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„Suli Fitt Park
– Kölyökvár”
Az önkormányzati feladatellátás támogatása körében „Suli
Fitt Park – Kölyökvár” megnevezéssel benyújtott pályázatunk
sikerével újabb lépést tehetünk
az elmúlt öt esztendő tudatos
és koncepciózus fejlesztésének
eredményeként megszületett és
fejlődő „újarcú településközpontunk” kiteljesedése felé. A mintegy 20 M Ft-os támogatás felhasználásával megújul majd az
iskola és a Közösségi Ház közötti területen lévő görpálya, további kültéri fitneszeszközökkel, kiszolgáló pavilonnal fejlesztjük a
szabadtéri sportolás lehetőségét.
Új, térköves burkolatú közlekedési útvonalakkal gazdagítjuk és
megújítjuk a zöldfelületeket.

Falunap jubileumokkal –
Kitártuk szívünk,
s a világ beléköltözött!

Kitártuk szívünk, s a világ
beléköltözött! – ezzel a mottóval nyitottuk meg augusztus első szombatján a falunapi kiállításokat a közvetlenül
a megnyitó előtt felavatott új
szociális szolgáltató tömbben és a könyvtárban. Tartalmas volt az ünnepi hétvége,
hiszen Nagyvenyim önállóvá
válásának évfordulója mellett
ünnepeltük az Altomünsterrel
kötött partnerkapcsolat, a néptáncegyüttes és az Aranydaru
Dalkör 25 éves jubileumát.

Köszönöm
Mozgalmas, sok-sok munkával teli, ám szívmelengető eredményeket, megújulást és méltóságot hozó
öt esztendő áll mögöttünk, amire joggal lehet büszke
Nagyvenyim minden polgára. A kistelepülések sorában több szakmai díjjal is elismerten az elsők között
foglalunk helyet a kihívásokra adott sikeres válaszok,
a településfejlesztés eredményessége terén. Voltak sokan, akik ebben mellettem álltak, és nem hátráltak
meg az ezzel járó feladatoktól. Kincsesládánk az ös�szefogás készségével teli. Nagyvenyim jó úton jár. Én
mindenkinek köszönöm, aki az elmúlt öt évben szakmai, fizikai munkával, pénzbeli, dologi vagy akár erkölcsi támogatással részesévé vált kitűzött céljaink
megvalósításának!
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

A szociális szolgáltató tömb avatásának örömteli pillanata
…„Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!”
Deli Enikő: Kezek

Kedves Ezüsthajú,
Aranyszívű Nagyvenyimiek!

Október első napja az idősek világnapja. Ez alkalomból
őszintén kívánok Önöknek derűs napokat, jó egészséget, kívánom, hogy társak és örömök közt töltsék a pihenés éveit!
Köszönjük a példamutatást!
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek.
Önök fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink
mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az idősek világnapja alkalmából!
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere
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Tanévkezdés biztonságban!
A Nagyvenyimi Polgárőrség csatlakozott az Országos
Polgárőr Szövetség felhívásához, melynek célja a tanévkezdési időszak köz- és közlekedésbiztonságának fokozása.
Az elmúlt években megnövekedett a településen áthaladó és a belterületen közlekedő
gépjárművek száma. A megújult burkolatok pedig gyakorta gyorsabb haladásra ösztönzik a gépkocsivezetőket.
Az iskola környéke a reggeli
időszakban a napközben megszokott intenzív forgalomhoz
képest is fokozottan veszélyes,
a személy- és teherforgalom, a
több irányból érkező gyalogosok, kerékpárosok és a tömegközlekedési forgalom egyidejű
jelenléte okán.
Ezért kiemelten szükséges
a kicsinyek és szüleik biztonságos közlekedésének támogatása, a gyalogátkelőhelyeken
történő átkelés polgárőrök általi segítése is.
A tanévkezdési időszakban
vette kezdetét az önkormányzat településközpontban megvalósuló közlekedésbiztonsági
fejlesztése is. A fejlesztés célja éppen e közlekedési kockázatokkal fokozottan terhelt terület biztonságának növelésén
túl a környezetbarát kerékpáros
közlekedés feltételeinek jelentős javítása is. A beruházás kivitelezési időszaka azonban úgy a
munkavégzés, mint a megszokott forgalmi rendben bekövet-

kező esetleges változások okán
még nagyobb figyelmet igényel
a közlekedésben résztvevőktől.
A közlekedésbiztonság javításának érdekében ezért a tanévkezdés időszakában 2 polgárőr
segíti és irányítja a forgalmat. A
tanév hátralévő részében iskolakezdéskor egy polgárőr végzi
majd ezt a munkát, így téve biztonságosabbá a gyerekek átkelését az úttesten.
A szolgálatot ellátó polgárőrök egyéb más veszélyt okozó tényezőkre is felhívják a figyelmet. A jelenleg hatályos
szabályozás szerint az iskolánk főbejárata egyirányú utcára nyílik, az utcaszakaszon
pedig különböző táblák vannak elhelyezve:
Sebességkorlátozás
(20
km), megállni tilos tábla kiegészítő táblával, mely az 50
m-es hosszra határozza meg a
tilalmat, emellett pedig érvényes a kötelező haladási irány.
A megállni tilos tábla hatálya
az iskolai főkapun túlig terjed
ki. Amennyiben azon belül
áll le az autó, az apró termetű nebulók elől takarja a kilátást a jobbról érkező járművek
szempontjából. Ez főként az
iskola befejezésekor jelent fokozott veszélyt. Az előírt haladási irány megszegése szintén
veszélyezteti a gyerekek testi
épségét. Az egyirányú utcában
jelenleg még engedélyezett a
buszok és a nagytestű gépjárművek közlekedése. A busz-

Polgárőrök segítenek a diákoknak átkelni az úton
megállóban álló busz mellett
túl gyorsan elhaladó jármű veszélyezteti az iskolába igyekvő
diákok testi épségét.
A szabályok be nem tartása
veszélyezteti az iskolás gyerekek biztonságos közlekedését,
mégis ezt tapasztaljuk. Ezért a
biztonság növelésének érdekében a most megkezdett fejlesztés során a fennálló közlekedési szabályozási helyzetet
is alapjaiban szeretnénk majd
megváltoztatni.
Tapasztalataink szerint nagyon sok gyermek valamilyen
közlekedési eszközzel érkezik
az iskolába (kerékpár, gördeszka, roller).
A KRESZ előírásait figyelembe véve a gyalogátkelőhelyen és az úttesten merőlegesen áthaladva csak a
gyalogosan
közlekedőknek
van elsőbbségük. Ezért kérjük,
hogy szálljanak le a kerékpárról és egyéb eszközről, és úgy
haladjanak át az úttesten.

Az iskolába autóval hozott
gyermekeket pedig meg kell
tanítani, hogy az úttesten merőlegesen áthaladva közelítsék
meg az iskola bejáratát vagy
hazamenetelnél az értük érkező járművet.
Kedves Szülők! A felnőttek feladata, hogy már kiskorban próbáljuk tudatosítani gyermekekben a helyes
közlekedési morált. Tisztában
vagyunk azzal, hogy minden
szülő a saját gyermeke testi
épségét tartja a legfontosabbnak. Kérjük azonban, hogy az
iskolába járó többi gyermek
testi épségére is legyenek tekintettel és a fent említettek
betartásával ne sodorjanak
másokat veszélybe!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓVJUK A JÖVŐ
NEMZEDÉK TESTI ÉPSÉGÉT!
Nagyvenyimi Polgárőrség
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata

A segélyhívó számok helyes használata

Ha vészhelyzet áll elő, hívja a készenléti szervek elérését biztosító ingyenesen hívható alábbi számokat:
104 mentők
105 hivatásos katasztrófavédelmi szerv
107 általános rendőri feladatok ellátására létrehozott
szerv
112 egységes európai segélyhívó szám
A hívásfogadó bejelentkezése után a következőt mondja el:
- az ön neve, visszahívható telefonszáma
- az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása (település, utca, házszám)
- az esemény lényegretörő, pontos leírása, elmagyarázása
Fontos a szomszédok egymásra figyelése
Mi, emberek közösségben élünk, ezért fontos, hogy figyelemmel legyünk a környezetünkben élők iránt.
Csak akkor érezhetünk egy települést valóban otthonunk-

nak, ha biztonságban érezzük magunkat benne. Ebbe tartozik
az, hogy a gyerekeket nyugodt szívvel engedhessük iskolába,
hogy esténként nyugodtan sétálhassunk az utcán, és nem kell
félni attól, hogy lakásunkban, otthonunkban bármikor ránk törhetik az ajtót, vagy távollétünkben megfoszthatnak egy életen
át gyűjtött javainktól. Mit tehetünk ennek érdekében? Kulcs
szó az együttműködés! Együtt kell működni a társadalom különböző szereplőinek, a rendőrségnek, az önkormányzatnak, a
polgárőrségnek és a lakosságnak is.
Az egymásra odafigyelő lakóközösség, a polgárőrség és a
rendőrség mellett sokat segíthet a közbiztonság javításában.
Ha bármilyen, a biztonságot veszélyeztető, vagy akár gyanús
helyzetet érzékelünk, osszuk meg ezt szomszédainkkal, hívjuk
a polgárőrség ügyeletesét vagy a körzeti megbízottat!
Polgárőrszolgálat száma: +3630-3342-002
Körzeti megbízott száma: +3620-2771-493
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Magyar Falumegújítási Díj Nagyvenyimnek

