2020. április

Pöttöm Panna Mesetára, Cseperedők
Mókavára, Tercsi, Fercsi, Kata, Klára,

VÁR A BÖLCSI NEMSOKÁRA
Köszöntő
Május elején az Édesanyákat, Nagymamákat, május végén pedig a gyermekeket köszöntjük. Családi környezetben minden nap gyermeknap
a maga valójában, mert ki más
körül is forogna a szülő minden gondolata, mint gyermeke
körül, ő a legfontosabb, a kincs.
Nagyvenyim életének, fejlesztéseinek középpontjában is
a gyermekek állnak. Tudják
rólam, minden évet elnevezek
valahogyan. Nos, 2020 a gyermekekbe való befektetés éve
Nagyvenyimen! Boldog ünnepet kívánok a gyerkőcöknek!
Vargáné Kaiser Katalin
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Kedves nagyvenyimi Apróságok, Tisztelt Anyukák,
Apukák, leendő Szülők!
Épül-szépül a Nagyvenyim legújabb közintézményének otthont adó épület az óvoda
szomszédságában.
Szemet gyönyörködtető a látvány és szívet
melengető érzés, ahogyan napról napra egyre jobban kiteljesedik a három traktusból álló
épület. A hozzám érkező kérdésekből, színes és
sokrétű érdeklődésből kitűnik, hogy a nagyvenyimiek őszinte várakozással tekintenek a kicsinyek új birodalmának születésére. Az építkezés alakulása, előrehaladása izgalommal tölt
el szülőt, nagyszülőt, gyermekét váró, vagy ter-

vező párokat, ahogyan minket is, akik megálmodtuk e színes álmot és részt vállaltunk
annak megvalósításában. A kivitelezés kiteljesedésével az önkormányzat megkezdi a bölcsődei intézmény alapításának folyamatát.
Egy új gyermekbirodalmat, ahogyan egy
újonnan érkező kis jövevényt is, egész életére
meghatároz majd a neve.
A nagyvenyim.hu oldalon lévő „Nevezd el
a bölcsődénket!” című űrlapon várjuk véleményüket, javaslataikat csemete-cseperedő intézményünk elnevezéséhez.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Mi újság Nagyvenyimen?

Figyelemmel, fegyelemmel koronavírus-járvány idején…

Különleges időket élünk.
Mert kihirdetett veszélyhelyzet van, a világ ma az új koronavírus járványában ég, és
még nem látjuk, ennek mikor
és milyen körülmények közepette lesz vége. A helyzet
valószínűleg nagyobb kihívás elé állítja a társadalmakat,
mint ailyen a 2008-as nagy
világválság volt. Megjósolni
ma még lehetetlen, mennyire lesznek fájók a veszteségek.
Nagyvenyimnek nagyon fájók. De a legfontosabb most
az emberélet védelme. 2020.
áprilisának végén a település a kijárási korlátozás bénultságának feloldására vágyik, a tavaszi napsugár pedig
a hűs fuvallatok, s a csillogó
esőcseppek közepette is egyre bontogatja az Anyák napjára készülő virágok szirmait.
Szokatlan ünnep a mostani.
Anyákat és nagymamákat köszönteni, távolról, ölelés nélkül. Csukott ajtók, bezárt

szolgáltatók, tantermen kívüli oktatás, rendkívüli szünet az
oviban, munkahelyi gyermekőrző a hivatali díszteremben.
Kívül emberek maszkban, kígyózó, foghíjas sorok, „Maradj
otthon!” jön a tévéből, éneklik
a sztárok…. Lassan megszoktuk a szigorú szabályokat. Ma
úgy tűnik, sikeres volt a figyelem, s eredményes a fegyelem.
Talán sikerült elkerülni a még
nagyobb bajt.

Kedves Nagyvenyimiek!
Az elmúlt időkben ki-ki tette a dolgát. Könyvtáros, portás és óvónő, tanár, foltvarró, polgárőr és bolti eladó.
Katolikus, református, ateista, mentős, tűzoltó, sofőr
és ápoló. Orvos, patikus és
beteg… Hivatali dolgozók,
anyák és apák, akik egyszer a
home-office, másszor a Kréta rendszer megrögzött rabjaivá váltak... Mind-mind

egy-emberként igyekeztek a
viszonylagos hirtelenséggel
megváltozott világban mások
támaszává válni, s közben önmagukat is óvni. Intézkedési
tervek, új ellátások bevezetése egyik napról a másikra…
Már tudjuk, melyik idős embernek milyen gyógyszer kell
és milyen almát szeret… A
bajban közelebb kerültünk
egymáshoz.
Köszönetemet fejezem ki
mindenkinek, aki így vagy
úgy, a bevásárlással, vagy a
maszkvarrással, vagy ahogy
az élet hozta, hozzásegítette a
nagyvenyimieket a járvány távoltartásához. Az elmúlt időkben a két legfontosabb szó az
életünkben talán kimondatlan
volt, de mégis működött. Kincset érő szavak ezek: Figyelem
és fegyelem. Csak arra kérem
Önöket, tartsuk ezt meg továbbra is!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Száz év gyász – a magyarság összetartozásáért
100 évvel ezelőtt, az I. világháborút lezáró úgynevezett
Versailles-Washingtoni békerendszer részeként íratták alá
a magyar delegáció tagjaival a
békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920.
június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt
el a térképről, hanem Magyarországot és lakosságát is
megnyomorították: hazánk
elvesztette területének kétharmadát (országunk területe 282.870 négyzetkilométerről 92.607 négyzetkilométerre
csökkent), a lakosság létszáma
pedig, mintegy 10 millió fővel
kevesebb lett a területek elcsatolása után.
A gyászos trianoni békeszerződés aláírásának napját,

június 4-ét, az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
A tragikus sorsdöntésre való emlékezésnek fontos célja, hogy tudatosítsa
a Kárpát-medencében élő magyarság
összetartozását.
Babits Mihály:

Hazám

(részlet)
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a Nagy-Alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellől el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!
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Budai Árpád tanár, erdésztechnikus,
fajáték-készítő… hogy is van ez?

