2020. február

Meghívó!

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

közmeghallgatást

tart a Községháza Dísztermében
2020. március 10-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
Napirend:
1. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
teljesítéséről.
2. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
fő számairól.
Kérdéseket előzetesen 2020. március 6. napjáig a polghivn@vnet.hu e-mail címre várjuk.

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és
hőseire emlékezünk

2020. március 14-én
10 órakor kezdődő

különleges, interaktív műsorral.
Polgármesteri hivatal díszterme előtti parkolóban kezdődik a
program és a forradalmi nap eseményeit követve végigsétálunk a
hivatal, a művelődési ház és vissza az iskola udavarára, így követve nyomon a Nemzeti Múzeumtól Táncsics kiszabadításáig a forradalom eseményeit.
A megemlékezésre várjuk Nagyvenyim lakóit!
Nagyvenyim legújabb kincse, az óvoda szomszédságában
épülő gyermekbirodalom, településünk bölcsődéje

Vargáné Kaiser Katalin polgármester
Fazekas Zsoltné intézményvezető
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Csemete-cseperedő:

Nagyvenyim legújabb kincse, az óvoda
szomszédságában épülő gyermekbirodalom

Tavalyi lapszámainkban
már hírül adtuk, hogy az
óvoda telkén tervezett két
csoportos
bölcsődeépület
megépítésének támogatására eredményes pályázatot
nyújtottunk be a Belügyminisztériumba. A mintegy
224 millió Ft támogatás és
további jelentős önerő felhasználásával új gyermekintézménnyel gazdagodik településünk. Polgármesterként
őszintén hiszek abban, hogy
a település számára családjaink, gyermekeink jelentik a
jövőt. Az óvodába járó gyerkőcök és szüleik, de az Ady
Endre utcán elhaladó lakók
és járókelők is láthatják, hogyan emelkedik ki napról
napra a földből Nagyvenyim
legújabb kincseként az új
gyermekbirodalom…

Az Ady Endre utcán elhaladók láthatják, hogyan emelkedik ki
napról napra a földből az új gyermekbirodalom, a bölcsőde

A kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzés lezárultával már múlt évben megkezdődhetett a munka. Az építkezés teljes megvalósításának
szerződéses határideje ezév
vége. Hamarosan megkezdjük
az új, önálló önkormányzati bölcsődei intézmény alapításának folyamatát. Az óvoda
területén zajló építkezés sok
izgalommal, teendővel, néha
előre nem ismert problémákkal is jár. Köszönjük és kérjük
a szülők, a gyermekek és a pedagógusok türelmét! A megújuló udvar tervezésének során számítok a szülők lelkes
közreműködésére is. A szükséges engedélyek birtokában a
jövő év elejétől már tárt karokkal fogadhatják a gondozónénik az újdonsült csemete-cseperedőnkben a kicsinyeket.

Közlekedésbiztonsági fejlesztés –
kerékpárosbarát település-központ

Befejezéséhez közeledik a
TOP 3.1.1. pályázati konstrukcióban mintegy 80 millió Ft támogatásban részesült fejlesztésünk,
mellyel átalakult a községközpont közlekedési rendje is. A teherforgalom és a tömegközlekedés a Mezőfalvi út és a benzinkút
közötti szakaszon kiszélesített és
új aszfalt burkolattal gazdagodott
Piac tér utcára került.
Az iskola és a polgármesteri hivatal közötti útszakasz megújult
burkolatán pedig kétirányú, irányhelyes kerékpáros közlekedést alakítottunk ki felfestett kerékpáros nyomokkal, forgalomlassításra
ösztönző, a tavasz során majd növényekkel beültetendő szigetekkel.
Itt szeretném felhívni a közlekedők figyelmét, hogy a polgármesteri hivatal előtti szakaszon a
behajtás csak célforgalommal lehetséges!

A kivitelezési tevékenység
okán rövid időre kétirányúsított
forgalom ismét visszaváltozott
egyirányúra!
A benzinkútnál STOP táblapár és STOP vonal késztet megállásra. Kérjük, fokozottan figyeljenek a megváltozott forgalom
rendjére!!!
A fejlesztés elemei a közlekedők – különösen az iskolások
– biztonságának javítását szolgálják. A gyermekek és szüleik,
valamint a település lakói a tavasz beköszöntével további érdekes új információkhoz juthatnak

a helyes és biztonságos közlekedésre tanító, valamint a kerékpáros közlekedést ösztönző játékos
közlekedésbiztonsági kampányban, melynek részleteit a későbbiekben tesszük közzé.
A projektben már elkészült a
6219-es út melletti új, gyalogjárdával együtt futó kerékpárút is a
Rózsa és Földvári utcák közötti
részen. Könnyebbé és biztonságosabbá vált a gyalogosan, babakocsival erre járók és a mozgásukban
korlátozottak közlekedése. Javult
az üzletek megközelíthetősége,
miközben a terület esztétikailag
is megújult, megszépült.
Az Európa Pékségnél lévő
gyalogátkelőhely iskolai végpontjában egy kerékpártámaszos,
padokkal és szemetesekkel felszerelt kerékpáros pihenőt alakítunk
ki a tavasz folyamán. Ez a terület közel esik a mindkét irányból

érkező buszjáratok megállóihoz,
így lassan, a kerékpártámaszok
igénybevételével kialakulhat egy
nagyvenyimi „kerékpáros P+R”
pont, ahol a település távolabbi
pontjairól kerékpárral érkezők,
buszos utazásuk teljes idejére
biztonságban tudhatják elhelyezett kerékpárjaikat.
A Földvári utcánál lévő kereszteződésben új gyalogátkelőhelyen kelhetünk át az eddiginél
sokkal nagyobb biztonságban a
nagy forgalmú úton.
Mivel a településen áthaladó
autók száma és sebessége is nagy
– a rendőrséggel egyetértésben –
kérni fogjuk a közútkezelő további biztonságnövelő beavatkozásokhoz nyújtott segítségét. Kérjük,
hogy ebben elsőként Önök legyenek partnereink a közlekedési szabályok betartásával!
Vargáné Kaiser Katalin
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Ásott- és fúrt kutak engedélyeztetése

A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény a jegyzőt a vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hatósági
feladatokkal ruházza fel. A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 24. §-a
határozza meg, hogy mely esetekben szükséges a jegyző engedélye.
Az engedély nélkül, vagy
engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell
benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
között.
Mikor kell a jegyző engedélyét
kérni?
A települési önkormányzat
jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és legfeljebb 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
c) nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási, lé-

tesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

Mit jelent a házi ivóvízigény?
A polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel
vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a
személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.
Mit jelent a gazdasági célú
vízigény fogalma?
Gazdasági célú vízigénynek
minősül minden, a háztartási
igénytől eltérő, azt meghaladó
vízigény. A gazdasági cél nem
azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben
ezzel az engedélyes nem saját
háztartási igényt elégít ki, tehát
gazdasági haszonra tesz szert.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó
újonnan létesítendő kutak engedélyezése.
Fennmaradási engedély:
Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.
Megszüntetési engedély:
Használaton kívüli ásott vagy
fúrt kút megszüntetése iránti
kérelem esetén.
Üzemeltetési
engedély:
Azokra a kutakra amelyek a
jogszabályok ételmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.
Milyen kútra kell engedély kérni?
Minden újonnan létesítésre
kerülő jegyzői engedélyezés körébe tartozó kútra.
Minden 1992. február 15.
után létesített ásott vagy fúrt
kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási
engedélyt pótlólag kell megkérni.

Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:
– arra az ásott kútra, amely
a jogszabályok értelmében
(mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell kérni,
– arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében
(mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt
kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,
– minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Mikor kell szakhatóságot bevonni az
eljárásba?
Amennyiben a szóban forgó kút ivóvízigény kielégítésére is szolgál, abban az esetben
szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala
szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi,
és csak a megfelelő vízminőség
esetén adja ki hozzájárulását.
Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a
kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.
Mi történik a határidőre
nem bejelentett kutakkal?
Aki a határidőig nem kér
fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2021.
január 1-től vízgazdálkodási
bírságot kell fizetni. A bírság a
Vgtv. alapján az engedély nélkül
létrehozott építmény értékének
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén
1.000.000 forintig terjedhet.
Természetes személy esetében
a kiszabott bírság összege nem
haladhatja meg a 300.000 forintot. A bírság nem az önkormányzat, hanem a közpotni
költségvetés bevétele.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő vagy üzemeltető, aki a

2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Milyen illeték- és díjfizetési kötelezettség áll fenn?
Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség
alól. Az eljárás során felmerülő
mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás
során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek, amelyet a
kérelmező visel.
Hogyan kell a kérelmet benyújtani?
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról a 41/2017. (XII.29.)
BM rendelet rendelkezik,
amelynek 2. melléklet I. pontja
határozza meg a létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt, a 2. melléklet II. pontja határozza meg az
üzemeltetési és fennmaradási
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát.
A 2. melléklet III. pontja pedig
a vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt tartalmazza.
A kérelmek benyújtásához
formanyomtatványt készítettünk, amely letölthető a www.
nagyvenyim.hu honlapról, és
átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2421
Nagyvenyim, Fő u. 43.)
A kérelmet egy példányban
kell benyújtani. Csak írásban
terjeszthető elő papír alapon
vagy ügyfélkapun keresztül.
Az elektronikus ügyintézésre
kötelezett csak ügyfélkapun
keresztül nyújthatja be kérelmét. Az ügyfél a tulajdonosi
jogok gyakorlásával összefüggő iratokat és a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének)
nyilatkozatát csak eredetiben
vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.
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In memoriam

A szakmai tevékenységet támogatta
a Nemzeti Együttműködési Alap

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület a 2019-es szakmai tevékenységének támogatása című pályázata alapján 3 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Pályázati azonosító: NEA-MA-19-Ö-V-124

Isten Veled
Berci Bá’!
Nehéz felfogni, fájó megérteni hiányod! Gyászol a
család, a barátok, a kollégák
és ismerősök, gyászol a Nagyvenyimi Sport Klub, ifjak és
öregfiúk, játékosok, segítők
és Nagyvenyim valamennyi
sportszerető polgára. Hisz nélküled a csapat és a pálya már
soha nem lesz a régi, nem lehet
az igazi! Egész életedben szeretted a focit, s a focistát. Rúgtad a bőrt Magad is, voltál edző
és szertáros, büfés és elnök is,
de leginkább „Berci Bá”. Voltak
jobb és nehezebb idők. De Te
mindig ott voltál, hol elöl, hol
hátrébb, de soha nem hagytad
magára a csapatot. Szeretted a
természetet, hűséges kísérője
voltál időnként az Erdőjárók
csapatának is. Gondolkodó és
precíz, az aprólékos javítástól
meg nem ijedő, igazi, régi vágású szakember voltál, a „Műszerészek csapatának” legendás
alakja. Kezed által meggyógyultak a mégoly beteg fogászati gépek, kompresszorok is.
Sokat tanultam Tőled magam
is. Tudom mi a liftes kivitelű kezelőegység, az amalgám
szeparátor és az ultrahangos
depurátor… Már egy égi csapatban játszol. Büszke vagyok
rá, hogy ismertelek, s hogy
tavaly nyáron én nyújthattam
át Nektek a Nagyvenyimért
kitüntetést. Köszönettel tartozunk Neked, emléked őrizni
fogjuk! Isten Veled Berci Bá!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

A Nagyvenyimi Sport Klub 2019-es szakmai tevékenységének támogatása című
pályázata alapján 3 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázati azonosító: NEA-MA-19-Ö-V-1257

A Nagyvenyimi Polgárőrség szakmai tevékenységének fejlesztése című pályázata
alapján 3 820 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázati azonosító: NEA-MA-19-Ö-V-1222

A „Szent Bernát Arborétum” Alapítványa 2019-es szakmai programjának és működésének támogatása című pályázata alapján 2 724 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázati azonosító: NEA-TF-19-Ö-V-1062

A Sparing SE 2019-es szakmai programjának és működésének támogatása címmel benyújtott pályázata 1 360 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
Pályázati azonosító: NEA-MA-19-Ö-V-0694

A Sparing SE és külföldi partnere 2019-es külhoni, határontúli sport és közösségi
rendezvényeinek támogatása címmel benyújtott pályázata 1 360 000 Ft összegű vis�sza nem térítendő támogatásban részesült.
Pályázati azonosító: NEA-MA-19-Ö-V-0695
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IDÉN IS VÁRUNK A TÚRÁINKON
és EGYÉB PROGRAMJAINKON!

Ha szeretnél szép tájakra eljutni és megismerkedni
hazánk természeti és épített
örökségével, akkor köztünk a
helyed! Ha vidám baráti közösségbe vágysz, erőpróbát
vagy csak könnyed sétát szeretnél, nálunk mindent megtalálsz! Fiatal vagy? Már alig
várunk! Idősebb vagy? Itt fiatalabbnak érezheted magadat! Egész héten robotolsz?
A hétvégi túrákon kikapcsolhatsz és felfrissülhetsz testben

és „agyilag” is! Hét közben
nincsen időd a párodra vagy
a gyerekedre? Itt egész nap
együtt lehettek! Ha ezek közül bármelyik állítás illik Rád,
gyere közénk, járjuk együtt
az országot! Várunk idén is
az Erdőjárók Túraegyesület
programjain! Kirándulj velünk a fotógalériánk segítségével! Érdeklődj és jelentkezz
a túrákra az erdojarokklubja.hiv@gmail.com vagy a
+36/20-9532197 telefonszá-

mon vagy a nagyvenyimi községi könyvtárban! Gyalogtúráink helyszínének zömét
bérelt nagybusszal közelítjük
meg. Mindig Nagyvenyimről
indulunk, de bárki csatlakozhat hozzánk. Általában egyszerre két gyalogtúrát csinálunk: egy könnyebbet (10-15
km-eset) és egy hosszabbat
(15-25 km-eset), így mindenki a számára kedvezőbb túrát
járhatja végig. Ne félj csatlakozni! Ha megtetszik és rend-

szerességet akarsz, az egyesületünkben is szívesen látunk!