2019. szeptember 12-13án Iszkaszentgyörgyön (Fejér megye) az Amadé-Bajzáth-Pappenheim
kastély
művelődési házában került
sor a belügyminiszter által 8.
alkalommal kiírt „Magyarországi Falumegújítási Díj”
díjkiosztó ünnepségére, falumegújítási konferencia keretében. Minden díjazott település saját standot rendezett
be, ahol poszterekkel, kiadványokkal, népművészeti alkotásokkal, helyi termékekkel
stb. keltette jó hírét saját falujának. Köszöntők és egy rövid szakmai előadás mellett,
nagy hangsúlyt kapott a díjazott települések eredményeinek vetítésekkel színesített
bemutatkozása, tapasztalataik
átadása. A falumegújítási mozgalmat éppen a román diktatúra 1988-as falurombolási tervei és első intézkedései hívták
életre. Sokan voltak ugyanis
Európában, akik úgy gondolták, hogy nem eltörölni, hanem
gondosan megőrizni kellene
ezt a településformát és kultúráját. A St. pölteni székhelyű
Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség
(ARGE) ugyanabban az évben
alakult, nyolc közép-európai
ország és tartomány, – köztük
hazánk – kezdeményezésére.
Célja a falvak, a falusi életmód,
az ott évszázadok alatt felhalmozódott értékek átmentése
a jövő számára. Nemcsak egyszerű megtartást, „skanzeneket”
tűztek ki azonban célul, hanem
a modern kor kihívásaira megfelelő választ adni képes, élettel
teli, önfenntartó falvakat, amelyek egyszerre jelentenek munkahelyeket, a társadalmi-kulturális élet színterei és magas
színvonalú életminőséget nyújtani képes lakóhelyek.
Talán legfontosabb eszközük ezek megvalósítására az Európai Falumegújítási
Díj, amit 1990 óta, kétévente írnak ki. Magyarország ebben kezdetektől részt vesz. A
2019. évi pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák,
díjazzák és ezzel „reflektor-

Nagyvenyim bemutatkozó standja nagyon impozáns
kozások hatására már érzékelhetőek. A honi pályázat ezúttal
is az ARGE által meghirdetett „Európai Falumegújítási
Díj” követelményein alapult.
A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság
(Bizottság) a belügyminiszter
által kinevezett, a BM, a Miniszterelnökség, az állami főépítészek, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának
és a Magyar Építőművészek
Szövetségének képviselőiből,
összesen 9 főből állt.
A Bizottság – a pályaművek áttanulmányozása mellett
– helyszíni bejárások, konzulfénybe állítsák” azokat a tele- tációk révén is vizsgálta a legpülési közösségeket, amelyek jobb pályázatokat benyújtó
kimagasló és példaszerű szín- települések falumegújítási tevonalon végzik jövőbemutató vékenységét. Minden díjazott
településre ellátogatott.
fejlesztési munkájukat.
A pályázók közt volt aggA pályázat mottója „Magyar falu – Kihívások, helyi lomerációs, periferiális, csökkenő, stagnáló és növekvő néválaszok” volt.
A pályázat mottója a ki- pességű, 275 fős és közel 8000
íróknak azt a szándékát fejezi lelkes egyaránt. Különböki, hogy világosan bemutatásra ző helyzetből indulva, eltérő
módszereket választva váltak
kerüljenek azok
• az új kihívások, amelyek- mindannyian sikeressé. A verkel egy-egy falusi közösség- seny abszolút győztese Környe
nek szembesülnie kell, vala- volt, jövőre majd ő képviseli Magyarországot az európai
mint azok
• az intézkedések, amelyek a versenyen. A település jól tukihívásokra való válaszokként dott élni a Tatabányával közös
ipari park jelentette előnyökmegfogalmazásra kerültek
• az eredmények, melyek a kel. „Magyarországi Falumegtett fejlesztési célú beavat- megújítási Díj a falumegújítás

több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2019.”
Nagyvenyim a jelenlegi ciklusban megfogalmazott
és gyakorolt, szakmai szemléletű fejlesztési módszertan
alkalmazásával tudta e szép
eredményeit elérni. Ennek lényegét egy mondatban foglaltam össze a pályázati anyagban, melyet az egész országra,
sőt az európai folyamatokra
is rálátó szakmai zsűri nagyra értékelt: „Indokolt szükségességen és mértékletességen
alapuló moduláris ütemezettség”. E fejlesztési módszerrel
Nagyvenyim a 10.000 fő alatti lakossággal bíró települések
sorában az elsők között foglal
helyet a kihívásokra adott sikeres válaszok, a településfejlesztés eredményessége terén.
Ám feladat és megoldandó
probléma van még előttünk
bőven. De jó úton járunk direkt és átvitt értelemben egyaránt.
Tartsunk ebben össze!
Hisz büszkeségünk még inkább indokolt lehet annak a
ténynek alapján, hogy a saját
bevételek és az iparűzési adóerősség körében Nagyvenyim
sajátosan hátrányos helyzetben lévő település. A Díjátadó ünnepségre Ádám Andrea kolléganőmmel mentünk.
Örülök, hogy ő is részese lehetett Nagyvenyim másoknak való bemutatásának és a
sikerünknek (és köszönöm
a székreállós, nyújtózkodós,
kalapálós,
fűzős-ragasztós
standépítésben való aktív segítségét is). A települést bemutató standon ott voltak az
eredményeket demonstráló
fotók éppúgy, ahogy a helyi
termelők és legsikeresebb civiljeink, kézműveseink portékái, alkotásai, de ott volt
a polgármesteri hivatal kollektívájának fotója is. Ezekre
mind mind legyünk nagyon
büszkék! Hatalmas kincs az
az összefogási készség, ami
ma Nagyvenyimet jellemzi.
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim
polgármestere

4

Mi újság Nagyvenyimen?

Megkezdődött a községközpont
közlekedésbiztonsági fejlesztése

Újabb mérföldkőhöz érkezett a településközpont
átváltozása. Nagyvenyimen
koncentráltan helyezkedik el
a közintézmények zöme és
az ehhez kapcsolódó közösségi funkciók. Tekintettel az
ipari, gazdasági területeink
lakott övezethez való közelségére és az utak geometriai
elrendeződésére, e közösségi funkciójú tereket jelenleg
átszeli a jelentős teherforgalom és közösségi közlekedés
útvonala.
Így az önkormányzat és
az iskola, illetve a könyvtárat, szociális szolgáltató tömböt magába foglaló Közösségi Ház és az Egészségház
közötti útra terhelt a település mezőgazdasági forgalmának döntő hányada és a

buszközlekedés egyik iránya.
A közintézményeket magába foglaló településközpont
jelenlegi forgalmi terhelése
így kifejezetten nagy közlekedésbiztonsági kockázatot
jelent, úgy a gyalogos, mint a
kerékpáros lakossági csoportok számára. Ezért a településközpont közlekedésének
több dimenziójú, a fenntarthatóság irányába ható átalakítása szükséges, úgy a kerékpárosbaráttá alakítás, mint a
közlekedésbiztonsági szempontú közlekedésfejlesztés
körében.
Az átalakítás főbb elemei: A meglévő kerékpárút Rózsa utca-Földvári utca
közötti folytatása a 6219-es
úttal párhuzamos, közúttól
elválasztott elhelyezkedés-

ben, biztonságos gyalogos
átkelőkkel kiegészítve. Az
intézmények közötti, nem
szélesíthető útszakaszról a
teherforgalom és közösségi közlekedés átterhelése a
szűk centrumot jelentő településrész másik útjára, a Piac
tér és a Fő út Piac tér folytatásában elhelyezkedő szakaszának szélesítésével és a
6219-es út és Piac tér utcakapcsolatának megfelelő kialakításával. A forgalmi rend
átalakítása a jelenlegi kerékpárnyomon való közlekedést
és az iskolához, polgármesteri hivatalhoz kötődő jelentős gyalogos forgalmat sokkal
biztonságosabbá teszi, ezáltal előmozdítva a kerékpáros
közlekedés megnövekedését,
ezzel pedig a település köz-

lekedésének fenntarthatóság irányába történő elmozdítását, és a településközpont
modernizációját is. A kialakuló kerékpárosbarát településrész
határvonalainak
mentén kerékpártámaszok,
pihenő padok, szemetesek is
elhelyezésre kerülnek. Átalakul, megszépül a benzinkúti
csomópont is. Ezzel a kerékpárosbarát településrész kialakítását is magában foglaló
fejlesztéssel a település közlekedésbiztonsága jelentősen
javul. A beruházás időtartama mintegy 4 hónap, mely
időszakban kérjük és köszönjük az érintett lakosság és a
közlekedők türelmét.
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim
polgármestere

