestésére szolgáló festék beszerzé-

sére irányult. A Hankook Tire
biztosította az anyagi hátteret,
a szülők és óvodánk dolgozói
(a Hankook dolgozókkal közösen) átfestették, megújították az udvari játékainkat.
Köszönjük szépen: Kissné
Kéri Viktória segítségét a pályázat megvalósításában.

támogassák óvodánkat
az idei évben is.

Adószámunk:
18490956-1-07
Köszönjük szépen.

Az óvoda kollektívája

,,Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban”

A farsang január 6-a Vízkereszt napjától február 14-ig
hamvazó szerdáig tart. Ez az
időszak a jelmezes, álarcos, táncos mulatozásokról, a tél búcsúztatásáról szól.
Az óvodában ez egy nagyon mozgalmas időszak.
Rengeteg élményben, ismeretben részesülnek ilyenkor
a gyerekek minden területen.
Nézegetünk képeket, filmeket
a különböző farsangi mulatságokról a mohácsi búsójárástól
a velencei karneválig. Összehasonlítva a különböző jelmezeket, maskarákat. Ötletet
merítve belőlük a saját alkotásaink megtervezéséhez.
Örömmel szoktunk jelmezeket, maszkokat, álarcokat készíteni, beöltözni a legkülönbözőbb
maskarákba.

Együtt díszítjük a csoport szobát, ezzel is előkészítjük a farsangra való ráhangolódást.
Játszunk karneválost, cirkuszost, állatokká, mesehősöké változva. Az ismert és
most tanult verseket, énekeket használva bővül a gyerekek

anyanyelvi és zenei ismerete.
Szociálisan az együttjátszás,
készülődés megerősíti a csoport összetartozás élményét.
Mindig feszülten várják
a nagy nap elérkezését, amikor a gyermekek és felnőttek
egyaránt beöltözve érkeznek

a csoportba és megkezdődik a
mulatság. Megcsodáljuk mindenki jelmezét a csoportban
és a szomszédos csoportokban is, majd elkezdődik a zenés, táncos mulatozás. Közben
ügyességi és verseny játékokat
játszunk, melyben mindenki
összemérheti képességeit.
Az ünnepi fánkot a konyhás nénik készítik a gyerekeknek, az egyéb finomságokról a
szülők gondoskodnak.
A hagyományokhoz híven kiszézéssel űzzük el a telet.
Hangos kolompolással, zörgéssel, zenéléssel kisérve égetjük el
a bábut, vele együtt a rosszaságokat és a betegségeket.
Innentől mi már nagyon
várjuk a tavaszt és a jó időt.
Vassné Farkas Krisztina
óvodapedagógus
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Miért fontos gyermekeinket egészséges
életmódra nevelnünk?
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a tudatos, egészséges életmódra
nevelés. Mindenhol azt halljuk, látjuk, hogy egészségünk
megőrzése mennyire fontos,
és ezt nekünk felnőtteknek
tudatosítanunk kell a gyermekekben. Óriási felelősségünk, szerepünk van abban,
hogy gyermekeink egészségesen éljenek. De vajon napjaink felgyorsult világában hogyan tudjuk ezt kivitelezni?
Nagyszüleink, dédszüleink
idejében minden olyan kön�nyűnek, természetesnek tűnt
(jó levegő, elegendő mozgás,
egészségesebb körülmények
között előállított ételek). Manapság mindez nehezen elérhető, hiszen a legtöbb ember
még idősebb korban is reggeltől - sokszor késő délutánig,
estig dolgozik, fáradt, kimerült, és még utána az otthoni
teendőiket is kell ellátnia. Így
nem biztos, hogy mindig elegendő figyelmet tud fordítani
saját- és családja egészségének
megőrzésére.
Mi az óvodában tudatosan
figyelünk arra, hogy a gyermek korának megfelelő információt és tapasztalatot
szerezzen ezzel kapcsolatban.
Óvodánk egyik kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében
sokat teszünk azért, hogy vitamindús, változatos ételek,
italok kerüljenek az asztalra. Naponta biztosítunk gyümölcsöket a gyermekeknek,
melyeket szívesen fogyasztanak. A zöldségekre már kevésbé nyitottak, de leves vagy
főtt formájában azokat is elfogyasztják. A víz maga az élet,
az óvodás gyermek testének
70%-a víz, nekik naponta 75
ml folyadékot kell elfogyasztaniuk testkilógrammonként.
Ezért a folyadékbevitel szükségességére is felhívjuk a figyelmet, ami lehetőleg tiszta
víz formájában történjen, de
téli időszakban például cit-

romos, mézes tea is segíthet
a napi szükséglet fedezésében, ami ráadásul egészségesebb, mint a többi boltban
kapható cukros üdítő és társai. Persze az édes íz a legfinomabb. Ilyen például a csokoládé és más édességek. Bár a
gyerekeknek hangsúlyozzuk,
hogy nem egészséges ételek
közé tartoznak és óvjuk őket
a rendszeres fogyasztásuktól,
nehéz ettől őket eltéríteni. Ez
érthető, hiszen felnőttkorban
sem hagyjuk el teljesen ezeket a finom, ámde káros ételeket. Ugyanakkor hiszünk
abban, hogy a nyitottság és a
kellő tájékozottság hozzásegíti őket a tudatos egészséges
életmód kialakításához. Ezért
meg kell mutatnunk a gyermekek számára az alternatív és egészségesebb táplálkozást. Bíztatnunk kell őket arra,
hogy ne utasítsák el egyből,
amiket kínálunk, bármennyire idegenek számukra. Persze a legfontosabb a felnőttek
mintaadása, akik akkor hitelesek a gyermekek szemében, ha
ők maguk is követik az egészséges magatartást, ami valljuk be, nem mindig egyszerű.
Viszont, ha tetszik, ha nem,
a gyerekek mintákat követve utánzással tanulnak, a szü-

lők viselkedésmódja, szokásai
előbb-utóbb rajtuk is megmutatkoznak. Hiába szeretnénk,
hogy gyerekeink egészségesen
étkezzenek, ha otthon nem
mutatunk példát. Ha az óvodában és otthon is az a természetes, hogy sok zöldséget és
gyümölcsöt fogyasztanak, ez
lesz a norma számukra.