A tavaszi-nyári programunk teljesen lerövidítve
február végétől a következő, válogass közülük!
2020. március 6.
NAGYVENYIM MŰV. HÁZ: élménybeszámoló Japánról
2020. március 7.
SZEKSZÁRDI-DOMBSÁG : Szekszárd – Szálka - Mőcsény
2020. március 14.
BAKONY: túra a venyimi iskolásoknak
2020. március 21.
PILIS: Pilisszentkereszt – Piliscsév – Piliscsaba
2020. március 28.
a nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum télvégi tisztítása, délután közgyűlés
2020. április 4.
BARANYAI-DOMBSÁG: Mőcsény – Ófalu - Mecseknádasd.
2020. április 10.
Nagypénteki KERÉKPÁRTÚRA a KALOCSAI-SÁRKÖZBEN
2020. április 18.
a BALATON-FELVIDÉKI KÉKTÚRÁN: Királyszentistván –Balatonalmádi
2020. április 25.
a nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum tisztítása a Föld napja alkalmából
2020. május 1-3.
HORVÁTORSZÁG: a DRÁVASZÖG és KELET-SZLAVÓNIA
2020. május 1-3.
DUNA – SIÓ VÍZITÚRA: Dunaújváros – Szekszárd - Balatonkiliti
2020. május 8.
NAGYVENYIM MŰV. HÁZ „ A tavasz szépségei a magyar tájon” - vetítés
2020. május 9.
KERÉKPÁRTÚRA a CSEPELI-SÍKON: Dömsöd – Ráckeve régió
2020. május 16-17.
SZLOVÁKIA – CSERES-HEGYSÉG
2020. május 21-24.
SZIGETKÖZ - VÍZITÚRA
2020. május 30.
a BALATON-FELVIDÉKI KÉKTÚRÁN: Kővágóőrs – Hegyestű - Mencshely
2020. máj. 31-jún.1. BAKONY –vándortúra az Országos Kéktúrán Nagyvázsony és Bakonybél között
2020. június 13.
a BALATON-FELVIDÉKI KÉKTÚRÁN: Káli-medence - Badacsony
2020. június 19-21.
TISZA-TÓ – KERÉKPÁR és VÍZITÚRA
2020. július 1 – 5.
FELSŐ-TISZA és TÚR - VÍZITÚRA
2020. július 11-18.
aktív kirándulás CSEHORSZÁGBAN DÉL-MORVAFÖLDÖN
2020. augusztus 3-9.: AGGTELEKI-HEGYSÉG és CSEREHÁT: vándortúra az Országos Kéktúrán.
Akit érdekel, a www.erdojarokklubja.hu honlapunkon a bővebb programot is megnézheti.
Várok minden érdeklődőt: 
Németh László egyesületi elnök

Mi újság Nagyvenyimen?
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

hírei

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

Iskolánk fokozottan figyel az esztétikus,
gyermekbarát környezet kialakítására. E törekvéseink szép példáit láthatják ezen az oldalon.

1. Az épület első szintjének falára felfestve a kémia tananyagból Mengyelejev periódusos rendszerének újfajta megjelenítése.
A tanulási tartalom képi elemei a táblázat formáján, az elemek
nevén túl a természetes megjelenési formákat és fő felhasználási területeket mutatják be a diákoknak. Mivel nap mint nap
látják; így észrevétlenül és mélyen bevésődik e tudástartalom.
További terveink között szerepel matematika, fizika és nyelvi tanulási tartalmak feldolgozása hasonló tanulóbarát formátumra a következő években.

2. Az farsangi mulatságon ismét kivételesen ötletes, sok
munkával kivitelezett jelmezek búcsúztatták a telet. Ezek közül szeretnénk kiemelni a „Noé bárkája” (Itt Noé nélkül :), a
„Szokol rádió”, a „Tele szeméttároló” és a „Kis Póni – lovas nélkül jelmezt, melyek olyan sok munkával és olyan páratlan szép
kivitelezéssel készültek, hogy iskolánk bejáratát díszítik hamvazószerdáig.

3. A 6. évfolyamon rajz tantárgy keretében a „Várak” témakörben projektmunkában készültek az alábbi alkotások. Mindegyik
mű a befektetett munka, anyagfelhasználás és ötleletek tekintetében méltó a bemutatásra.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Az óvodás gyermeknek tevékeny
vizuális nevelésre van szüksége

Óvodánkban mindig nagy
hangsúlyt fektettünk a vizuális, esztétikai nevelésre, a kreativitás fejlesztésére. A mai
felgyorsult, elgépiesedett világunkban, az internet egyre
szélesebb elterjedésének árnyékában fokozottan érezzük
ennek szükségességét.
A modern technikai eszközök – a televízió, a számítógépes vagy tabletes játékok
– és képalkotó programok által sokféle hatás, inger zúdul
egyszerre a gyermekekre. Szélesebb a látókörük, más került
érdeklődésük középpontjába,
nehezebben és más módszerekkel köthető le a figyelmük,
mint néhány évvel, évtizeddel
ezelőtt.
A többéves tapasztalat köz
ségünkben azt mutatja, hogy
a gyermekek évről évre egyre
ingerszegényebb környezetből érkeznek hozzánk, eltérő
tapasztalatokkal, eltérő esztétikai élményekkel, meglehetős
lemaradásokat mutatva.
A csoportokba kerülő gyermekek egy része nem ismeri, és nem tudja helyesen fogni a színes ceruzát, nem láttak
még ecsetet és temperát, nem
volt a kezükben gyurma, olló,
ragasztó.
A mai gyerekek ugyanolyan
kedvesek, érdeklődők, minden
jóra és szépre nyitottak, motiválhatók, mint elődeik. De annak, hogy bizonyos értelemben mégiscsak mások, a kor az
oka, amiben élnek.
Intézményünkben az óvodai nevelés egyik fontos feladata a vizuális nevelés: olyan
tevékenységek
biztosítása, melynek során fejlődik a
gyermekek esztétikai érzéke és szép iránti nyitottsá-

ga. Ezek lehetnek szervezett
vagy spontán, a játéktevékenységek alatt vagy után kialakuló tevékenységek. Valljuk, hogy amíg kezünkkel
dolgozunk, igen sok ismeretet, tudást adhatunk gyermekeinknek. Munka közben
kitartásra késztetjük őket;
fejlődik szemük és kezük,
együttműködő-, megfigyelőbelelátó- és alkotóképességük
növekszik. Kreatív (manuális)
tevékenységük során önállóan variálhatják a már meglévő ismereteiket. Szókincsük
gyarapodik, fantáziájuk fejlődik. A finommozgások segítségével kezük ügyesedik, eszközfogásuk biztosabbá válik,
ezzel is megalapozva az írástanulást.
A gyermekek alkotókedvét
mindig igyekszünk új ötle-

tekkel, javaslatokkal, inspiráló
eszközökkel segíteni. A technikákkal sokféle képességet
fejlesztünk (belelátás, képzelet, kézügyesség, alkotókedv,
finommozgás, szándékos figyelem, emlékezet, kitartás,
kompozíciós készség, biztos
eszközfogás, szem-kéz koordináció, vizuális memória,
egyensúlyérzék, téri tájékozódás...) Számunkra fontos,
hogy a gyermekek megtalálják
az alkotásban az örömforrást,
fejlődjön készségük, képességük, amely alkalmassá teszi
őket képi kifejezésre. Személyes példát nyújtva, esztétikusan kialakított, a gyermekek
fejlődésére pozitív hatást gyakorló környezet kialakításával,
úgy készítjük ünnepekhez, évszakokhoz, vagy jeles napokhoz kötött csoportszoba de-

korációnkat, hogy ez irányadó
legyen a gyermekek számára
is, hiszen az igényesen elkészített és megkomponált környezet nemcsak a külvilágnak
szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.
Óvodánk rugalmas napirendjébe jól illeszkednek a
játéktevékenységben integráltan megjelenő alkotótevékenységek. A gyermekek a
nap folyamán szabadon leülhetnek rajzolni, gyurmázni,
színezni, ragasztani stb. Ehhez biztosítjuk a megfelelő
helyet, lehetőséget és az eszközöket, melyek könnyen elérhető helyen a gyermekek
rendelkezésére állnak, így
szabadon szárnyalhat fantáziájuk, fejlődhet kreativitásuk.
Viziné Tibai Ildikó
óvodapedagógus

Mi újság Nagyvenyimen?