Virágos Magyarország: a szervezőbizottság
elnöki díjra érdemesítette községünket

A Virágos Magyarország
országos verseny újabb regionális helyezettjeit hirdették ki
augusztus 30-án. A tatabányai
területi díjátadó keretében a
Fejér, Komárom-Esztergom
és Veszprém megyéket magában foglaló régió települései
közül választotta ki a zsűri a
nyerteseket: Nagyvenyimet
a szervezőbizottság elnöki
díjára érdemesítették, amely
szintén rangos elismerésnek
számít a Virágos Magyarország országos vetélkedésben.
A Virágos Magyarország
kezdeményezés arra ösztönzi
a településeket, hogy aktívan
tegyenek a kulturált és vonzó
településkép kialakításáért.
Ehhez a parkok és virágos területek kialakítása mellett számos dolog hozzájárul, egyebek
között a fenntartható fejlődés
szempontjainak következetes
alkalmazása, a településen élők

összefogásának ösztönzése,
életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és
szemlélet erősítése, valamint a
természeti és az épített örökség
megőrzése és gyarapítása.
A zsűri a szakmai értékeléskor fokozottan figyel a

település
gondozottságára,
tisztaságára, egységes képére;
a fenntarthatósági és fejlesztési
tervekre; a település zöldfelületi programjára, fejlődésére; a
közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására; a település turisztikai

jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát
szemléletére; az önkormányzat
erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására; a nevelési-oktatási
intézmények környezettudatos
programjaira és eredményeire;
valamint a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló
energiafelhasználásra.
A verseny célja – amellyel
Nagyvenyim teljes mértékben
azonosul és tevőlegesen részese is ennek a jövőbe mutató és
a jövőnket jelentő folyamatnak
– a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak
következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának
ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti és az
építészeti örökség megőrzése
és gyarapítása.
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Több mint 2,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a településünkre az utóbbi öt évben

Ez a ház szívből épült – hangzott el a Falunapon,
a szociális szolgáltató tömb avatásakor

Színes falunapi repertoárral várta Nagyvenyim önkormányzata a község lakóit
és vendégeit augusztus 3-án,
szombaton. A szórakozáson
felül ünnepi eseményekben
is bővelkedett augusztus első
hétvégéje községünkben. A
falunapnak már a felvezetése is lebilincselő volt, hiszen
pénteken este az alapításának
huszonötödik
évfordulóját
ünneplő Nagyvenyimi Táncegyüttes műsorát kísérte vastaps az iskola tornatermében.
Szombaton reggel pedig annál a – Nagyvenyim és
Altomünster barátságát szimbolizáló – Bajorfánál gyűltek össze a falubeliek és az altomünsteriek, amelyet két éve,
a község hetvenedik születésnapján kaptak az altomünsteri barátoktól. Vargáné Kaiser
Katalin, Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a megjelenteket azzal a gondolattal,
hogy: „Ezeknek a partnerkapcsolatoknak a lényege abban áll, hogy osztozni tudunk
egymás örömében, bánatában
és sikerében, értékként tudjuk
megbecsülni az egymástól kapott ajándékot.”
Az emléktábla leleplezése után a szociális szolgáltató tömb bejárata előtt gyültek össze a nagyvenyimieken,
az altomünsteri barátainkon
kívül mindazok, akik tevékenyen közreműködtek abban,
hogy ez az impozáns épület
megvalósulhatott.

Az ünnepélyes szalagátvágás, átadás előtt Vargáné Kaiser
Katalin mondta el gondolatait.
Hangsúlyozta, édes teher volt
a gyermeklétszám emelkedése, ami az oktatási és a kulturális helyszínek szétválasztását
adta feladatul a településvezetésnek. Megújult az iskola, első
ütemben kormánytámogatással a könyvtár, másodikban pedig TOP-forrásból a szociális szolgáltató tömb készült el,
messze túlmutatva a kezdeti
elképzeléseken. Mindkettőhöz
jelentősen hozzájárultak helyi vállalkozók, magánszemé-

lyek is a jótékonysági bálokon.
A polgármester megköszönte az ünnepségen részt vevő
dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztosnak, valamint
dr. Dorkota Lajos MEKH-elnöknek, Dunaújváros és Fejér
megye dísz
polgárának, hogy
mindenben számíthatott rájuk. Köszönetet mondott a támogatóknak, a tervezésben és
kivitelezésben résztvevőknek,
s úgy fogalmazott: „Ez a ház
szívvel épült, és azt kívánom
Nagyvenyim
polgárainak,
hogy ezt az érzést fogadják be,
amikor ide betérnek.”

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen elsőként a partnerkapcsolati jubileumot köszöntötte a két alapító polgármester,
Rauf Pál és Konrád Wagner,
továbbá a most regnálók, Vargáné Kaiser Katalin és Anton
Kerle is e nemzetek, emberek,
családok közötti barátság fontosságát hangsúlyozták azzal
is, hogy kézjegyükkel szentesítették a partnerségi okmány
megerősítését. Dr. Galambos
Dénes elismerően szólt a települések közötti jó viszonyról, a
közös élményekről, a magyar–
német kapcsolatról, és kiemelte, hogy Nagyvenyimen hatalmas fejlődés ment végbe 2014
óta, a kormány segítségével
több mint 2,5 milliárd forint
fejlesztési forrás érkezett a településre.
Az elmúlt öt évben megvalósult beruházásokról Vargáné
Kaiser Katalin polgármester
is számot adott, kivetítőn bemutatott fotókon is prezentálta a fejlődést, amely településünkön végbement, és amely
a lakók, gyermekek és felnőttek életkörülményeinek jelentős javulását szolgálják.
A záró akkord, a Nagyvenyimért-díj és a Nagyvenyim
Köz-szolgálatáért kitüntető
cím és a Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díj átadása,
majd a kiállítások megnyitója közben már elkezdődött és
hajnalig tartott a zenés-táncos falunapi forgatag a liget
árnyas fái alatt.
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25 éves Nagyvenyim és Altomünster partnerkapcsolata
Az együttműködés, amely
1994. június 4-én elkezdődött
Altomünster és Nagyvenyim
között a testvértelepülési megállapodás kétoldalú aláírásával,
történelmi távlatokat nyitott
meg mindkét közösség minden polgára számára.
Az Altomünsterrel kötött barátság fennállásának
25. évfordulóját is ünnepelte
Nagyvenyim az idei falunapján. Ebből az alkalomból a
települések polgármesterei,
Vargáné Kaiser Katalin és Anton Kerle emléktáblát leplezett
le a Bajorfán a falunap nyitányaként, majd a rendezvény
keretében felavatott szociális
szolgáltató tömbben folytatódtak a jubileumi események
az ünnepi képviselő-testületi
ülésen.
– A rendszerváltást követő
első önkormányzati választásokon mandátumot szerzett
képviselő-testület célul tűzte
ki külföldi kapcsolatok kiépítését, s a testület egyik tagja,
a szőlőhegyi Szabó István
Altomünsterben élő erdélyiszász rokonai, a nagyvenyimi
általános iskola volt igazgatójának fia, Bognár László és
felejthetetlen emlékű felesége,
Hilda aktív előkészítő munkája révén már 1992 őszén
elkezdődtek a partnerkapcsolatot előkészítő tárgyalások,
amelyek mintegy másfél évig
tartottak, s a bajor településen működő egyesületek, civil
szervezetek hathatós támogatásával 1994. június 4-én került aláírásra Nagyvenyimen
a partnerkapcsolati okmány –
emlékezett vissza a kezdetekre
jó szívvel dr. Galambos Dénes
miniszterelnöki biztos, aki 34
éve nagyvenyimi polgár, és
akkori külkapcsolati bizottsági tagként, alpolgármesterként
egyaránt sokat tett azért, hogy
elmélyüljön, családok közötti
barátságban teljesedjen ki a
települések közötti kapcsolat.
Vargáné Kaiser Katalin,
Nagyvenyim polgármestere
azt mondta a jubileum alkalmából a falunap ünnepi
képviselő-testületi ülésén: –

Vargáné Kaiser Katalin és Anton Kerle emléktáblát leplezett
le a Bajorfánál a falunap nyitányaként
A barátságban eltelt negyed
századot tekintve elmondható: maradandó és mértékadó
fundamentumot teremtettek.
Olyan mély gyökeret eresztett
ez a barátság, hogy számunkra a megőrzés és a továbbvitel
maradt feladatul. Köszönet
Kegyes Lászlóné külkapcsolati
tanácsnoknak, aki ugyanolyan
hévvel és szeretettel dolgozik
a partnerkapcsolat érdekében
most is, ahogyan az elődök
tették évtizedeken át. Köszönet Szabóné Lőrincz Ilonának,
aki polgármesterként ápolta
tovább a kapcsolatot.
Rauf Pál nyugállományú
polgármester elmondta, hálás,
amiért huszonöt évvel ezelőtt
ő lehetett, aki Nagyvenyim
részéről aláírhatta a partneri okmányt. Hozzátéve:
Nagyvenyimen kívül más,

svájci és holland várományosok is voltak 1992-ben, akik
Altomünsterrel szerettek volna kapcsolatot létesíteni. Ám
mégis a magyarokat választották.
– Nagyon egyszerű a válasz
ennek miértjére – hangsúlyozta Konrád Wágner, aki Rauf
Pál társaként Altomünster
polgármestereként szentesítette az okmányt annak idején.
– A fal ledöntése után kíváncsiak voltunk a keleti országokra, szerettünk volna részesei lenne annak a folyamatnak,
ahogyan például a magyarok
ismerkednek a nyugati élettel,
kultúrával. Nem bántuk meg,
hiszen igaz barátokra leltünk
a nagyvenyimiekben, pozitív érzéseket és gondolatokat
viszünk haza innen minden
alkalommal, így most is.