Tudatosan
figyeltünk
arra, hogy
megfelelő
tapasztalatot
szerezzenek
Az egészséges táplálkozás
mellett a mozgás is nagyon
fontos, hiszen az óvodáskorú
gyermek legalapvetőbb megnyilvánulási formája. Ezért
igyekszünk minél több mozgásos játékot szervezni számukra a csoportszobákban és
az udvaron egyaránt.
Az önálló, személyes higiénia, tisztálkodás és fogápo-

lás elsajátításában szintén a
szülők és pedagógusok mintaadása segíthetik a gyermekeket.
Ahogy már említettem,
napjaink igazi nagy problémája az idő. Sokan erre hivatkozunk, amikor egészségünk
megőrzéséről beszélünk. Többen arra is hivatkoznak, hogy
az egészséges életmód drága. De vegyük azt figyelembe,
hogy pár lépéssel milyen sokat tehetünk a pozitív változásért. Elég, ha időnként autó
helyett tömegközlekedéssel,
biciklivel vagy gyalog hozzuk el gyermekeinket az óvodába. Tablet- vagy számítógép használatát korlátozzuk,
ehelyett engedjük ki hétvégén
a hátsó udvarba reggeltől estig játszani, rovarokat gyűjtögetni, homokozni, sárgombócokat gyúrni, fogócskázni a
szomszéd gyerekekkel (kapcsolatteremtés, kommunikáció erősítése miatt is fontos).
Jó idő esetén szervezzünk közös programokat a játszótérre, sétákat a közeli rétre vagy
kisebb túrákat a hegyekbe.
Ha ezeket betartjuk már sokat tettünk családunk és saját
magunk fizikai- és lelki egészségéért.
Czimora Dóra
óvodapedagógus
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A verseny véget ért,
de olvasi ezután jó!
2017. december 20-án véget ért a könyvtárunk által
meghirdetett ...Mert olvasni
jó! című olvasási versenyünk.
A versenyben tíz általunk
ajánlott könyvből lehetett tetszés szerint választani. Az olvasni szerető második, harmadik, negyedik osztályos
diákoknak ezután egy kvízt
kellett kitölteniük.
Bár többen is jelentkeztek,
végül öt diák teljesítette a kiírásban foglaltakat.
I. helyezést Szántó Veronika Szófia ért el, aki szeptember elejétől december végéig a
10-ből 7 könyvet olvasott ki.
II. helyezett lett Rohonczi
Réka Zita 2. osztályos tanuló,
6 könyvvel.
A III. helyen kettő diák,
Palágyi Janka és Bernáth Boglárka 2. osztályos tanulók osztoznak, akik 2-2 könyvet olvastak el.
Kardos Anna 2-osztályos
tanuló egy könyvet olvasott ki.

Különdíjat nyert a legszebb
rajzért Palágyi Janka.
A legaranyosabb könyvajánlást Bernáth Boglárka
írta Holly Webb: A magányos
kiskutya című könyvéről: „Aki
kiskutyát szeretne, annak el
kell olvasnia ezt a könyvet!”
A versenyen résztvevő diákokat a kellemes időtöltésen túl más jutalom is várta:
a Művelődési Ház és Könyvtár ajándékait - könyvutalvány vagy édesség formájában – 2018 január 22-én, a
magyar kultúra napján Dr.
Galambos Dénes országgyűlési képviselőtől vehették át
a gyerekek.
Köszönjük a gyerekeknek,
hogy velünk játszottak, és a
szüleiknek, tanáraiknak, hogy
buzdították őket!
2018-ban új könyvekkel, új
felhívással várjuk fiatal és idősebb olvasóinkat, MERT OLVASNI JÓ!

Énekeljetek
velünk!

A Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub Dalköre új
reményekkel, kihívásokkal kezdi a 2018-as évet. Már elkezdődtek a próbák a székesfehérvári Kor-társ Nyugdíjas
Ki mit tud?-ra, ami március 4-én lesz. Előző években nagyon sok felkérést kapott a dalkörünk találkozókra, rendezvényekre. Szeretnénk idén is minden meghívásnak eleget
tenni. Díjaink hűen tükrözik munkánkat.
Kedves Nagyvenyimiek! Várunk benneteket dalkörünkbe akár vendégként is!