„Itt a farsang, áll a bál…”
a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodában

Óvodánk életében a sok
hagyományos ünnep mellett,
a farsang ünnepkör is meghatározó.
„A farsang a telet lezáró, tavaszváró ünnepünk. Ez az ünnep az, amikor az emberek különböző jelmezekbe öltöznek, és
álarcokat vesznek fel, hangos
zenével, mulatsággal űzik el a
telet.”
(Rostási Nikolett)
Ilyenkor minden csoportban lázas munka zajlik, mindenki aktívan készül a mulatságra.
A farsangi mulatság kitűzött napja előtti héten, cirkuszos-bohócos
játékokat
játszunk a farsangra való ráhangolódás érdekében. Az
ünneplésre való készülődés
során, a mindennapokban,
minden tevékenységet a farsangra építünk. Álarcokat,
maszkokat festünk, díszítünk,
készítünk a gyerekekkel közösen. Mi, óvónénik a dajka
nénivel színes krepp-papírból
szalagokat is hajtogatunk. Az
elkészített farsangi álarcokkal együtt dekorációként felhasználjuk a csoport díszítése
során, melyekkel igyekszünk

vidám hangulatot teremteni
óvodai környezetünkben.
Farsangi verseket tanulunk, a témához kapcsolódó
énekeket énekelünk. Sokat
beszélgetünk a gyerekekkel a
farsangról, és ha szeretnék, elárulhatják, hogy minek öltöznek be, e nevezetes ünnepen.
A farsangi mulatság meghatározója a jelmezes felvonulás,
vidám, táncos játékok, és persze a sütizés és üdítőzés, me-

lyeket a kedves Szülők ajánlanak fel gyermekeink számára.
Köszönjük szépen nekik!
Ilyenkor már minden gyermek izgalommal várja a farsangi mulatság napját.
A várva várt napon aztán
minden gyermek, felnőtt felölti jelmezét. Az óvónénik
vidám, derűs légkört igyekszenek teremteni. A zenéstáncos mulatság már reggel elkezdődik, a jó hangulat
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megalapozásaként. A délelőtt
folyamán, a csoportban színpadot jelenítünk meg, ahol
minden kisgyermeket felvonultatunk, bemutatkozhatnak
egymásnak, és képeket is készítünk. A jelmezes felvonulás
után, sorversenyeket, ügyességi, mozgásos játékokat szervezünk, és témához illő vidám
zenére együtt táncolunk, énekelünk a gyerekekkel. Az eddigi mulatságok során, kedvelt
tevékenységek voltak a seprűtánc, a lufi-tánc, az újságpapíron táncolás, csoki evő verseny,
célba dobás. A játékok közben
persze mehet az eszem-iszom,
dínom-dánom, hiszen a mulatságnak ez is fontos része.
Az óvónénik mindig azon
dolgoznak, hogy a farsangi
mulatság délelőttjét úgy szervezzék meg, hogy minden
kisgyermek szeme boldogságtól, önfeledt vidámságtól,
jókedvtől csillogjon, és senki
se unatkozzon. Ilyenkor lehet
hangoskodni, harsánynak lenni, hiszen ezzel tudjuk elűzni
a hosszú telet. 
Szántóné
Kerlang Krisztina
óvodapedagógus

ALAPÍTVÁNY A NAGYVENYIMI ÓVODÁÉRT
Fő célja:
Segítségnyújtás a jövő nemzedékének pozitív irányú fejlődéséhez a meglévő tárgyi és személyi feltételek javításával, fejlesztésével.
Annak elősegítése, hogy a gyermekek a közösségben illetve önállóan végzett tevékenységük során zene, sport, kézműves
foglalkozások, népi hagyomány és honismeret terén egyéni adottságaik figyelembe vételével kapjanak lehetőséget alapkészségeik fejlesztésére, és ezzel biztos alapot szerezhessenek későbbi életükre.

Számlaszám: 11736037-20565051
Adószám: 18490956-1-07

Ha van rá lehetősége, kérjük, ajánlja fel
adója 1 %-át
a gyermekeink fejlődését szolgáló alapítványunknak!
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

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

Tervezünk Önökkel!

Nagyvenyimen is „okosan
az okostelefonokkal”

A korábbi gyakorlattól eltérően, a szűkebb körben tartott
éves programegyeztető helyett a közösség minden tagját megszólítva Közművelődési fórumra hívtuk településünk lakóit január 23-án a művelődési házba.
A fórum megszervezésével az volt a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk mindenki számára arra, hogy első kézből tájékozódhasson a tervezett közösségi és kulturális programokról, a
művelődési ház, a civil szervezetek valamint az intézmény keretein belül működő klubok munkájáról, ezen túlmenően pedig
meglátásaival, javaslataival tevékenyen részt vehessen a program
alakításában is. A résztvevők zöme a klubok vezetőiből került ki,
de bízunk benne, hogy a következő alkalommal egyre többen érkeznek a település lakói közül hívásunkra és élnek a lehetőséggel,
hogy részt vegyenek a közösségi tevékenységek tervezésében is.
A 2020. évi programterv elkészült, lapunk 12. oldalán olvashatják.
2021-ben is nyílt körben, közművelődési fórum keretében tervezzük az előzetes egyeztetést településünk éves kulturális programjának valamint a művelődési ház és a könyvtár szolgáltatási tervének összeállítása előtt. Számítunk az Ön részvételére is!
Mogyorós Mária

A Dunamenti Regionális
Népfőiskola támogatásával
két csoportban 20 érdeklődő
számára tudtunk lehetőséget
biztosítani, hogy a sokoldalú
felhasználási lehetőséget biztosító okostelefonjuk minél
több funkcióját tanulják meg
magabiztosan használni.
Sokan vannak, akik a telefonáláson túlmenően is szívesen élnének az okostelefon-adta lehetőségekkel, de
a készülék menüjének autodidakta módon való felfedezésével nehezen boldogulnak.
A rutinos felfedezők tudják:
egy újonnan meghódítandó

területen az eligazodásban a
bennszülöttek nyújthatják a
legnagyobb segítséget – jelen esetben a digitális bennszülöttek.
A generációk közötti tudásátadás szép példája
volt, ahogy a Dunaújvárosi
SZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziumának tanulói
segítettek a nagyszüleikkel
egykorú nagyvenyimi nyugdíjasoknak, hogy felhasználóként újra és most már teljesen „birtokba vegyék” saját
eszközeiket. Gratulálunk vállalkozó szellemű nyugdíjasainknak!

2020. január 24-én este elsőként a könyvtárunk által
alsó tagozatosoknak harmadik alkalommal meghirdetett olvasóverseny díjait adta
át polgármesterünk, Vargáné Kaiser Katalin és Takácsné
dr. Gécs Anita, településünk
jegyzője. Az első helyezett
Nagy Erik az ajánlott 20 regényből 13-at olvasott el. A
versenyhez csak félidőben
csatlakozott Fábián Vince 11
könyvvel végzett a második
helyen. Izsák Norina Magdolna és Szilas Hanna osztozott a
harmadik helyezésen.

csit részeseivé váltunk a nyári tánctáborok élményeinek,
csibészségeinek is. Így bennfentessé válva észre se vettük,
hogy a fergeteges táncpro-

dukciók élvezete közben, Pétert hallgatva mikor váltunk
közönségből kulturális hagyományait szívből ünneplő
közösséggé.