Az Altomünsteri fúvósokat többször is hallhattuk a Falunapon. Nemzetközi kapcsolatokért Díjra érdemesítette őket
Nagyvenyim képviselő-testülete

– A népek közötti megértés volt a cél, erre adott megbízást a partneri okmány 25 éve.
Ám ennél több valósult meg,
hiszen magyarok és bajorok,
családok, fiatalok, települési
vezetők közötti őszinte és mély
barátság szövődött, amely nagy
kincs. Be kell vonni a fiatalokat
még inkább ebbe az együttműködésbe, hogy érezzék az ízét
és továbbvigyék. Öt éve, amikor engem megválasztottak és
megörököltem ezt a partnerkapcsolatot, csak rámondtam,
viszem tovább, persze. De azóta teljesen megváltoztak az
érzéseim, engem is magával
ragadott ez a kapcsolat, megértettem, mit jelent a népek
közötti megértés. Köszönöm,
hogy részese lehetek ennek a
kapcsolatnak – zárta gondolatait Anton Kerle.
– A 25 éves jubileum alkalmából is szeretnénk megköszönni a két, immáron
nyugállományú polgármester
munkáját, továbbá kollégám
és barátom Wolfgang Grimm
partnerkapcsolati bizottságvezető, Astrid Kühne, Franz
Göttler, Inge Grosshauser,
Békési Éva/Éva Schury, Dobos Klára és Rozbora Piroska segítségét, valamennyi
altomünsteri és nagyvenyimi
barátunk és családjaik aktív
közreműködését. Köszönöm
az alapító atyáknak, Wolfgang
Grimm, prof. dr. Wilhelm Liebhart, Peter Schultes, Sigfried
Bradl, Wolfgang Graf, Xaver
Buxeder, Szabó István, Tamás
Béla, továbbá a partnerkapcsolati munkacsoport munkájában
vezető társamként elévülhetetlen érdemeket szerzett Takács
Bálintnak és családjaiknak a
munkáját – tette hozzá dr. Galambos Dénes, aki azzal zárta
jubileumi gondolatait:
– A barátság nagy érték.
Bízom benne, hogy a két település partnersége az eddig
elért eredményeket megőrizve, a nemzeti sajátosságokat
és identitást figyelembe véve
új területekkel, új együttműködési lehetőségekkel bővül majd
tovább a jövő évtizedekben is.
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Egy kis házikót kaptunk ajándékba a bajorországi
barátainktól, hogy legyen hova hazamenni

Altomünsterben folytatódott a 25 éves jubileumi eseménysorozat szeptember első
hétvégéjén. Nagyvenyimről
mintegy hetvenen vettek részt
a nagyszabású rendezvényen.
A Stromlos – vagyis árammentesen – Altomünsteren
keresztül fesztivál hangosításmentessége a bajor fúvósoknak, dobosoknak előnyösebb
volt, mint a nagyvenyimi zenészeknek és táncosoknak, de
ez elhanyagolható részletkérdésnek bizonyult Altomünsterben, ahol a magyar zenét és
táncosokat most is kitörő lelkesedéssel fogadták. Vargáné
Kaiser Katalintól, Nagyvenyim
polgármesterétől tudjuk, hogy
a bajor partnertelepülés vezetői kifejezetten kérték, hogy a
zenekar és a tánccsoport is fellépője legyen a szombati nagyrendezvénynek, ezért két bus�szal, mintegy 70-en érkeztek

Altomünsterbe csütörtökön. A
vendéglátók péntekre kirándulást szerveztek a magyar barátoknak, akik ezúttal München
Olimpiaparkjába, az 1972-es
olimpia helyszínére látogattak.
Dobos Klára személyes, baráti kapcsolatokból származó
élményekkel színesítette a beszámolóját a park felépítéséről,
finanszírozásáról, történetéről.
A tv-torony tetején lévő forgó étteremben elfogyasztott
ebéd után Altomünsterben
folytatódott a program, nagyvenyimi alkotók kiállításának
megnyitójával, majd a partnerkapcsolat 25. évfordulójának központi ünnepségével.
Ezen a rangos eseményen és
a következő, jubileumi nap
programján részt vett dr. Galambos Dénes miniszterelnöki
biztos is, aki nagyvenyimiként,
egykori alpolgármesterként és
nemzetközi kapcsolatok bi-

zottsági tagként sokat tett a két
település közötti jó kapcsolat,
baráti viszony elmélyítéséért.
A pénteki ünnepségen az alapító polgármesterek, Konrád
Wagner és Rauf Pál, valamint
a mostani településvezetők,
Anton Kerle és Vargáné Kaiser Katalin mondták el gondolataikat. A Partnerkapcsolati
emlékérem arany fokozatát
vehette át a nagyvenyimi Vér
Szilveszter és Vargáné Kaiser
Katalin, az altomünsteriek
közül a magyar származású
Békési Éván és Dobos Klárán
kívül Sigi és Gisella Bradl házaspár valamint Anton Kerle.
Nagyvenyim polgármestere
szerint értékteremtő és jövőbe
mutató a két település kapcsolata, amely a nagyvenyimiek
és az altomünsteriek barátságában teljesedik ki. E hosszú
időszak alatt vitathatatlanul
átalakult az együttműködés,

amelyet ma már a dachaui
járás és a bajor közigazgatás
is számon tart, ami abban is
megmutatkozott, hogy a bajor
parlament jeles tagja és a járási
hivatal elnökhelyettese is részt
vett az ünnepségen.
Szombaton az altomünsteriek úgy döntöttek, hogy
az ottani Nagyvenyim térre
szánt jubileumi emléktáblát
a magyar barátoknak ajándékozzák – a tábla a venyimi emlékparkba kerül majd.
A Stromlos fesztiválon részt
vett a teljes nagyvenyimi küldöttség, a tánccsoport kétszer
is nagy sikerrel mutatta be repertoárjának legjavát.
A bográcsban rotyogott a
közkedvelt gulyás, mellette
lecsó is készült – a bajorok kérésére. Aztán jött a meglepetés,
ami könnyekig meghatotta a
nagyvenyimieket: kaptak egy
mobil faházikót, amit az ott
élő magyarok, altomünsteri
barátok készítettek és szereltek fel, „hogy legyen hova hazamenniük”, főzni a magyar
ételeket, kínálni a portékákat
a rendezvényeken.
Vargáné Kaiser Katalin így
összegez: – Nem vitathatja
senki, hogy az értéket megőriztük. Nemcsak lezártunk
egy korszakot, megünnepeltük
a negyedszázados jubileumot,
hanem úgy nyitottunk meg
egy új fejezetet, hogy abban
még minden csoda lehetősége
benne rejlik. (Forrás: duol.hu)
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Nagyvenyimért, Nagyvenyim Köz-szolgálatáért, a
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díjazottjaink
Háromféle kitüntetést is
adományozott Nagyvenyim
képviselő-testülete az augusztus első szombatján megrendezett falunapon. Az elismeréseket, díjakat Vargáné Kaiser
Katalin polgármester adta át.

radásában. Voltak ők a serdülő,
ifi, tartalék és a felnőttcsapat
edzői is, eközben eljuttatva
helyi és helyi kötődésű srácokat az „első csapatig”. Rendszeresen fogadtak vendégeket
Altomünsterből is.

Dr. Lovász Zita –
Nagyvenyimért Díj

Lajtos Jánosné –
Nagyvenyim Köz-szolgálatáért
kitüntető cím

Dr. Lovász Zita, Nagyve
nyim nagyrabecsült fogorvosnője hosszú évek óta
kitartóan kezeli a község betegeit. Szaktudásával, türelmével, intelligenciájával megnyugtatja a fogorvosi széktől
félő embereket. Mindig a fogak megtartásáért küzd, csak
végső esetben javasolja a fog
eltávolítását. Sokszor munkaidőn túl is szolgálja a lakosságot. Kiemelkedő kollegialitással vett és vesz részt az orvosi
rendelő kollektívájában. Nagy
örömmel fogadta a pályázaton
megnyert új fogorvosi széket,
gyorsan megtanulta a használatát. A képviselő-testület
Nagyvenyimért
kitüntetést
adományozott dr. Lovász Zita
részére.
Koncz Bertalan és
Konczné Bójás Magdolna –
Nagyvenyimért Díj
Szintén
Nagyvenyimért
kitüntetést adományozott a
testület a Koncz házaspárnak. Konczné Bójás Magdolna és Koncz Bertalan, mindenki Magdi nénije és Berczi
bá’-ja már a ’90-es években
tevékeny tagja volt a venyimi
sport
életnek. Eleinte mindketten, mint futballisták szerepeltek az öregfiúk illetve a
Nötye elnevezésű női csapatban. Majd egyre inkább mint
edző, pedagógus, sportvezető,
elnök és elnökségi tag, technikai vezető, szertáros, gondnok,
büfés és még ki tudja milyen
szerepkörben váltak ismertté.
Ha kellett, életben tartották az
egyesületet, elévülhetetlen érdemeik vannak a sportegyesület működésében és fennma-