Énekeljetek velünk, és ha jól érzitek magatokat köztünk,
legyetek ti is tagjai az Aranydaru Dalkörnek! Minden csütörtökön 15-től 16-ig vannak a próbáink. Várunk mindenkit szeretettel!
Csavajdáné Magdi

Kaizler Gitta tárlata

A kultúra napjához kapcsolódóan Kaizler Gitta festőművész alkotásait tekinthetik
meg az érdeklődők a könyvtárban. A megnyitón Mogyorós Mária, a művelődési ház
vezetője köszöntő beszédében
kihangsúlyozta a nagyvenyimi
emberek örömét, mert csodálatos kulturális tér jöhetett
létre a közösségi és az állami
összefogás eredményeként.
Számtalan művész is csatlakozott a nemes célhoz, akik
közül már többeknek volt kiállítása az intézményben. A
helyhez és a magyar kultúra
ünnepének alkalmához csatlakozik a mostani tárlat, Kaizler
Gitta alkotásai is. A bevezető
után Farkas Erik színművész
szavalta el Dsida Jenő - Psalmus Hungaricus című versét, majd Németh Irma énekeivel zárult a műsoros blokk.
A képek megtekintése előtt
dr. Galambos Dénes ismertette a művésznő munkásságát.
Az invitálóban Bartók Béla
szavait idézte, mely szerint a
„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.” Ezért is külön öröm, - folytatta beszédét

dr. Galambos Dénes - hogy
olyan alkotóművész kiállítását
nyithatja meg, akinek eddigi
munkássága az elődök kultúráját igyekszik jelen korunkba
olvasztani. Kiállításának központi témája, az összetartozás
visszaköszön mind a választott címben, mind a nagyvenyimi falunapról festett életképben, vagy az öt országban
bejárt helyszínekről készített
alkotásokban. Képein keresztül bebarangolhatjuk Adriát,
Erdélyt, Kárpátalját, a Tátra
fenyveseit és szűkebb pátriánkat, Dunaújvárost s a Duna
árterét is - hallhattuk az országgyűlési képviselő kiállítási megnyitójában. A hivatalos percek után az alkotót
kérdeztük a művészek magyar
kultúrában betöltött szerepéről. Kaizler Gitta válaszában
kihangsúlyozta, hogy óriási felelőssége van a művészvilágnak. Úgy érzi, neki is és
másoknak is többet kellene
vállalni kultúránk megőrzésében, továbbörökítésében.
A nagyvenyimi Palágyi József könyvtárban kiállított
festményeket egy hónapon
át tekinthetik meg az érdeklődők.

Horváth László
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Az idősek karácsonyán

A karácsony hangjai

Ünnepi hangulatban és szeretetteljes légkörben kívántunk
boldog karácsonyt a nagyvenyimi szépkorúaknak
Nagyon jól sikerült az adventi sütikommandó! A megajándékozottak nagyon meglepődtek és örültek a kis ajándékunknak. Jó volt látni az arcukon a meglepettséget. Megígértük, jövőre ismét jövünk!
Vöröskereszt nagyvenyimi alapszervezete

„Igazi közösség csak ott jön
létre, ahol az emberek rejtélyes
módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken,
valláson, politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl.”
Müller Péter
Advent második vasárnapján a művelődési ház karácsonyi koncerttel kedveskedett az
érdeklődőknek. Két hazai és
egy vendég együttes varázsolta
el a közönséget.
A Fontana Női kar tagjain
látszott, hogy nagyon készültek az eseményre. A fellépés
előtt még próbáltak egy rövidet. Mellkasukra tűzött kis karácsonyfa - melyet egyik tagjuk
karácsonyi ajándékul készített
a kórustagoknak két évvel ezelőtt - jelezte a karácsony közeledtét. Péter Kata vezényletével énekelték dalaikat.
A Szent Cecília ének- és
zenekar is kitett magáért.
Látszott, hogy összeszokott
a társaság. Keresztény gitáros
élőzenét adtak elő a szokásos
profizmussal.
Az esemény zárásaként a
Beatlehem együttes lépett a

színpadra, tagjaik Magyarország legnívósabb zenei
egyetemein, zeneiskoláiban
képezték magukat. Akinek
eddig nem sikerült ünnepi
hangulatba kerülnie, az ezután egészen biztosan legszívesebben táncra perdült
volna, hiszen ismert slágerek
feldolgozásai csendültek fel.
Fellegi Anna hangja kristálytisztán csengett miközben a
sokak által csak a Shrekből
ismert, de valójában 1984ben született dalt, a Halleluját énekelte. A zenekar tagjai
jelenleg olyan elismert énekesekkel zenélnek együtt,
mint Keresztes Ildikó, Péter
Szabó Szilvia, Varga Miklós,
Havasi Balázs.
Az ikonikus „All I Want
For Christmas Is You” is felcsendült Mariah Carey-től,
volt itt Beatles és „Igazából
szerelem”. Jártak a lábak, mozogtak a fejek, aki kimaradt
az bánhatja, hogy nem jött el,
hiszen egy igazi csemegéről,
színvonalas és szórakoztató
produkciókról maradt le.
Berkó Hajnalka

A nagyvenyimi adventi koszorút készítő szorgos csapat.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét!
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Élet az Aranydaru Nyugdíjas Klubban