A magyar kultúra napján
Az est további részében a
25 éves Nagyvenyimi Táncegyüttes és vendégei, a 62.
éves Mezőfalvi Néptáncegyüttes, és a baracsi Szélescsapás Táncegyüttes tagjai
„vezettek körbe” bennünket a Kárpát-medencében,
a néptánc nyelvén keresztül
idézve fel a magyar kultúra
értékeit.
A csoportok vezetője,
Czuppon Péter néptánctanár
mesélt a tájegységek jellemző kulturális hagyományairól,
amelyeknek táncait láthattuk. Elbeszélése nyomán ki-
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KÖSZÖNET ÉS FELHÍVÁS

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Meghaladta a 250-et a január végéig kitöltve visszaérkezett kérdőívek száma!
Köszönjük mindazoknak, akik időt fordítottak arra, hogy megosszák velünk véleményüket, részt vállalva ezzel a helyi közösségi
programok formálásban.
A felmérés folytatódik, ezért kérjük, továbbra is segítsék munkánkat!
Lapunk előző számában segítségüket kértük ahhoz a felméréshez, melynek eredményeképpen szeretnénk átfogó képet kapni a
település lakosságának közművelődési szokásairól, a helyi közművelődési szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatairól, igényeiről,
javaslatairól és a helyi közművelődési intézmény tevékenységéről
alkotott véleményéről.
A Nagyvenyim teljes lakosságára kiterjedő lekérdezés célja, hogy
a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységének tervezése során, lehetőségeink függvényében minél jobban be tudjuk
építeni a közösség tagjainak a válaszokból megismert igényeit.
Erre csak akkor lesz lehetőségünk, ha Önök szóba állnak kollégáinkkal, és megosztják velünk véleményüket, gondolataikat. Kollégáink jelzései alapján első ránézésre sokaknak hosszúnak tűnt a
kérdőív, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kitöltése átlagosan
fél órát vett igénybe egy-egy válaszadótól. Ezt a félórányi figyelmet
kérjük tisztelettel mindannyiuktól.
A felmérésben történő részvétel anonim (név nélküli) és önkéntes. A kérdőív nem tartalmaz a Válaszadó személyes adataira vonatkozó kérdést. A felmérés során személyes adatokat nem gyűjtünk,
nem rögzítünk, nem tárolunk és nem kezelünk.
A kérdőíves lekérdezés - melyet 2 fő közösségszervező végez 2019. novemberében kezdődött és várhatóan 2020. II. negyedévében zárul. Az összegyűjtött adatok feldolgozását követően a feltárt
eredményekről a „Mi újság Nagyvenyimen?” című helyi újságban
tájékoztatást teszünk közzé.
Kollégáink, Firényi Alexandra és Tóthné Boldis Beáta személyesen fogják felkeresni önöket, a kérdőív kitöltésére megfelelő időpont
egyeztetése céljából. A Csaba utca és a Táncsics utca felől haladnak a
település központja felé, és szórólapok útján értesítik a soron következő utca lakóit várható érkezésükről. Mindketten rendelkeznek a
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár által kiállított, nevükre
szóló megbízólevéllel, amit minden esetben felmutatnak.
Kérjük együttműködésüket, és köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítik munkánkat annak érdekében, hogy a közösség lehető
legtöbb tagjának véleménye érvényesülhessen közösségi programjaink tervezése, szervezése során!
Mogyorós Mária
intézményvezető
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

11

Tavaszköszöntő
szeretetvarrás
5 éves a Főnix Foltvarró csoport
Tavaszköszöntő Szeretetvarráson ünnepli fennállásának
5. évfordulóját a nagyvenyimi Főnix Foltvarró Csoport

március 21-én,
szombaton 10 órától

a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
tornatermében.
Részletekről a honlapunkon és facebook oldalunkon olvasható felhívásban vagy személyesen Csécs-Somorácz Zsófia
klubvezetőnél érdeklődhetnek.

2020. április 2-án 17 órától a
Palágyi József Művelődési Ház és
Könyvtárban.
(Nagyvenyim, Fő utca 16/1.)

Vendégünk egy Nagyvenyimen élő
szerző:

Gyürüs Istvánné

Szeretettel várjuk Önöket,
a részvétel ingyenes.
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JANUÁR

RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2020.
Program

4.
5.
23.
24.

szombat
vasárnap
csütörtök
péntek

3.
5.
10., 17.
13.
14.
14.
15.

hétfő 15-18
szerda 14 órától
hétfő 15-19 óráig
csütörtök
péntek 17-19
péntek
szombat

Egy.alatt
2.
6.
7.

péntek 10 óra
hétfő
péntek
szombat

Erdőjárók évzárója
Nyugdíjas Pótszilveszter
Közművelődési fórum
Magyar kultúra napi programok
FEBRUÁR
Nyugdíjas klubdélután
Léghajó Bábszínház előadása
Okostelefon-kezelő foglalkozás
Alsós Farsang
A sokszínű India
Valentin nap
Retro Farsang
MÁRCIUS
Víz világnapja
Nyugdíjas klubdélután
„A felkelő nap országa” - előadás
Nőnap

8.

vasárnap

Solti tavaszi napok

10.
14.
14.
21.
28.
30.

kedd
szombat
szombat
szombat
szombat
hétfő

2.
4.
6.
18.
25.
25.
25-26.

csütörtök
szomb 10-13
hétfő 14 óra
szombat
szombat
szombat
szomb-vas

4.
8.
13.
15.
16
23.
25 - 29.
28.
29.

hétfő
péntek 18.00
szerda
péntek 19.30
szombat
szombat
hétfő-péntek
csütörtök
péntek

2. v. 8.
4~5.
6.
12.
18.
20.

hétfő
csüt~péntek
szombat
péntek
csütörtök 17 óra
szombat

Közmeghallgatás
Kor-Társ Ki Mit Tud?
Községi ünnep március 15.
Tavaszköszöntő szeretetvarrás
Parktakarítás
Nyugdíjas klubdélután
ÁPRILIS
Író-olvasó találkozó
Húsvéti játszóház
Versünnep
Tavaszi egészségnap
Tavaszi parktakarítás
Fontana Női Kar Csákváron
Testvér-települési program
MÁJUS
Nyugdíjas klubdélután
Vetítéses élménybeszámoló
Közösségek hete: Daloló szerda
Közösségek hete: táncház
Színházi előadás
Pünkösdi Dalostalálkozó
Gyermekhét az óvodában
Családi nap az óvodában
Gyermeknap
JÚNIUS
Nyugdíjas klubdélután
Nemzeti összetartozás napja
Venyim kupa (ökölvívás)
Ballagás
Tanévzáró
Szent Iván éj/ PikNik Mozi

Helyszín

Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Aranydaru Dalkör Solti
vendégszereplése
Községháza Díszterme
A Szabadművelődés Háza
Külső, nagyvenyimi helyszíneken
Iskola tornaterme
Szt. Bernát Arborétum
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Szent Bernát Arborétum
Csákvár
Gyula–Mezőhegyes-Ópusztaszer
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Egyeztetés alatt
Templom
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
Iskola udvara
Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár
Községháza díszterme
Iskola tornaterme (Egy. alatt)
Iskola tornaterme
Iskola tornaterme
Iskola udvara