Nagyvenyim Köz-szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Lajtos Jánosné, aki sok
évet dolgozott a nagyvenyimi
Nefelejcs óvodában, munkáját
csendesen, de nagy odaadással végezte, szorgalmas, tettre kész, jó szándékú ember. Jó
kedélye segítette a közösség jó
csapattá kovácsolását. Óriási
tapasztalatával oszlopos tagja volt az óvoda konyhájának,
keze nyomán sok finom étel
készült az óvodás gyerekek
örömére. Mindig nagy szeretettel, mosolygósan közeledett a gyerekek felé, ha valamely kisgyereknek segítségre
volt szüksége fáradhatatlanul
leült mellé és segített neki. A
konyhai tevékenységek iránti
szakértelme magabiztosságot
sugárzott, amelyre mindig az
igényesség volt jellemző. Süteményeivel gyakran megörvendeztette a gyermekeket és
minden óvodába érkező vendéget.
Czimmer Éva –
Nagyvenyim Köz-szolgálatáért
kitüntető cím
Ugyancsak Nagyvenyim
Köz-szolgálatáért díjat adományozott a testület Czimmer Évának, aki 2001. szeptember 1-jén kezdte meg
pályafutását Nagyvenyimen,
és dunaújvárosi létére nagyon
hamar otthonra lelt a községben. Néhány napja tanított az
iskolában, amikor megérkezett az altomünsteri diákok
cserecsapata, így némettudásának köszönhetően azonnal
bekapcsolódott a partnerkapcsolatba. Részt vett a két is-

kola diákjai közötti utazások
szervezésében, értékké növelte a gyerekekben az idegen nyelv ismeretét, szeretetét.
Részt vett a felnőttcsoportok
fogadásában, az altomünsteri
adventi vásárok kitartó résztvevője volt. Emellett elsősorban pedagógus, a nagyvenyimi iskola egyik meghatározó
alakja. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy az ifjúságot a
szabadidő hasznos és kulturált
eltöltésére tanítsa. Rendszeresen színházba, operába vitte a
gyerekeket, és minden évben
csoportot szervezett a kutatók
éjszakájára is. Hétvégenként
túrázni, korcsolyázni invitálta
a tanulókat, kollégákat, szülőket. 15 éven keresztül a nyári
táborok fő szervezője volt. Az
erdőjárók
túracsoportjának
tagjaként is sokan ismerik és
elismerik teljesítményét.

kapcsolatban is jelentős. Ehhez a kapocs benne a tiszta
szív, őszinte emberi kapcsolat.
Altomünster Zenei Egyesület –
Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért díj

Kegyes Lászlóné –
Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért díj

Az
Altomünster
Zenei Egyesület (Musikverein
Altomünster) szintén Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért díjat kapott. Jelenleg 40
aktív zenész a tagja, sok rendezvényen, eseményen vesznek részt. Az egyesület Nagy
venyimre érkező tagjai évek óta
színesítik a falunapi programokat. A fúvószenekar ébreszti a
község lakóit, valamint színpadi produkciójukkal megismertetik közönségükkel a
tradicionális bajor zenét. Tevékenységükkel nagymértékben
hozzájárulnak Altomünster és
Nagyvenyim között kialakult
partnerkapcsolat színesebbé
tételéhez, fejlesztéséhez, és a jó
kapcsolat fenntartásához.

Kegyes Lászlóné Hajnalka a Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért díjban részesült.
Partnerkapcsolatokban való
tevékenysége sok évvel ezelőttre nyúlik vissza, ám igazán mértékadóvá az elmúlt
öt évben vált a testvértelepülésekkel fennálló barátságban
végzett tevékenysége. Felelősségteljes és gondos résztvevőjeként e negyedszázados kapcsolatnak övé volt a feladat,
hogy terelgesse a fiatalokat,
idősebbeket, vendégvárókat
és kiutazókat. Többször utazott ő maga is Altomünsterbe,
Mákóba, Inaktelkére egyaránt,
ahol férjével baráti kapcsolatokat szereztek, hiszen közvetlenségükből és kedvességükből
fakadóan könnyedén sikerült
jó viszonyt kialakítaniuk az
ottani emberekkel. Többször
vették ki részüket önzetlenül
az altomünsteri „Magyar sátor”
személyzeteként a munkából.
Tevékenysége az altomünsteri és egeresi testvértelepülési

Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért díjat vehetett át
a Vér házaspár. Vér Szilveszter
és felesége különös elhivatottságot érez a partnerkapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése iránt. Az altomünsteri
partnerségben a kezdetektől
biztos pontot jelentenek a
vendégfogadásban. Az adventi készülődés idején a barátság
jegyében közel 10 éve vállalják a hosszú utat azért, hogy
a magyar gulyás elkészítésével
színesebbé tegyék a bajor barátok adventi ünnepét. Nem
ismernek lehetetlent, csak
feladatot látnak és megoldást
keresnek. Szilveszter, ha kell
Mikulás-jelmezt ölt magára.
Altomünsterben sokakkal építettek ki jó barátságot, így szeretettel fogadják őket mindig.
Ugyanakkor otthonuk ajtaját
örömmel tárják ki az Erdélyből érkezők előtt is.

Vér Szilveszter és felesége –
Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztéséért díj

Mi újság Nagyvenyimen?

9

25 éves a Nagyvenyimi Táncegyüttes

1994-ben indult útjára a
Nagyvenyimi Táncegyüttes.
Az első 11 évben Wünsch
László, Laci bácsi irányította,
terelgette a fiatalokból alakult
csapatot. Sok koreográfia készült, melyekkel közel kerültek a nagyvenyimi és a testvértelepülési közönség szívéhez.
2005 novemberétől ért minket az a megtiszteltetés, hogy
átvehettük Laci bácsitól az
együttes vezetését, igyekezve
megtartani és továbbvinni az
addigi sikereket.
Az együttes tagsága sok-

szor változott a 25 év alatt,
az induláskor táncoló fiatalok
felnőttek, elköltöztek, családot
alapítottak, helyettük új tagok
érkeztek, de nagyon büszkék
vagyunk rá, hogy van olyan
tagja az együttesnek Dálnoki Pisti személyében, aki negyed százada kitartó, megbízható tagja a csoportnak. Párja,
Györök Móni és Már Anita is
szinte az első lépésektől a csoport tagjai, lelkes motorjai.
Mivel telt ez a huszonöt év?
Rengeteg próbatermi munkával! Heti kétszer, hétvégéiket

„rááldozva” dolgoznak a csoport tagjai azon, hogy a magyar
néptánckincs egy-egy szeletét
a lehető leghitelesebben megtanulják, majd a közönségnek
tolmácsolják. Persze ez nem
igazi áldozat, hiszen rengeteg
öröm is jellemezte az elmúlt
időszakot: barátságok, szerelmek szövődtek, házasságok
köttettek, gyermekek születtek. Sok közös élményt éltünk
át utazásaink során. Többször mutathattuk be a magyar
tánchagyományokat testvértelepüléseinken: Altomüns-

terben és Egeresen. A közös
erdélyi táborozások emlékei
egy életre elkísérik az együttes
tagjait. Örömet okoz minden
egyes fellépés is, hiszen a tánc
felszabadít, mosolyra késztet,
boldogsággal tölt el. Ennek a
táncosokról sugárzó jókedvnek köszönhető talán az az
öröm is, amit műsoraink után
a közönség arcán látunk.
Köszönjük, hogy együtt
ünnepelhetjük ezt a szép évfordulót!
Czuppon Péter és
Kuminka Zsuzsa

Augusztus 20., államalapításunk ünnepe
A Szent Bernát Arborétumban civil szervezetek,
intézmények képviselői és
érdeklődők előtt Farkas Erik
színművész felolvasásával kezdődtek az ünnepi pillanatok
augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén.
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere beszélt arról, hogy a helyi
közösségnek mit is jelent valójában az összetartozás, a történelem korszakaiban megélt
történetek. Természetesen
nem maradt el István király
szerepének méltatása sem,
hiszen minden olyan esemény ehhez gyökereztethető
vissza, ami ezeréves sorsunk
során érte a magyar népet. A
nemzet tehát a közösségekben, a települések lakóiban
és az ő kapcsolataikban él és
létezik. Tovább élésének záloga a hagyományok megőrzésében keresendő – emelte

ki beszédében Nagyvenyim
polgármestere. Nem szabad
elfelejteni a múltbéli időket,
honnan jöttünk, kik vagyunk.
Őrizzük értékeinket és újakat
kell alkotnunk őszinte hittel a
jövőbe tekintve. Az összetartozás érzését engedjük a mai
napon tovább kiteljesedni –
zárta szavait az ünnepi megemlékezésben Vargáné Kaiser
Katalin.
A rendezvény további ré
szében az ünnephez méltóan
a Nagyvenyimi Aranydaru
Dalkör arató nótákat énekelt,
majd Farkas Erik újabb irodalmi szemelvényeket olvasott
fel. A műsor zárásául pedig a
Nagyvenyimi Táncegyüttes
bemutatóját láthatták a megjelentek.
Az ünnepség legvégén a
helyi szokásnak megfelelően
Nagyvenyim polgármestere
megszegte az új kenyeret.