Annak ellenére, hogy tagságunk (sajnos) öregszik, szép
és tartalmas évet zártunk.
Közösen megünnepeltük
a születés- és névnapokat, a
kerek évfordulókat pezsgővel, a kiemelkedő házassági
évfordulókat ajándékkosárral.
Igyekeztünk egy kis játékkal
vidámabbá tenni az együttléteket. Telefonon vagy személyesen tartottuk a kapcsolatot
beteg klubtársainkkal attól
függően, milyen volt az állapotuk.
Két alkalommal nagyon
jó hangulatú kirándulást tettünk Kiskőrösre, a gyógyfürdőbe. Többen együtt nyaraltak Cserkeszőlőn, ami már
hagyomány nálunk. Büszkék
vagyunk arra, hogy javaslatunkra Sóti Istvánné Terikét
szervezői munkájáért „Nagyvenyimért” kitüntetésben részesítették.
Dalkörünk nagyon sok
meghívást kapott, aminek
igyekezett eleget tenni. Velük
együtt versmondóink, táncosaink nagyon jó eredményt
értek el a Kortárs Nyugdíjas
KI-MIT-TUD-on. Ebéddel
és táncos mulatsággal ünnepi
klubnapot tartottunk a klub
és a dalkör megalakulásának
évfordulóján, illetve az Idősek
Világnapján.
A hagyománynak megfelelően megrendeztük a Költészetnapi Versünnepet, a
Pünkösdi
Dalostalálkozót.
Versmondóink eleget tettek a
baráti klubok hasonló rendezvényére tett meghívásnak.
Az adventi időszak előtti
klubnapon ajándékkal és műsorral köszöntöttük tagjainkat.
Az advent helyi rendezvényein részt vettünk. Az Idősek
Karácsonyán nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzatának, Mogyorós Máriának, a
Művelődési Ház és Könyvtár
vezetőjének, Semmelweis Ferencnek, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnökének,

Az idősek karácsonyán is nagyon jól érezték magukat klubtársaink
valamint Kövesdi Istvánnak a
támogatását, segítségét.
Január 7-én zenés-táncos
Pótszilveszter volt. Sajnos többen lemondták a részvételt, de
így is nagyon jól éreztük magunkat. Ebben az évben is szeretnénk legalább ilyen változatos programot összeállítani. A
januárra a ZWACK-múzeumba tervezett kirándulást
az év végi kiköltekezés miatt
februárra toltuk ki. Még februárban szeretnénk egy közös
napot disznóvágással, megvendégelve a tagságot húslevessel,
pecsenyével.
Jó lenne egy-két kellemes
napot, fél napot eltölteni a
helyi horgásztónál, egybekötve halételek elkészítésével, elfogyasztásával. A medvehagyma-időszakban buszos
kirándulást szervezünk DégSoponya-Ozora-SzekszárdDunaföldvár útvonalra, ezúttal fürdőzés nélkül.
Ismét elmegyünk Kiskő-

rösre is. Megpróbálunk megszervezni egy fürdést Paksra.
Szintén szervezés alatt áll a
közös üdülés Cserkeszőlőre.
Dalkörünk és szavalóink
meghívást kaptak április 7-re
Soponyára egy versünneppel
egybekötött rendezvényre.
A hagyományoknak megfelelően mi is megrendezzük
április 9-én a Költészetnapi
versünnepünket.
Nagyon készülünk a május
12-én 15. alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi
Pünkösdi Dalostalálkozóra!
A szokásostól eltérően ebben az évben a munkanapáthelyezések miatt többször
nem a megszokott első hétfő
délután lesz a klubnap. Kérem, a közétett programtervezetben figyeljétek az időpontokat!
Megünnepeljük a nőnapot, az anyák napját, a klubés dalkör megalakulásának
évfordulóját, az idősek világ-

A legközelebbi klubnapot
február 5-én 15 órakor
rendezzük.
Kérem a részvételt, mert személyi
változás miatt választás is lesz!

napját és természetesen a születés- és névnapokat is.
Szeretnénk tartalmas, kellemes órákat együtt tölteni.
Továbbra is segíteni kívánjuk a helyi rendezvényeket,
tartjuk baráti kapcsolatainkat
a környező és a helyi klubok
tagjaival, segítünk beteg, elesett tagjainknak is.
Igyekszünk eleget tenni
minden meghívásnak.
Szeretettel várunk minden
nagyvenyimi lakost rendezvényeinkre. Igyekszünk színes
programokat szervezni ennek
a korosztálynak. Szeretnénk,
ha többen kedvet kapnának
ahhoz, hogy velünk töltsék
idejük egy részét. Tudjuk, hogy
a nyugdíjba menetel ideje kitolódik, szükség van a nagyszülők segítségére, de a korosztály
problémáit, örömeit ugyanabban a korcsoportban lehet leginkább átbeszélni.
Szeretettel várjuk leendő
klubtársainkat. Lehet először
csak betekintést nyerni közös
életünkbe 1-1 klubnap vagy
kirándulás alkalmával.
Kívánom, hogy kedvet kapjanak a közös együttléthez!
Köszönöm
mindenki
munkáját, segítségét!
Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas
Klub elnöke
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Művelődési ház keretein belül működő csoportok

A nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár csoportjai továbbra is
szeretettel várják régi és új tagjaikat!
Klubfoglalkozás
időpontja
kedd 19-20-ig
csütörtök 19-20-ig