Mi újság Nagyvenyimen?
4-5.
6.
17.
31.

szomb-vas
hétfő
péntek
péntek

1.
szombat
20.
csütörtök
8.01- egyeztetés alatt
26.
péntek
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JÚLIUS
Énekel az ország 2020
MÜPA Budapest
Nyugdíjas klubdélután
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Tavi modellező verseny
Venyimi tó
Falunap
Liget+P. J. Műv. Ház és K.
AUGUSZTUS
Falunap
Liget+P. J. Műv. Ház és K.
Új kenyér ünnep
Szent Bernát Arborétum
Nyári szünet a Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtárban
ESŐNAP Szent Iván éj/ PikNik Mozi
Iskola udvara

Egy. alatt

egyeztetés alatt
hétfő-vasárnap

SZEPTEMBER
Évnyitó
Nyugdíjas klubdélután
Szüreti mulatság
Kulináris kavalkád
Szüreti táncház
OKTÓBER
Író-olvasó találkozó
Országos könyvtári napok

Egy. alatt

egyeztetés alatt

Házaspárok jubileumi ünnepsége

3.
3.
5.
10.
16.
17.
22.
23.
10. v. 17.

szombat
szombat
hétfő
szombat
péntek
szombat
péntek
péntek 11 óra
szombat 17 óra

Egy. alatt
2.
5.
13
14.
21.
28.
29.

szombat
hétfő
csütörtök 15-17
péntek
szombat
szombat
szombat
vasárnap

5.
6.
6.
6.
7.
13.
17.
20.
31.

szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
hétfő
vasárnap
csütörtök
vasárnap
csütörtök

Idősek világnapja
Közös varrás
Nyugdíjas klubdélután
Őszi játszóház
Vetítéses túrabeszámoló
Őszi parkszépítés
TÖK-buli
Községi megemlékezés okt. 23.
Fontana jubileum
NOVEMBER
Őszi egészségnap
Nyugdíjas klubdélután
Véradás
Tájismertető: Morvaország
Őszi levélszüret
Erzsébet-Katalin bál
Adventi koszorú készítése
Advent I.
DECEMBER
Mezőföldi Mikulás túra
Adventi játszóház
Adventi gyerekszínház
Advent II.
Nyugdíjas klubdélután
Advent III.
Idősek karácsonya
Advent IV. Karácsonyi koncert
Szilveszteri bál

Tanévi rendelet alapján
7.
hétfő
18.
péntek
19.
szombat
19.
szombat

Iskola tornaterme
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
Sportcentrum
egyeztetés alatt
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Községháza/P. J. Műv. Ház és
Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Tornaterem
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Szent Bernát Arborétum
Iskola tornaterme
Községháza
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Szent Bernát Arborétum
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
egyeztetés alatt
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Nagyvenyim és környéke
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
P. J. Műv. Ház és Könyvtár
Iskola tornaterme
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1.

A művelődési ház csoportjai továbbra is szeretettel várják a régi és az új tagokat!
Csoportvezető
Elérhetősége
Foglalkozás időpontja
kedd 19-20-ig
Alakformáló torna
Hólikné Rózsa
30/970-29-34
csütörtök 19-20-ig

2.

Aranydaru Dalkör

Németh Irma

20/548-81-81

3.

Aranydaru
Nyugdíjas Klub

Póla Imréné

30/608-58-47

4.

Boldogságklub

Kegyes Lászlóné

5.

Nagyvenyimi
Foltvarró Klub

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

Minden hónap első hétfőjén
14-18-ig
havonta egy szerdán
17-20-ig

Selmeczi-Kovács
Istvánné

30/564-03-20

kedd 15-18-ig

6.

Fontana Női Kar

Péter Kata

30/940-11-47

szerda 17-19-ig

7.

Főnix Foltvarró
csoport

Csécs-Somorácz
Zsófia

70/708-52-25

kéthetente szerda 16-19-ig

8.

Gerinctorna

Gulyás Erzsébet

30/190-22-25

9.

Jóga

Sáriné Kun Anita

30/928-35-06

10.

Kötögetők klubja

Szabadi Andrásné

30/641-62-17

szerda 15-17-ig

11.

Bajor dalkör

70/332-13-97

szerda 15:15-16:15

12.

Angol nyelvi
gyakorló klub
diákoknak

vezető:
Barna Péter
Kapcsolattartó:
Demeter Klára Anna

Erőssné Pados Éva

20/564-07-98

hétfő 18:00-19:00

13.

Kreatív Klub

Gyürüs Istvánné

30/664-31-25

hétfő 16.00-18.00-ig

Kovács Richárd

Fitt-Box60.
nyilvános facebook
csoport

Rozbora Piroska

30/430-75-51

Czuppon Péter
Kuminka Zsuzsa

30/277-36-06
30/748-56-53,
30/339-21-00

hétfő 19:30-20:30
kedd 19:00-20:00
szerda 19:30-20:30
szombat 19:00-20:00
havonta egyszer kedden
16.30-20-ig
péntek 19-21
vasárnap 8-10
páratlan hét péntek
19-21-ig

30/608-58-47

csütörtök 19-20-ig

14.
15.
16.

Fitt-Box60
Szerető
beszélgetések
Nagyvenyimi
Táncegyüttes

17.

Társastánc klub

Kegyes Lászlóné

18.

Thai Chi

Dávid Béla
Póla Imréné

csütörtök 15-16-ig

kedd 18-19-ig
csütörtök 10-11-ig
hétfő 18:15-19:15 (Gerinc)
szerda 18:00-19.30 (Hatha)
csütörtök 18:15-19:15 (Yin)

Érdeklődni és jelentkezni a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban
(Nagyvenyim, Fő utca 16/1.) személyesen, illetve a 25/506-220-as telefonszámon, és a
muvhaznagyvenyim@gmail.com e-mail címen,
valamint a fent látható vezetőknél, telefonon lehet.
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Kultúrházak éjjel-nappal

A 2020. évi Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz csatlakozva két rendezvén�nyel vártuk településünk lakóit a
művelődési házba.
Február 14-én pénteken este
dr. Gubánné Pintér Annamária
ismeretterjesztő előadására hívtuk vendégeinket, akivel a „sokszínű India” északi részén tehettünk egy képzeletbeli utazást.
Ha lemaradtak az élménybeszámolóról, ízelítőt kaphatnak
belőle a könyvtárgalériában az
előadással egyidejűleg megnyílt
fotókiállítással, amit február 29-

ig láthatnak a könyvtár nyitva
tartási idejében.
Szombaton este Dj. Nepp
Matyi keverte a zenei koktélt
a Retro farsang vendégeinek.
Akadtak vendégeink között,
akik nem csak a saját, de a többiek jó kedvét is sikeresen alapozták meg egy kacagtató dalfeldolgozással.
Jelmez viselésére vonatkozó
felhívásunkhoz nem mindenki csatalakozott, de táncos kedvét senki sem hagyta otthon, így
egy remek estével zártuk a hétvégét.