A Nagyvenyimi Táncegyüttes ismét elkápráztatta a nézőket

Aranydaru Dalkör ünnepi műsora
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Óvoda, óvoda, óvoda
Magyar vagy angolszász ünnep? Melyik
értéket adjuk tovább gyermekeinknek?

Nemsokára közelednek az
őszi ünnepek, hagyományok,
amelyeket évszázadok óta ünnepelnek elődeink és amelyeket, reményeink szerint a jövőben is ünnepelni fognak.
Ilyen például a Szüreti mulatság, amelyet szeptember végén rendez meg évek óta intézményünk. Az esemény a
szőlőszüretelés utáni vidám
megemlékezés egy közösségformáló néphagyomány is
egyben. Idén harmadszor rendezzük meg a Márton napi
felvonulást, amikor a gyerekek által készített lámpásfelvonulással szintén hagyományt, értéket közvetítünk.
Óvodánk helyi nevelési programja alapján szükségesnek
tartjuk a magyar kultúra, a hagyomány megőrzését. A négy
évszakhoz kötődő egy vagy
akár több jeles napok hagyományőrző szokásai a gyermekek életkori sajátosságaihoz,
egyéni szükségleteihez, az
óvoda tevékenységrendszerébe jól illeszkednek. A jeles
napokon a gyermek cselekvő, aktív meghatározó élményeket kap. A közös ünnepek,
ünneplések a közösségi, családi életet is formálják. Minden
ünnepet az előzetes készülődés tesz igazán fontossá.
Óvodánkban természetesen a szülők javaslatait is figyelembe vesszük az ünnepek
szervezése és lebonyolítása
során. Viszont fontos tudni,
hogy az óvoda kiegészítőként
funkcionál, tehát az ünnepekről eddig szerzett ismeretekhez további információkat, élményeket kínál. Az ünnepek,
hagyományok megismerése,
továbbadása elsősorban a család feladata.

Régen, amikor semmilyen
digitális információ, média
nem állt az emberek rendelkezésére, a kulturális értékek
apáról fiúra szálltak és sokkal
fontosabbnak tartották, hogy
a család és a közösség együtt
vegyen részt az ünnepek, hagyományok megélésében. A
magyar hagyományok, ünnepek jó része már csak nevükben maradtak fent: nem
igazán ünnepeljük, inkább
csak nevelési, oktatási intézményekben emlékezünk meg
róluk. Pedig nagyon fontos,
hiszen amellett, hogy a gyermek nagyobb ismeretekre
tenne szert a magyar néphagyomány terén, megismeri a
különböző tájegységek szokásait, amelyek által szókincse is
gyarapodik. Érzelmileg megalapozzuk a magyarságtudatot, a szülőföldhöz, társakhoz
való ragaszkodást, egymás
iránti elfogadást.

De mi van akkor, ha a gyermekek többsége olyan kulturális ingereket kap (média,
közösségi online tér, hipermarketek), ahol az angolszász
ünnepeket olyan erőteljesen
hirdetik, hogy még a „csapból
is folyik” és beszivárog akaratlanul is közösségi életünkbe, anélkül, hogy tudatában
lennénk? Gondolok itt például a Halloween-re, amikor
egy nap különbséggel ünnepeljük a magyar Mindenszentek napját. Illetve a közkedvelt
Valentin nap, amikor virágboltok ezrei készülnek a vásárlói áradatra, mely szintén egy
Amerikából behozott, világszerte elterjedt szokás. Tulajdonképpen az Anyák napja is
eredetileg Amerikában indult
el 1872-ben, amit azóta szinte a világon mindenhol ünnepelnek. Ezek után többségünk
talán egyet érthet abban, hogy
nem tudjuk és nem is kell eze-

ket az angolszász ünnepeket
teljesen kizárni, száműzni életünkből, hiszen ha tetszik, ha
nem, nagyon megváltozott a
világ, a különböző népcsoportok sokkal nyitottabbá váltak
egymás kultúrája iránt. Rengeteg család él Magyarországon, ahol a szülő egyik tagja
más országból, más nyelvvel érkezett. Viszont, ha visszaidézzük iskolás történelmi ismereteinket, akkor tudjuk, hogy
elődeink sok-sok küzdelme,
áldozata érte el, hogy ne a német legyen az elsődleges hivatalos nyelvhasználat, hanem a
magyar. Elődeink emlékének
tartozzunk azzal, hogy ne más
népek kultúráját, hagyományait, őrizzük, ápoljuk, hanem a sajátunkét. Mert igenis felelősek
vagyunk azért, hogy saját népi
identitásunkat megőrizzük és
továbbadjuk a következő generációknak.
Czimora Dóra
óvodapedagógus
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Őszi élet az oviban –
Betegségek és megelőzésük

Az őszi óvodakezdéssel
megkezdődnek a betegségek is. Ezt minden gyakorlott
szülő nagyon jól tudja. A kiscsoportosok, főleg, akik előtte nem voltak bölcsődében az
első évükben sokszor betegek,
sokan egy hetet jönnek, egyet
pihennek. Amíg az immunrendszerük megerősödik és a
szervezetük találkozik a legtöbb betegséggel sajnos sokat vannak otthon. Ez az évek
előrehaladtával szerencsére
ritkulni fog.
Kivédeni nem lehet, minél
többen vannak, annál gyorsabban végigmegy a betegséghullám. A kicsik még nem
tudnak alaposan kezet mosni,
orrot fújni, időben a kezüket a
szájuk elé tenni, ha tüsszentenek vagy köhögnek. Így a vírusok, bacilusok gyorsan továbbadódnak.
Segíteni lehet, ha a megelőzésre figyelünk. Már a kicsik is megértik és meg tudják
tanulni, hogy tüsszögésnél és
köhögésnél zsebkendőt használjanak. Ha a kezükbe történt alaposan mossanak kezet.
A zsebkendőnek a kukában a
helye.
Nagyon fontos a helyes
orrfújás elsajátítása, amit még
addig könnyű gyakorolni,
amíg nem náthás a gyermek.
Játékosan hamar megtanulják.
Külön fújva egyik orrlyukból
a levegőt, amíg a másikat befogja. Akár pihét, lufit, papírgalacsint elfújni.
A meghűléses betegségek
ellen, rétegesen öltözködjenek. A reggeli hűvösebb időhöz képest lehet, hogy délelőttre már egy vékonyabb
réteg is elég lesz. A túl vastag dzsekiben, mellényben
ha szaladgál, hamar megizzad és máris megfázik a kisgyermek.
Fontos, hogy sokat legyenek a friss levegőn, ahol edző-

dik és tisztul a szervezet. Az
óvodában lehetőség szerint
minden délelőtt kimegyünk
az udvarra vagy sétálni, ez kb.
másfél óra. Délután, ha jó idő
van, szintén kint tartózkodunk, amíg a szülők megérkeznek értük. De az óvodás,
kisiskolás korosztálynak napi
4 órát kellene a levegőn töltenie ahhoz, hogy megfelelően
kimozogja, és friss levegővel
ellássa a szervezetét.
Vitaminpótlást, lehetőleg
gyümölcsökkel, zöldségekkel célszerű végezni. De sok
kisgyermek nem szereti még
annyira, hogy eleget fogyas�szon belőle. A vitaminpótlást
érdemes a patikussal és az orvossal egyeztetve időben elkezdeni. Különleges immunerősítőkre szerencsére kevés
kisgyermeknek van szüksége,
ezeket csak felügyelet mellett
lehet szedni orvosi utasításra.
A leggyakoribb őszi betegségek a nátha, köhögés, felfázás, hasmenés, hányás, kötőhártya gyulladás, tetű ezek

nagy része gyorsan fertőzi végig a csoportot.
Amennyiben
bármelyik
betegséget tapasztalják, érdemes a mielőbbi kezelését
elkezdeni, így gyorsabban a
gyógyulás útjára léphetnek a
gyermekek. A légúti betegségekből hamar lehet fülészeti probléma, a szövődmények
pedig fájdalmasak (fülfájás,
arcüreggyulladás, tüdőgyulladás) és mindig tovább tart a
kezelésük.
Az emésztőrendszeri betegségek általában az egész
családot érintik, gyors a lefolyásuk de mindenkit megviselnek. Érdemes kicsit megerősödni mielőtt az óvodába
visszajönnek. Minden ilyen
jellegű fertőző betegség orvosi ellátást is igényel.
A gyermekek bármelyik
betegségen esnek át, hagyni
kell meggyógyulni, kipihenni
őket. Ha korán jönnek vissza,
nagyon gyorsan újra betegek
lesznek, és esetleg a többieket
is megfertőzik még. Sok szü-

lőnek nehéz az első 1-2 évet
megoldani, hiszen a munkahelyek nem szeretik, ha túl
sokat hiányoznak. De legyen
mindig a gyermek az első! A
lábon kihordott betegségek
akár még felnőtt korban is
vissza fognak jelezni.
A tetű egy különleges fertőzés, kimondottan a kisgyermekre jellemző. Sajnálatos módon senki sincs védve
előle, nem válogatós szereti a
tiszta illatos hajat és elég egy
kis érintkezés már meg is történik a fertőzés. Megelőzésére a gyógyszertárakban lehet különböző samponokat,
sprayket kapni. De ha már
megkapták a fertőzést, csak az
irtószerek használnak, amel�lyel ilyenkor az egész családot
érdemes kezelni. Szerencsére ritkán találkozunk vele, de
akkor sajnos gyorsan terjed.
Kívánunk
mindenkinek
betegségmentes évkezdést és
jó egészséget!
Vassné Farkas Krisztina
óvodapedagógus
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

hírei

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

Elkezdődött
a 2019-2020-as tanév

Intézményünk a 2019-2020-as tanévet 247 tanulóval, 13
osztállyal kezdte meg. Már augusztus végén nagy készülődéssel
és rengeteg új ötlettel, meglepetéssel vártuk diákjainkat. Megújult nevelőtestületünk tele van ötlettel és tettvággyal, saját készítésű dekorációink díszítik az iskola falait, mégis a legbüszkébbek az udvar betonos részét körbeölelő általunk felfestett
játszófelületre vagyunk, mely képességfejlesztő és szórakoztató is egyben.