Csoportvezető

Elérhetősége

Hólik Rózsa

30/970-29-34

Csavajdáné
Hassza Magdi

20/265-15-71

Póla Imréné

30/608-58-47

Boldogságklub

Kegyes Lászlóné

Foltvarró klub

Selmeczi-Kovács
Istvánné

30/748-56-53,
30/339-21-00

minden hónap első
hétfőjén
15-17-ig
havonta egy hétfőn 1720-ig

30/564-03-20

kedd 16-19-ig

Iskola

Péter Kata

30/940-11-47

szerda 18-20-ig

Iskola

Csécs-Somorácz
Zsófia

70/708-52-25

csütörtök 16-19-ig

Iskola

Gerinctorna

Gulyás Erzsébet

30/190-22-25

Iskola

Hip-hop
csoport

kedd 18-19-ig haladó
csütörtök 18-19 kímélő

Jobbágy Péter

30/526-22-28

péntek 15.30-17-ig

Iskola

Jóga

Sáriné Kun Anita

30/928-35-06

Kötögetők
klubja

hétfő 18:00-19:00-ig
szerda 18-19:30-ig

Könyvtár
Könyvtár

Szabadi Andrásné

30/641-62-17

szerda 16-18-ig

Könyvtár

Kreatív Klub

Gyürüs Istvánné

30/66-43-125

hétfő 16.00-18.00-ig

Iskola

Jobbágy Péter

30/526-22-28

kedd 16-18-ig kicsik
péntek 17-19-ig nagyok

Iskola

Jobbágy Péter

30/526-22-28

szerda 16-18-ig

Iskola

Kegyes Lászlóné

30/748-56-53,
30/339-21-00

szerda 17.15-19-ig
csütörtök 17.15-19-ig

Iskola

Rozbora Piroska

30/430-75-51

Czuppon Péter
Kuminka Zsuzsa

30/277-36-06

Alakformáló
torna
Aranydaru
Dalkör
Aranydaru
Nyugdíjas
Klub

Fontana Női
Kar
Főnix
Foltvarró
csoport

Mazsorett
csoport
Moderntánc
csoport
Német
barátság nyelvi
klubja
Szerető
beszélgetések
Táncegyüttes
Társastánc
klub
Thai Chi

Kegyes Lászlóné
Dávid Béla
Póla Imréné

csütörtök 15-16-ig

30/748-56-53,
30/339-21-00

alkalmanként
16.30-19-ig
páros hét péntek 19-21
szombat 8-10
páratlan hét péntek
19-21-ig

30/608-58-47

csütörtök 18-19-ig

Helyszín
Iskola
Iskola
Iskola
Könyvtár

Könyvtár
Iskola
Iskola
Iskola
Könyvtár

A csatlakozás feltételeiről érdeklődni és a foglalkozásokra jelentkezni a Palágyi József
Könyvtárban (az iskola épülete és a benzinkút között) személyesen, illetve a 25/506-220as telefonszámon, és a muvhaznagyvenyim@gmail.com e-mail címen, valamint a fent
látható vezetőknél, telefonon lehet.
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Az én falum túramozgalom

70 km a 70 éves
Nagyvenyimen és környékén

„Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem. Azt
a földet, melyen élünk, akkor szeretjük igazán, ha szemtől szembe
ismerjük is azt.” / Dr. Tavaszy Sándor

A túramozgalom fő célja, hogy mozgásra serkentse – elsősorban - a diákokat úgy, hogy közben megismerjék és felfedezzék lakóhelyük, Nagyvenyim közvetlen és kicsit tágabb
környezetét. Mivel 2017-ben 70 éves az önálló Nagyvenyim,
ezért úgy gondoltuk, hogy a túrázást is betesszük a 2018-as
Falunapig tartó programsorozatba. Összesen hét alkalommal
– havonta egyszer - átlagosan 10 km-t kell a túramozgalomban részt vevőknek legyalogolniuk elsősorban községünkből
elindulva. A túrákon bárki - gyerek és felnőtt - részt vehet.
Nem kötelező az összes túrát teljesíteni, de aki mind a hét
alkalommal elindul és célba ér, az többszörös jutalomban részesül!
A teljesítés feltétele: aki szeretné a teljes túramozgalmat
teljesíteni, vagyis mind a hét alkalommal végigjárni a kijelölt utat, annak egy igazolólapot kell kérnie az első túrára jelentkezéskor. Az igazolólap ingyenes. Ezt Nagyvenyimen a
Kossuth Lajos Általános Iskolában vagy a Művelődési Ház és
Könyvtárban tudja beszerezni névre szólóan a túrázó. Egy túrán azt tekintjük résztvevőnek, aki jelentkezett az adott túrára
és azt sikeresen teljesítette. Ezt a túra végén, az igazolólapon
a túravezető pecséttel igazolja. Aki a túramozgalmat sikeresen teljesíti, személyenként emlékjelvényt és névre szóló oklevelet kap, illetve egy buszos jutalomkiránduláson vehet részt
május végén.
Díjkiosztó (a jelvények és az oklevelek átadása) a tanévzárón a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
A túrák tervezője Németh László, az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület elnöke, a túrákat ő és túratársai fogják vezetni. A résztvevők „beszervezését”, koordinálását
és a túrákon a túravezető segítését a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusai látják el. A jubileumi túramozgalmat
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete által a Művelődési Ház és Könyvtár támogatja.