Olvasókör a könyvtárban

Szeret Ön olvasni? Szeret Ön könyvekről beszélgetni?
Megvitatni ismerősökkel, barátokkal, rajongó társakkal, hogy
mi jót olvasott? Hogy ebben vagy abban a könyvben mi izgatta a legjobban? Hogy miért emlékszik vissza még napok, hónapok, évek múltán is az élményre? Vagy megérteni, mások miért
nem rajonganak ugyanúgy egy regényért, ahogy Ön? Vagy mit
esznek a többiek azon a könyvön, amiben Ön nem talált semmi különöset?
Ilyesmire és a társasági összejövetel, az izgalmas diskurálás
egyéb „szalonörömeire” invitáljuk Önt az Olvasókörbe, ahol
minden alkalommal az Ön és klubtársai által kiválasztott könyvekről lesz szó.
Az olvasókör céljául egy olyan közösség megteremtését tűztük ki, ahol az olvasás csendes magányából átlépünk a gondolatok és érzések megosztásának közös terébe, kérdezhetünk és
válaszolhatunk, olvashatunk a sorok között.
Alkalmanként egy-két irodalmi alkotás kerül terítékre, amelyeket a tagok választhatnak ki. Körbejárjuk a művet, beszélgetünk az íróról, a korról, a szereplőkről.
Az Olvasókörbe jelentkezni a könyvtárban lehet.
Jöjjön, szeretettel várjuk, hiszen egy jó regény olvasása után
jól esik azt az élményt, amit a könyv adott valakivel megbeszélni, megosztani.

Az elmúlt három hónap
történésein és terveinken túl
szeretnénk Önökkel megismertetni nyugdíjas klubunk
életét. Ezzel talán kedvet
kapnak, hogy pár órát társaságunkban is eltöltsenek.
Az az elképzelés született, hogy márciustól minden klubnapot nyilvánossá teszünk, melyek keretében 16
órától érdekes témát dolgoz
fel egy-egy, a témát jól ismerő előadó, ismerős. Első alkalommal ifj. Csizmadia György
Tavaszi teendők a kiskertekben címmel. A helyszínen,
vagy előre kérdéseket lehet
feltenni, melyre feltehetően
vendégünk válaszolni is fog.
Az előző év utolsó klubnapját a decemberi ünnepek
jegyében tartottuk. Kis ajándékkal, versekkel,az alkalomhoz illő dalcsokorral ajándékoztuk meg tagjainkat.
Megbeszéltük az Adventtel
kapcsolatos közös teendőinket, felköszöntöttük születésés névnaposainkat.
Örömmel
mondhatom,
hogy adventi vendéglátásunk
a vártnál eredményesebb volt.
Ez nagyban Baginé Áginak
köszönhető. MINDENKINEK köszönöm a hozzájárulást és a közreműködést.
Dalkörünk
nagy
sikerrel adta elő műsorát a
„civil”napon. Már hagyomány, hogy meglátogatják karácsony előtt a Szent Ferenc
Szeretetotthon lakóit, akiknek műsorral és gyümölccsel
kedveskednek. A közös éneklés után nem marad el a lakók
köszönetnyilvánítása sem. Saját készítésű ajándékot és süteményt kap mindenki.
A két ünnep között többen
megtekintettük a Budapesti
Operett Színházban a Diótörő című balettelőadást. Ez a
nap is emlékezetes marad számunkra.
Az új évet zenés-táncos klubdélutánnal kezdtük.
Velünk bulizott a rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub
négy tagja, köztük a lemondott Bodó Ivánné Marika és

utódja Bánhegyesiné Simon
Mária is. Erre az alkalomra
meghívtuk községünk elöljáróit is. Sajnos csak Vargáné
Kaiser Katalin polgármesterasszony és Kundra Lászlóné
képviselőasszony tudta elfogadni meghívásunkat. Szerettük volna, ha megismernek
minket, illetve klubéletünket,
nem utolsó sorban közelről
megismertük volna az új képviselőtestület tagjait. Bemelegítésként hangulatos játékkal alapoztunk. Köszöntöttük
születés-és névnaposainkat.
Kellemes, hosszúra nyúlt délutánt töltöttünk el együtt.
Február első hétfőjén is
találkoztunk. Sajnos szomorú hírt kellett megosztanunk:
egykori tagunk, Zsadányi Ferencné Ilonka elhunyt. Meghallgattuk és elfogadtuk Csörög Gáborné Marika 2019. évi
pénzügyi beszámolóját. Megbeszéltük idei tervünket. Nagyon jó javaslatok hangzottak
el. Felköszöntöttük a születésés névnaposokat.
E hónap 22-re meghívást
kaptunk a mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas Klubba.
Dalkörünk készül a Solti
Tavaszi Napokra. A Kortárs
Ki-Mit-Tud?-on is szerepelni fognak versmondóinkkal
együtt.
Férfi tagjaink készülnek a
Nőnapra.
Április 6-án tartjuk a
Versünnepet a baráti klubok versmondói és helybéli versszeretők részvételével.
Mindenkit szeretettel várunk akár résztvevőnek is!
Szintén áprilisra kirándulást tervezünk Dégre, a Hagymafesztiválra.
A Pünkösdi Dalostalálkozó ebben az évben május
23-án lesz.
MINDEN RENDEZVÉNYÜNKRE SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
Sajnos, sok beteg klubtagunk van, akiknek mielőbbi
gyógyulást kívánunk!
Póla Imréné
klubvezető

Mi újság Nagyvenyimen?

Shakti Jóga-klub Nagyvenyim
Jóga órák a Palágyi József Művelődési Ház emeleti termében heti 3 alkalomal!

Időpont/óratípus
Hétfő
Gerinc jóga (kezdőknek is)
18.15-19.15
Szerda
Hatha jóga (közép haladó-stresszoldó) 18.00-19.30
Csütörtök Yin jóga
18.15-19.15
Alkalmanként csoportos hangfürdő előre megbeszélt időpontokban.
„A jóga jótékony hatásait nem lehet szavakba foglalni…
Meg kell tapasztalni!”
(Yanger)
Mindenkit sok szeretettel várok!
Sáriné Kun Anita jógaoktató
Tel: 06/30/928-3506

MAGÁNGYŰJTEMÉNY
KERESTETIK!
A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár a Szociális Szolgáltató Tömb folyosójának
végén található mini kiállító térben szeretne lehetőséget adni a nagyvenyimiek által gyűjtött
változatos tárgyú magángyűjtemények bemutatására.
Várjuk olyan emberek jelentkezését,
akik a hely adottságainak megfelelő
kiállítási anyaggal rendelkeznek, és azokat
szívesen mutatnák be itt a település lakóinak.
Jelentkezni e-mailben
a muvhaznagyvenyim@gmail.com címen,
vagy személyesen a könyvtárban lehet hétfőtől
csütörtökig 13-18 óra,
pénteken 9-14 óra között.
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Folytatódik a Kreatív Klub
Nagyvenyimen
Akik jártak
karácsony előtt a
művelődési ház
környékén, láthatták kiállított
alkotásainkat.
Bizony többféle
technikát tanultunk az elmúlt
években. A széles palettán megtalálható a 3D-s
technika, a quilling, a fonalgrafika, doboz készítés és díszítés,
újságpapírból készített tálcák, kosárfonás, ajándékcsomagolás, különféle füzetborítók készítése. Itt mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot és egy jó kis csapatot. Mialatt alkotunk, jókat beszélgetünk.
Minden hétfőn 4-6-ig szeretettel várunk, akkor is, ha úgy érzed, nincs kézügyességed. Itt, ebben a klubban bebizonyosodik,
hogy mindenki ért valamihez. Tehát, ha szeretnél valami kedveset, hasznosat és maradandót alkotni, no meg egy kellemes időt
eltölteni, akkor közöttünk a helyed.
Gyürüsné Panni
klubvezető

2020. március 28., április 25.
(szombat)
ITT A TAVASZ! AKAR SEGÍTENI?
AKKOR JÖJJÖN EL ÖN IS ÉS
CSATLAKOZZON AZ ERDŐJÁRÓK KLUBJA
TAGJAIHOZ AZ IDEI TÉLVÉGI
PARKTISZTÍTÓ SZOMBATJAINKON!
HA SZERETNÉ, HOGY SZÉP GONDOZOTT
LEGYEN A NAGYVENYIMI ARBORÉTUM,
AKKOR JÖJJÖN SEGÍTENI SZOMBATON
DÉLELŐTT 8-12 ÓRA KÖZÖTT!
TALÁLKOZÁS REGGEL 8 ÓRAKOR A
TEMPLOMKERTBEN, AKI KÉSŐBB JÖN,
AZ A TEMPLOMPARKBAN MEGTALÁL!
SAJÁT SZERSZÁMOKAT KÉRÜNK HOZNI!
(GEREBLYE, LOMBSEPRŰ, ÁSÓ, KAPA,
FŰRÉSZ, METSZŐOLLÓ STB.)