Siker és lehetőség

A nagyvenyimi iskolában
nincs tanárhiány, minden feladatot – tanítási órát és tanórán
kívüli foglalkozást - képesek vagyunk elrendelt túlóra nélkül ellátni, ezt egyszerre értékeljük sikerként és nagy lehetőségként
az előttünk álló tanévben.
A tanévet 26 álláshellyel 25
fő pedagógussal és 3 óraadó tanárral (együttesen 1 álláshelyet
kitevő óraszámmal kezdtük el.
Új pedagógusaink: Gerendai-Behringer Vivien Orsolya tanítónő aki az első osztályt
tanítja, segíti munkáját Szótáné Kiss Éva és Markóth Luca.
Kaposi Judit tanárnő a negyedik
osztályban és a felsőbb évfolyamokban tanít természetismeret
tantárgyat. Pákolicz Juhász Ágnes angolt tanít a felső tagozatosoknak, Kovácsné Nagy Anikó
az új informatika tanárunk, Várnagyné Garajszki Zsuzsanna
tanárnő pedig matematika tanár
szintén a felsőbb évfolyamon.

Iskolánk tanári kara balról jobbra, Becze Gábor, Beczéné Molnár Tünde, Pötör Emese,
Huszár Nikolett, Kissné Ságodi Gyöngyi, Markóth Luca, Fazekas Zsoltné, Várnagyné Garajszki Zsuzsanna, Nagy Gáborné Gaál Zsuzsanna, Pákolicz-Juhász Ágnes, Csőgérné Varga
Tímea,Lauberné Benedeczki Julianna,Laknerné Radó Veronika, Szárszó Bence, Hartyányi
Edit, Kovácsné Nagy Anikó, Kaposi Judit, Tóthné Kolmankó Diána,Tankó Judit, Kiss-Máté
Edit, Czuczor Zsolt, Tóth Tamás, Kürti Viktor. A fénykép készítésekor távol volt GerendaiBehringer Vivien Orsolya, Szótáné Kiss Éva és Jakab János
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Az első osztályosok
Kossuth-napi avatása

Minden tanév kezdetének
legörömtelibb eseménye az
első osztályosok Kossuth-napi avatása. Első osztályosaink
és tanítóik:
Szabó Kasszandra, Györök
Liliána, Sümegi Fanni, Almási Anna, Góman Amira, Porubszki Dusán, Szabó Dávid,
Dobai Marcell, Hagymási Attila, Farsang Artúr, Molnár Ádám, Nagyistók Attila,
Hengl Ádám
Tóth Attila, Fiter Zoltán,
Sipeki Roland, Pethes Zalán,
Nemcsényi Roland, Böröcz
Tamás.
Gerendai-Behringer Vivien Orolya és Markóth Luca a
két tanító néni a képen.
Betegség miatt hiányzik
a képről: Rédl Kincső, Zalai Sára, Csendes Norbert és
Csóri Zalán.
Iskolánk – e tanévtől- belépett a Komplex Alapprogram
elnevezésű módszertani megújulást eredményező pályázati programba, melynek első
lépéseként már szeptember
13-án és 14-én 30 órás akk-

reditált képzésen vett részt a
nevelőtestület. Három további alkalommal gyarapíthatjuk

majd tudásunk annak érdekében, hogy megvalósítsuk közös jövőképünket, létrehoz-

zuk a Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskolában is
az ÉLMÉNYSULIT.
Iskolánk nemcsak a tanítási órákon szeretne a mai kor
gyermekeinek sokrétű tudást
adni, szakköreink is bőven kínálnak lehetőséget a sokoldalú
fejlődéshez. Sakk, informatika,
média szakkör; német és angol
nyelvi foglalkozás; kézműves
és báb szakkör; birkózás, foci,
kézilabda, tollaslabda és jóga
várja délutáni foglalkozásként
a sportolni szerető diákokat.
„Az iskola egy külön világ, az év szeptemberben kezdődik és júniusig tart – egy
óra 45 perc és egy hét csak öt
nap…”
Kívánjuk minden tanulónknak, szüleinek és önmagunknak, teljék a 2019- 2020
–as tanév eseménydúsan, örömökben és tudásban tartalmasan mindannyiunk megelégedésére.
Az iskolai oldalakat
összeállította:
Fazekas Zsoltné
intézményvezető
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Kiállításokkal búcsúztunk a nyártól,
kiállítással köszöntjük az őszt

A nagyvenyimi közönség számára már megszokott,
hogy a művelődési ház a település önállóvá válásának évfordulójához kapcsolódó falunapi rendezvények között
évről-évre sokszínű és igényes
kiállításokkal várja a látogatókat. Büszkék vagyunk arra,
hogy ebben az évben több
igazán különleges válogatást
mutathattunk be, és nem csak
a falunaphoz kapcsolódóan.
A budapesti díjátadóval
egybekötött „ősbemutatót”
követően második helyszínként Nagyvenyimen láthatta a közönség a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége által
meghirdetett „Év Magyar
Fotója – Év Magyar Fotósa”
pályázatra 2019-ben beérkezett 3000 alkotás közül azt a
101 fotót, amit a zsűri és a támogató szervezetek kiemelkedőnek találtak. A kiállítást
Horváth Imre, a MAFOSZ
elnöke nyitotta meg. Az augusztus 3. és szeptember 10.
között látogatható tárlatot
sokan keresték fel: a vendégek között a helybeliek mellett a dunaújvárosi és környe-

ző települések közönségét, és
a Duna túlsó partjáról érkezőket is üdvözölhettük intézményünkben.
Az elmúlt években több alkalommal fordult a helyi önkormányzat a lakossághoz
és a helyben működő vállalkozásokhoz, hogy egy-egy
Nagyvenyim fejlesztése érdekében kitűzött céljához a
közösség támogatását kérje. Korábban beszámoltunk
már hasábjainkon ezekről a
rendezvényekről, melyekhez
jótékonysági árverés is kapcsolódott. Augusztus elejétől
szeptember közepéig megismerkedhetett a közönség 1-1
alkotás erejéig azokkal a művészekkel is, akik fotóik, festményeik, kerámiáik felajánlásával
segítették ezeknek a céloknak
a megvalósulását. Támogatásukért és a kiállításhoz biztosított alkotásokért ezúton is
köszönetet mondunk Csatai
Lászlónak, Császár Mónikának, dr. Szendrőy Istvánnak,
Dr. Zseli Józsefnek, Kádárné
Szepesi Ibolyának, Kádár Tamásnak, Kaizler Gittának, Kaszás Tamásnak, Kelemen Marián Évának, Kiss Annának,

Kosztolányi Györgynek, Pál
Zoltán Attilának, Rohonczi
ROHO Istvánnak, Szloboda
Teréznek, Vészity Margónak,
és a már elhunyt művészek –
Kim Corbisier és Szloboda
Antal - munkáit adományozó
családtagoknak.
Honlapunkon adtunk hírt
arról, hogy új közösséggel
gazdagodott településünk, hiszen nagy örömünkre ebben
az évben Nagyvenyimen a
Szent Bernát Arborétumban
került sor a SKICC Művészeti Egyesület „Idegen barátok”
nemzetközi alkotótáborára.
Az alkotótábor délutánonként nyitott műhelyként várta
az érdeklődőket, akik szeret-

nek belesni a kulisszák mögé.
Az augusztusi táborban készült képekből összeállt kiállítást Vargáné Kaiser Katalin,
és Pats Dániel képzőművész,
a SKICC tagja nyitotta meg
szeptember 13-án a Palágyi
József Művelődési Ház és
Könyvtárban. A most bemutatott anyag október 5-ig látható hétfőtől péntekig 11 és
17 óra között. Bízunk benne, hogy a különböző művészeti ágak alkotóit tömörítő
egyesülettel sikerül tartósan
együttműködnünk, és többször is bemutathatjuk majd
új képzőművészeti vagy
színpadi alkotásaikat.
Mogyorós Mária
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Énekeket és a magyar templomok
képes bemutatóját láthattuk Nagyvenyimen
Az európai örökség napok keretén belül, az Ars Sacra fesztivál
égisze alatt már második alkalommal rendezték meg a nagyvenyimi
Nagyboldogasszony templomban
a Nyitott templomok napját.
Ahogy az első alkalommal, ezúttal
is a zsidó-keresztény, valamint a
magyar kultúra művészeti ágainak
közös bemutatása, a remény, a jó
és a hit, szeretet közös vonásainak
ismertetése volt a cél.
A szeptember 21-i, szombat
délutáni eseményen a nagyve
nyimi Fontana Női Kar mellett
a Mezőfalvi Nőikart is láthattuk,
hallhattuk. A program köszöntőjében Mogyorós Mária a Palágyi
József Művelődési Ház vezetője
elmondta, hogy két éve csatlakoztak az országos rendezvényhez. Ennek záró eseményeként
került megszervezésre a szombati
koncert és a vetítéssel egybekötött ismertető előadás. Különös