A „70 év - 70 km a nagyvenyimi iskolásokkal” túramozgalomban részt vevő túrák időpontja és helyszíne:
1. 2018. február 24. szombat háromnegyed-8.: a „Dunán
innen –Dunán túl” teljesítménytúra 15-ös távja: Rácalmás –
Dunaújváros között / Találkozás a nagyvenyimi Barátság-kőnél / költség: nevezési díj 1000Ft ill. Nagyvenyim-Dunaújváros buszjegy oda-vissza.
2. 2018. március 10. szombat (munkanap) 8 óra: Szentmihályi-erdő – Kulcs, szélerőmű – Duna-part – Rácalmás, Jankovich-kúria. ~10-11 km./ Találkozás a nagyvenyimi Barátság-kőnél / költségek: múzeumbelépő 200Ft/diák és 450 Ft/
felnőtt, míg az utazást a Művelődési Ház és Könyvtár fedezi.
3. 2018. április 21. szombat (munkanap) 8 óra: Mezőfalva – Bolondvár – Sudár-erdő. ~ 10km. / Találkozás a nagyvenyimi Barátság-kőnél / költségek: Nagyvenyim-Mezőfalva
buszjegy oda-vissza.
4. 2018. május 26. szombat fél 8.: JUTALOMTÚRA A
FENTI HÉT TÚRA TELJESÍTŐINEK!
VISEGRÁDI-HEGYSÉG: Holdvilág-árok – Lajos-forrás – Cseresznyés-árok – Vasas-szakadék – Pomázi-Kő-hegy
– Pomáz. ~ 12 km. / Találkozás a nagyvenyimi gyógyszertár
előtt/ költségek: ingyenes, az utazást a Művelődési Ház és
Könyvtár fedezi.
További információ a rendezők telefonszámán, e-mail-jén
kérhető:
Németh László, Erdőjárók Klubja elnök: tura@erdojarokklubja.hu; 70/3968300, 20/9532197
Czimmer Éva, Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola: klain030096@gmail.com; 25/506-221
Debreczenyi Kálmánné, Művelődési Ház és Könyvtár,
muvhaznagyvenyim@gmail.com; 25/506-220
Pásztor Ferencné, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, venyimtitk@invitel.hu; 25/507-460
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OM mantra zengetés Nagyvenyimen

Mi is az OM?
Mindenki hallott már az
OM hangról, ha másképp
nem, filmekben megjelenő
buddhista szerzeteseket látott
OM mantrát zengetni. A rejtélyes hang, amit mozdulatlanul akár órákon át kántálnak.
Az OM a hindu vallás titkos
szimbóluma, már maga a szó
is óriási erővel rendelkezik.
Ebben az egyetlen kis szócskában benne van az egész
Univerzum vibrálása, energiája. A teljességet fejezi ki. Hihetetlen energiával bír, zengetése pedig - számos jótékony
hatással rendelkezik.
Az OM rendszeres kántálásával meggyógyíthatjuk
testünket: bármilyen hihetetlennek is tűnik, de a mérgek
hatékonyabban távoznak a
szervezetből, miközben erősödik az immunrendszer, beindulnak a szervezet öngyógyító folyamatai. Az OM
mantra folyamatos zengetése egymásra hangolja a
szerveket, így sokkal kisebb
energiafelhasználással sokkal könnyebben tudnak azok
működni. Kiegyensúlyozza
az emésztőrendszer működését, és segít megszabadítani
az olyan negatív gondolatoktól és érzésektől, mint a düh, a
Ha teheti, kérjük,
támogassa iskolánk
alapítványát!

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

harag vagy a csalódottság. Az
OM tisztítja az aurát, javítja a
koronacsakra és a harmadik
szem működését. Egészen elképesztő a hatása például akkor, ha depresszióban, migrénben vagy az idegrendszer
működésével összefüggő betegségben szenvedünk. Gyógyítólag hat a magas vérnyomásra, a szívproblémákra, de
megnyugtatja az elme mellett
az egész testet és a lelket is.
Az OM Chanting egy
csoportos gyakorlat, amely az
OM átalakítási erejét hasz-

nálja a résztvevők öngyógyító képességének aktiválására.
A gyakorlat a negatív energiákat pozitívvá alakítja, segíti a
helyi környezet tisztítását, és
támogatja a résztvevők fizikai,
érzelmi és szellemi jólétét.
Nagyvenyimen a tavalyi évben kezdtük el az OM
mantra csoportos zengetését.
Havi egy alkalommal - egy,
a teliholdhoz közeli időpontban zengetjük 1 órán keresztül a mantrát. OM Chanting csoportok már az ország
több pontján működnek: Bu-

Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
e-mail:
omchanting.dunaujvaros@gmail.com
Telefon: +36 30 940 1147

Szilveszter
Az év utolsó nagy rendezvényei mi másról szólhatnak, ha nem az önfeledt szórakozásról. December 31-én
Nagyvenyimre is ez volt a jellemző, sok százan fújták a dudákat, szórták a konfettit, és
kívántak egymásnak boldog
új évet. A zene, tánc és pezsgődurranás elmaradhatatlan
kelléke az évbúcsúztató, újesztendő váró buliknak. Az
iskola tornatermében már hagyományosan rendezte meg a
szülői munkaközösség az év
végi batyus bált. A zsúfolásig
telt helyiségben szülők, gyerekek táncoltak, szilvesztereztek
együtt. A zenéről ezúttal is a
Turi zenekar gondoskodott.

dapesten, Szegeden, Kaposváron, Jászberényben, Dunaújvárosban és most már
Nagyvenyimen is. Világszerte több száz ilyen zengetőkör
működik iskolákban, egészségügyi
intézményekben
Kambodzsától át Dániáig.
Az OM Chanting ös�szefogja az embereket, hogy
megosszák a OM pozitív rezgéseit és a földi anya iránti
szeretetüket a helyi közösségekben és a világ különböző
országaiban. Így a rendszeres
OM Chanting körök felbecsülhetetlen ajándék az emberiség számára.
Az OM zengetése tisztítja
a tudatot, rezgései harmóniát
hoznak a világba.
„A félelem az egyik legnagyobb botlás, akadály a megvilágosodáshoz vezető úton.
Az OM gyógyító technika
szabaddá teszi a lelket, hogy a
szívből kisugározhasson a fizikai világra. Az OM Chanting körök tagjai ténylegesen
meghaladják a félelmet. Az
OM Chanting résztvevői azt
veszik észre, hogy a sok-sok
életen át, félelemből felhalmozott páncélrétegek leválnak róluk.” - Mahavatár Babaji.
Jai Guru Dev
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Tavaszi egészségnapra várjuk Önöket!
Időpont:

2018. április 14. szombat 14-17 óráig
Helyszín:

Művelődési Ház nagyterme és az iskola aulája
Házigazdánk: dr. Zseli József háziorvos

A délutánon neves egészségügyi szakemberekkel színesített előadásokkal,
melanómaszűréssel, csontsűrűség-, vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testsúly-,
testzsírszázalék-, vázizomszázalék- és BMI méréssel várjuk Önöket.
További információkat később a művelődési ház honlapján (muvhaz.nagyvenyim.hu),
facebook oldalán (www.facebook.com/muvhaznagyvenyim) és a kihelyezett plakátjainkon
találhatnak.
Várjuk Önöket szeretettel!
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

Két nagyvenyimi nyertes Nagyvenyimi Foltvarrók
hírei!
a Csoóri Sándor Program
Csoportunk 1998-ban alakult meg szorgalmas kezű as�2017. évi pályázatán
szonyokkal, lányokkal.

A Csoóri Sándor Programot 2017-ben indította el a
kormány azzal a céllal, hogy
a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban
működő - Magyarországon a
hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri
- szervezeteket, közösségeket
a program céljaihoz rendelt
alap terhére pályázati formában támogassa.
Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján
a Csoóri Sándor Alapból a
Művelődési Ház és Könyvtár
csoportjai közül az Aranydaru Dalkör hatszázezer forint,
a Nagyvenyimi Táncegyüttes kettőmillió-hatszázezer
forint összegű támogatásban
részesült.

A Támogatási összeget
klubjaink fellépő-ruhák beszerezésére, a felkészülésüket segítő szakmai anyagok
és technikai eszközök vásárlására fordíthatják. A fejlesztéseket 2018. június 30-ig kell
megvalósítani. Mindkét csoport új viselettel gazdagodik majd. Emellett a dalkör
hangszereket és hangrögzítő
eszközt valamint kottákat vásárol, a táncegyüttes új koreográfiák megvásárlására, zenekari kíséret és vendégoktató
tiszteletdíjára költi a támogatást. Terveink szerint már a
Pünkösdi Dalostalálkozón, de
legkésőbb a falunapon már az
új viseletben, új műsorral láthatjuk mindkét csoportot a
színpadon.
MM

A textil foltvarrás, a patch
work ma Magyarországon
egyre népszerűbbé váló tevékenység.
Legtöbb családban fellelhető maradék anyagok felhasználását teszi lehetővé.
Napjainkban népszerű a farmer újrahasznosítása, tetszetős ruhadarabok, háztartásban
használt termékek sokasága
készíthető el foltvarrás technikával. A türelemmel és kitartással készült alkotásokat
kiállításokon, találkozókon
csodálhatták meg az érdeklődők.
Tudásunkat, tapasztalatunkat megrendezett regionális, találkozókon adjuk át
társainknak. Az idei találkozóra nagy hangsúlyt és figyelmet szentelünk hiszen 20

éves születésnapját ünnepli
csoportunk. Fantáziadús, magas színvonalon készített kiállítással készülünk október
6-ra tervezett kiállításunkra.
Ha valakinek kedve van csatlakozni hozzánk szívesen látjuk csoportunkba.
Selmeczi-Kovács Istvánné
csoport vezető
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Az olvasó írja

Venyimről más-szemmel
Nem régen – még nincs két
éve – hogy Nagyvenyimre
költöztünk. Férjemmel együtt
mindketten Vas megyéből
származunk.
Vas megye ugyebár az egyik
legnyugatibb megyénk, közel
van Ausztria, és ez bizony eléggé
meghatározza az ottani városok,
falvak, települések arculatát. No,
nem, mintha nem lennének arrafelé is a sorból kilógó épületek,
falvak, de azért általában elég sok
szép dolgot lekoppintottak honfitársaink a sógoroktól.
Virágos, szépen gondozott
porták, ablakok, szalmabábuk a
község bejáratánál, feldíszített
főterek, újjá varázsolt régi szekerek, tele muskátlival.
Mióta itt lakunk, barátaink
Vas megyéből, innen is, onnan is
felkerekedtek, hogy meglátogassanak minket. És hát a megjegyzéseikből szeretnék idézni:
- Te, hát ez a Venyim teljesen
olyan, mint „otthon nálunk!”
- Nahát, nem is gondoltam,
hogy ilyen szépen rendezett porták vannak itt!