VÁRUNK MINDENKIT!!!
KÖSZÖNJÜK

a Szent Bernát Arborétum Alapítványa nevében és az Erdőjárók
Túraegyesület elnökeként, Németh László
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Egészségpercek
Törődjön többet egészségével,
háziorvosai segítségével!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ a háziorvosok közreműködésével vastagbélszűrési programot végez, a vastagbél daganatos betegségeinek korai felismerése végett. Az 50 és 70 éves
kor közötti lakosság részére levelet küldenek, amellyel a háziorvosoknál jelentkezve, megkapják a székletmintavételhez szükséges csöveket. A vizsgálat nagyon egyszerű, és kevés időt vesz
igénybe. Kérem kedves Pácienseinket, hogy a saját egészségük
megőrzése érdekében jelentkezzenek leveleikkel a háziorvosaiknál. A további információkat az asszisztensnőknél megkapják.
A rendelők telefonszámán előzetes bejelentkezés is lehetséges
erre a vizsgálatra.
Dr Zseli József

Nőgyógyászati rákszűrést tart
2020. 4.16-án (csütörtökön) 15 és 17 óra között

Dr. Reiter Gábor szülész-nőgyógyász háziorvos
a Tanácsadóban.
A vizsgálat díja 2500 Ft.

A szűrés előjegyzés alapján történik,
mely az 506-200-as telefonszámon kérhető.

Tavaszi egészségnapra várjuk Önöket!
2020. április 18-án 14-17 óráig a
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárba
Előadások:
14 óra: Koronavírus járvány- az országos tisztifőorvos tapasztalatai. Előadó: Dr Müller Cecília
14:30: Mellrák után is lehet teljes életet élni. Előadó: Horváth Éva Viktória
15 óra: A betegségek lelki háttere. Előadó: Kegyes Lászlóné
Szűrések:
melanómaszűrés, PSA, vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testsúly-, testzsírszázalék-,
vázizomszázalék-, hallás- és BMI mérés a védőnők és a II. sz háziorvosi körzet munkatársainak
közreműködésével.
További információkat később a művelődési ház honlapján (muvhaz.nagyvenyim.hu), facebook
oldalán (www.facebook.com/muvhaznagyvenyim),
kihelyezett plakátjainkon, és szórólapjainkon találhatnak.
Várjuk Önöket szeretettel!

Mi újság Nagyvenyimen?
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Református hírek

Tapasztalatok az SOS –
segélyhívó készülékről
ÉLETMENTŐ

A 2016-os évben Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete segélykérő, vészjelző és bűnmegelőzési
rendszer bevezetését határozta meg.
A felmérések eredményeként mindössze 12 fő élt –
2540 Ft önerői hozzájárulással – az SOS készülék birtokba vételével.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjeként
munkám része lett, hogy koordináljam a készülék működésének megismertetését, igénylését, a szerződések elkészítését, valamint probléma esetén a gyors megoldás lebonyolítását.
Meglátásom, hogy a készülék jelenléte településünkön a lakosok életminőségének, biztonságérzetének javítását segíti elő.
A tapasztalatok, visszajelzések alapján elmondható, hogy
a készülékek nagy segítségül szolgáltak az igénylők körében.
Több esetben segítettek egészségügyi problémák sürgős megoldásában. Egy esetben lopási kísérlet hiúsult meg az eszköz jelenlétének köszönhetően.
Sajnálatos, hogy egyelőre még csak egy kis létszámú kör
élt ezzel a lehetőséggel.
Amennyiben szándékukban van a jövőben a készülék megismerése, igénylése, kérem keressenek a Család– és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában. ( 2421 Nagyvenyim, Fő
u.43. Tel: 25/ 506-212 ).
Pók Tamásné
családsegítő

Járványvédelmi szabályok

A napi hírekben a Tisztelt
Olvasó sokat hallhat, olvashat
a világot érintő corona- vírusos
megbetegedésekről és az Európát, Magyarországot is sújtó
humán influenzáról, madárinfluenzáról, afrikai sertéspestisről.
Mindegyik járványos, fertőző betegség megelőzésében,az
ellenük való védekezésben, a
megjelenéskor szükséges tennivalók között kiemelt, sokszor

döntő fontosságú az igazgatási,
járványvédelmi szabályok betartása.
Ezekről a fontos szabályokról
bővebben a ww.nagyvenyim.
hu honlapunkon tájékoztatjuk
Önöket. Kérdés esetén hívjanak telefonon!
dr. Bodolai György
hatósági és szolgáltató
állatorvos,
30/8161-367

Áldás Békesség Mindenkinek!
A Nagyvenyimi Református Gyülekezet életében a 2020-as
év sok változást hozott és hoz.
Anyagyülekezetünknél – Dunaújvárosi Református Egyházközség – megkezdte szolgálatát Czeglédi Péter Pál nagytiszteletű úr 2020. február 1-vel.
Ettől az időponttól kezdve Kovács Henrietta Judit lelkipásztor a nagyvenyimi gyülekezetben , mint hivatalosan kinevezett
beosztott lelkész folytatja az eddigi szolgálatát. Reményeink
szerint az idei évben a nagyvenyimi gyülekezet önállósodik és
2021-től már, mint missziós gyülekezet folytatja közösségépítő
munkáját Isten dicsőségére. Munkájukhoz ezúton is sok kitartást és áldást kívánunk!
Gyülekezeti házunk fejlesztése is folytatódott az elmúlt évben. Egy 2018-ban elnyert 3 millió forintos pályázat keretén
belül először 2019 tavaszára a központifűtés került kiépítésre,
majd tavaly októberben új, megerősített tető került a házra. A
beruházás összes értéke mintegy 4,2 millió forint volt. Gyülekezeti tagjaink adományainak köszönhetően a munkákat be
tudtuk fejezni! Köszönjük nekik!
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki a ház karbantartásában kétkezi, vagy anyagi segítséget nyújtott.
Alkalmaink:
– Konfirmációra felkészítés keddenként 17:00 órától
– Bibliaórák minden kedden 18: 00. (február 25, március 3,
március 10)
– Istentisztelet: minden hónap 2 és 4. vasárnapján reggel 9
órától.
( Február 23, Március 8, 22; Április 12 - Húsvét vasárnapján és 26.)
Elérhetőségeink:
Kovács Henrietta Judit - református lelkész: + 36 30 7224742
Suhay Gabriella - presbiter: + 36 30 9027995

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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