A nagyvenyimi Fontana Női
előadását
figyelmet érdemel a rendezvény,
hiszen olyan nemes célt szolgál,
ahol különböző művészeti ágak
találkozhatnak nem megszokott környezetben. Azoknak is
szeretnének művészeti élményt
nyújtani, akik nem pusztán vallási,
vagy felekezeti okból látogatják a
templomokat. Ezért is kiváló, értékes kezdeményezés a Nyitott
templomok napja program, ahol a

Kar versekkel is színesítette
hangok és a vizuális észlelés alapján megtapasztalhatjuk, miként
hat egymásra és milyen módon
vannak összhangban az eltérő környezetben alkotó művészeti ágak.
A rendezvényen elsőként a
Mezőfalvi Nőikar lépett közönség
elé, akik már jól ismert és kedvelt
szereplői a térség kulturális programjainak. A folytatásban, a két
kiváló hangzású női kar előadása

között, közel egyórás időtartamban Németh László a nagyve
nyimi Erdőjárók Túraegyesületének képviselője tartott képes úti
beszámolót a túrák során felkeresett magyarországi templomokról.
A kivetített bemutatóban az épített kultúra páratlan hazai csodáit
tekinthettük meg, melynek fotós
emlékeit a négy év barangolása
során gyűjtötte össze. A képes
ismertetőt követően a vendéglátó
és meghívó fél képviseletében a
nagyvenyimi Fontana Női Kart
hallhattuk. Versekkel is színesített előadásukkal méltán vívták
ki a hallgatóság nagy tapssal kifejezett elismerését. A nagyvenyimi Nyitott templomok napja
program záró akkordjaként pedig
a két énekkar közös előadásában
a Soli Deo Gloria kánon dallamai
csendültek fel Péter Kata karvezetésével.
HL
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Aranydaru Nyugdíjas
Klub hírei

Az elmúlt 3 hónap - annak ellenére, hogy nyári szünet volt -, tartalmasra sikerült.
A Kissolti Nyugdíjas Egyesület megalakulásának 20. évfordulóját
ünnepelte. Mivel Szabóné Lőrincz Ilona megkeresésére vették fel a
kapcsolatot klubunkkal, s dalkörüket Fási Éva győzte meg anno, hogy
vegyenek részt a Pünkösdi Dalostalálkozón,meghívást kaptunk Hegedűs Józsefnétől erre a csodálatos eseményre. Marika az egyesület
megalakulása óta annak vezetője. Az ünnep díszvendége Petrás Mária népdalénekes, fazekas és férje volt. Ajándékot is kaptunk – képeskönyvet az eltelt időszakról –, amit a könyvtárban meg lehet tekinteni.
Az idei falunapon is volt közös főzés. Köszönet a közreműködőknek. Ez alkalommal röpke klubdélutánt is tartottunk,melyen felköszöntöttük a születés- és névnaposokat. Persze, nem felejtkeztünk el
a 25 éves Aranydaru Dalkörről sem. Az évforduló alkalmából a polgármesteri hivataltól és a művelődési háztól kapott tortából mindenki
részesült, aki kért belőle.
Ezen a közös ünnepen merült fel az igény, hogy ebben az évben is
látogassunk el a Kiskőrösi Gyógyfürdőbe. Meglepetésünkre nagyon
rövid idő alatt sikerült megszerveznünk, augusztus 22-re. Jó időben,
jó társaságban, jó helyen töltöttünk el egy kellemes napot. Köszönet
a szervezőknek. Hazafelé meg szerettük volna kóstolni az év tortáját,
de „anyaghiány” miatt ezt el kellett napolni. A cukrászdát kinyitották
volna a kedvünkért, de a torta elfogyott.
Természetesen a falunapi rendezvényeken,az ünnepélyes átadón is
részt vettünk,s aki tehette,vendéget is fogadott.
Dalkörünk műsort adott a falunapon, ellátogatott Kunszentmiklósra, Kisapostagról elhozta a vándorkupát és fellépett a dalkörök találkozóján Baracson is. Sajnos a kis létszám miatt nem tudnak elfogadni
minden meghívást.
A Nyugdíjasok Szociális Fóruma elnökétől, Semmelweis Ferenctől
meghívást kaptunk (meghatározott létszámmal) október 2-ra az idősek világnapja központi rendezvényére a Pesti Vigadóba.
Örülünk, mert hosszú évek után van állandó helyünk a művelődési
házban. Bízom benne, hogy az új körülmények meghozzák a kedvet a
részvételhez. Most már visszatérünk a megszokott időben történő találkozáshoz:
Klubnapot tartunk 15 órától: október 7-én, november 4-én., december 2-án. Előtte 14 órakor vezetőségit tartunk.

Köszönetünket fejezzük ki
A nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub nevében
köszönetet mondok a Venyim-Aqua Kft.-nek a Pünkösdi
Dalostalálkozó támogatásáért.
Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas Klub elnöke
Mély fájdalommal búcsúzunk

Jobbágy Miklós
klubtagunktól.

Emléke örökké élni fog szívünkben, nyugodjon békében!
Aranydaru Nyugdíjas Klub tagjai

Lányok, anyák,
nagymamák
Szerettek énekelni, de nem tudtok?
Gyertek közénk, itt tanulhattok!
A Palágyi József Művelődési Házban
működik kórusunk, a

FONTANA NŐI KAR
Egy- és többszólamú dalokat énekelünk
a népdalfeldolgozásoktól a vidám kánonokon át
a megzenésített versekig.
Fellépünk a község hivatalos ünnepségein,
kiállítás megnyitókon, kórustalálkozókon
és saját szervezésű koncerteken.
14 éves kortól minden szerdán 17 órától várunk
titeket, a művelődési házban.

Mi újság Nagyvenyimen?

Református hírek

Az idén szeptemberben nagy örömünk a gyülekezetben,
hogy 12 nagyvenyimi kicsi és kicsit nagyobb gyermek szülei
döntöttek úgy, hogy a keresztség szentségében részesítik gyermeküket. Köszöntjük Őket és családjukat a gyülekezetben.
Kérjük, várjuk, kívánjuk, hogy legyenek közösségünk aktív tagjai és érezzék meg az összetartozás élményét és előre vivő erejét.
Gyülekezeti kirándulást szervezünk október 23-án Ópusztaszerre. A kirándulásra lehet még jelentkezni a lenti elérhetőségek bármelyikén. Gyertek, menjünk, nézzük meg együtt az
emlékhelyet és a Feszty-körképet!
Bibliaismereti sorozatunk indul október 9-én, szerdán. Szerdai napokon (október 23. kivétel)
18 órától 19 óra 30-ig tart. Az idei őszi témakörünk a Tízparancsolat.
Gyülekezetünkben az idei év szeptemberétől megváltozott
az Istentiszteleti rend. Istentiszteleti alkalmainkat minden hónap második és negyedik vasárnapján reggel 9 órától tartjuk.
Várunk mindenkit szeretettel!
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Nőgyógyászati
rákszűrést tart
2019. 11. 5-én

(kedden)
14 és 16 óra között
Dr. Kolos János főorvos,
szülész-nőgyógyász adjunktus
a Tanácsadóban.
A vizsgálat díja 2500 ft.
A szűrés előjegyzés alapján
történik, mely az 506-200-as
telefonszámon kérhető.

Elérhetőségeink:
Gyülekezeti ház: Nagyvenyim Zrínyi utca 10.
Kovács Henrietta Judit nagytiszteletű asszony: +36 30
7224742
Suhay Gabriella presbiter +36 30 9027995

A Kötögetők klubja hírei
Szeptember 4-vel folytattuk a (nyári pihenő után) a kötögetést. Boldogan vártuk a kezdést, örültünk egymásnak. Ez a csoport azért is működik jól, mert kézimunkázás közben beszélgetünk, segítünk egymásnak a napi gondokban is. A szünet alatt
új ötleteket gyűjtöttünk: virágok, kosarak, bevásárló szatyrok,
játék állatkák kötését, horgolását tanultuk meg. Terveink között
szerepel egy újabb kirándulás Csobánkára a Fonalparadicsomba, ahol szép fonalakat, új mintákat gyűjtenénk. Mindenkinek
hasznos időtöltést és jó egészséget kívánok a kötögetők nevében: 
Szabadiné Iluska

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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