- No, hallod, egészen otthon
érzem magamat! Nem csodálom, hogy ezt választottátok!
- Azta, micsoda széles utcák!
És milyen gondozott kertek!
Hát igen! Talán az itt lakóknak fel sem tűnik, de szép ez a
település! Gondozott. Jó itt lenni. Sok program van. Szinte
minden korosztály megtalálja a
magának valót. És hát kedvesek az itt élők. Készségesek. Szívesen válaszolnak, ha kérdezünk
valamit. Hihetetlen, mennyi bolt
van, és lassan nem lesz érdemes
bemenni a városba olcsóbb áruért, mert az árak a nagyokkal vetekszenek. Frissebb zöldséget
sem nagyon találunk a városban.
A postások, gyógyszerészek, orvosok és asszisztenseik is kedvesek. Szóval jó Venyimen élni.
És végül egy kis mesével szeretném írásomat befejezni.
A bölcs ott ült a város kapujában tanítványával, aki itta, leste
minden szavát. Egyszer csak arra
jött egy vándor. Illedelmesen köszönt, majd így szólt!
- Mondja bátyám, milyen

emberek élnek itt ebben a faluban?
- Miért kérded - fiam? Kérdezte a bölcs.
- Hát, mert abból a faluból,
ahol eddig éltem, el kellett jönnöm, és most helyet keresek magamnak is, meg a családomnak
is.
- Aztán milyen emberek éltek
ott fiam, ahonnan jössz?
- Hát, ott bizony sajnos nem
jó emberek laknak. Pletykásak,
lusták, irigykednek, kibeszélik a
másikat a háta mögött…
- Hát fiam, hogy őszinte legyek, sajnos, itt is ilyen emberek
laknak. Pletykásak, rágalmazók,
önzők, jobb, ha tovább keresel.
Ezzel a vándor tovább ment.
Nem sokkal ezután egy másik
vándor érkezett. Ő is megállt, illedelmesen köszönt, és elmondta, hogy helyet keres magának és
a családjának. Ő is megkérdezte:
- Mondja bátyám, milyen
emberek élnek itt ebben a faluban?
- Miért kérded - fiam? Kérdezte a bölcs.

Működésünk során egy
szép kerek számhoz érkeztünk. Immár ötödik éve van
együtt a mi kis szorgalmas
csoportunk. Az idő igazolta a kötős klub létjogosultságát, szükségességét! A csoport
tagjai ennyi idő óta is kitartóan, szeretettel járnak a klubba
kötni, horgolni, még hímezni is! Szükségünk van egymás
társaságára, az otthoni munkából való kiszakadásra, beszélgetésre, közben hasznos
tevékenységet is végzünk.
Hagyománnyá vált, hogy
évente egy alkalommal nyitunk a belátogatók, a környék
kötögetői, az intézmények
dolgozói felé. Ezen a napon
kiállítjuk munkáinkat és vendégül látjuk az érdeklődőket.
Tavasszal tervezzük ezt a be-

mutató napot, amikor Erdei
Gyöngyvért, a „Kössünk lányok” internetes csoport vezetőjét is meghívjuk sok szép
fonalával, megvásárolható termékeivel.
A klub nem tanfolyam jellegű! Aki idejár, az kedve szerint köt, horgol bármit. Segédanyagként kötős-horgolós
újságokat, könyveket és az internetről letöltött mintákat
használunk. Természetesen,
aki tud, segít a társainak egyegy minta begyakorlásában.
Aki szeretne, csatlakozhat
még hozzánk, várjuk szeretettel.
Mindenkinek boldog új
évet, jó kötögetést kívánok a
kötögetők nevében is:
Szabadiné Iluska
klubvezető

2018. január 22-én indult a
Kreatív Klub tavaszi időszaka.
Az elmúlt időben sok szépet
alkottunk. Készítettünk és díszítettünk ajándékdobozt, kitűzőt selyemszalagból, masnit szaténszalagból, quilling
technikával képet, kopogtatót és egyéb díszeket, karácsonyi csillagot, asztaldíszt alkottunk. Fonalgrafikáztunk is.
Papírból kosarat, dobozt fontunk, éppen most tanuljuk a
rafia-fonást.
Tavasszal kis kiegészítőket készítünk húsvétra, anyák
napjára és egyéb alkalmakra
kedves ajándékokat.
Ha van kedved, csatlakozz hozzánk! Minden hétfőn 16-18 óráig vagyunk az
iskolában. Nem kell különösebb kézügyesség sem, csupán

Kötögetők klubja

- Hát, mert abból a faluból,
ahol eddig éltem, el kellett jönnöm, és most helyet keresek magamnak is, meg a családomnak
is.
- Aztán milyen emberek éltek
ott fiam, ahonnan jössz?
- Ó, hát ott nagyon derék,
szorgalmas, kedves emberek élnek. Segítőkészek, figyelmesek.
Úgy sajnálom, hogy el kell jönnünk onnan!
- Hát fiam, ez a falu pontosan
ilyen. Itt is ilyen emberek élnek.
Kedvesek, barátságosak, segítőkészek. Telepedj le itt!
Miután elment, a tanítványa
megkérdezte az bölcstől: Miért tetted ezt? Ugyanerről a faluról kétféle információt mondtál. Miért?
- Tudod fiam, aki akarja,
megtalálja a jó embereket, aki
meg akarja, megtalálja a kevésbé jókat. Minden csak nézőpont
kérdése.
Úgy látszik, mi itt Venyimen
megtaláltuk a jókat!

Kreatív Klub

Gyürüs Istvánné

egy kis jókedv, és nyitottság.
Olyan jó együtt lenni, beszélgetni, egymástól ötleteket ellesni. Szeretettel várunk.
Gyürüsné Panni
06-30-66-43-125

Mi újság Nagyvenyimen?

Fogadó óra
A képviselő-testület 2018. március 27-én 15 órakor fogadó órát tart a polgármesteri hivatalban.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17
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