Helyi termékértékesítést
szolgáló piacot építünk

Ismét egy új épülettel gazdagodik településünk központja. A termelők és a fogyasztók
érdekeit egyaránt szolgáló helyi termelői piac épül a Polgármesteri Hivatal mögötti területen. Nagyvenyim közepén,
az üzletekhez közel, a helyi
kiskertek, a venyimi és térségi
termelők zöldségét, gyümölcsét reméljük és vágyjuk a piaci pultokra.
Mostanra megváltoztak a
vásárlási és fogyasztási szokásaink! Miközben mi erre vágyunk, mégis kevesen, ritkán
és csupán néhány finomságot
árusítanak helyben a helyi termelők a helyieknek. Ezen kívánt változtatni önkormányzatunk, az oldalt nyitott, felül
fedett, korszerű és igényes piacépülettel. A Vidékfejlesztési Programban Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése címmel, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-es

kódszámon megjelent felhívásra benyújtott pályázatunkon több mint 37 millió forintnyi támogatást nyertünk
el az ízléses építményhez. A
megépítendő épület bruttó
alapterülete több mint 200
m2. A létrehozandó építmény
az egyetemes tervezés elvei
szerint készülő nyitott fedett
piac, amelynek központi épületében nyilvános mosdók, tároló, iroda és gombavizsgáló helyiség kerül kialakításra.
A központi épületrészben a
normál, nemenként elkülönített vizes helyiség mellett
külön akadálymentes mosdó
is kialakításra kerül. A nyitott rész árusításra, illetve zárt
módú szelektív és ömlesztett
hulladék tárolására szolgál,
a kézmosási és egyéb vízfelhasználás épületen kívüli elérhetőségének biztosításával.
A babakocsi és rokkantkocsis
közlekedést a területhez kapcsolódó út, járda biztosítja.

A pedagógussá válásban
szerepe van a családi indíttatásnak. Akiknek sok a pedagógus, a tanár a családban,
könnyebben választják maguk
is a pedagóguspályát. Ilyen
családból származom én is.
Gyerekkoromban sokat voltam erdőben, fafaragók között, innen van a természet,
a fák és a famunka szeretete.
Erdészeti szakközépiskolába
jártam, de végül nem mentem Sopronba, erdőmérnöknek, hanem Egerbe jelentkeztem tanárképzőbe. A tanítás
mellett mindig ott volt a fával való foglalatosság. Játékokat és a hitoktatásban használható szemléltető tárgyakat
készítek, mostanában pedig
szép, színes madarakat is, otthon, a ház melletti kis műhelyemben. A vállalkozásom az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások körében
„Fa gyerekjáték készítő műhely kialakítása” címmel támogatásban részesült. Ezzel a
beruházással létrejövő új műhely, és a beszerzett gépek a
fa gyermekjátékok készítésének munkakörülményeit jelentősen javítják, így aztán
még több mívesség és kedvesség kerülhet bele a kézműves technikával készülő
fejlesztő és foglalkoztató játékokba, amelyek közül sok
megtalálható a nagyvenyimi
óvoda foglalkoztatóiban is.
Sok helyre hívnak kiállítani is,
és szívesen részt veszek a helyi
civiléletben, a Nagyvenyim és
Térsége Fejlesztéséért Egyesület munkáját is segítem, és
a református egyház gyülekezetében is aktívan tevékenykedem. Vagyis az életem is
olyan színes, mint a fából készült madaraim.

Drive In Cinema – autósmozi Nagyvenyimen!
Egy kultikus rendezvény, amely egyedülálló Magyarországon.
A klasszikus autósmozi lényege, hogy
beparkolsz az autóddal a mozi helyszínére, beállítod az autód rádióján az adott
frekvenciát és élvezed a filmet a saját autódból úgy, hogy a hangot a rádiód hangszórójából hallod.
Egy különleges innovációt hoztak létre, hiszen az egész rendszert mobilizálták,
így hozhatják el ezt az élményt Nagyvenyimre is! Helyszín: a sportpálya!
Az egészségügyi helyzetet szem előtt
tartva, az autósmozi teljesen érintésmen-

tes lesz, azaz jegyeket csak online lehet
majd vásárolni, amik QR kóddal lesznek
ellátva. A helyszínre érkezvén az ablakot
le sem kell húzni, és úgy is le tudjuk olvasni az érvényes jegyet, amit e-mailben
kaptak meg a vásárlók.
A szervezőktől tudjuk, hogy a filmek
jogosítása éppen tart, de vélhetően a következő filmeket hozzák el nekünk:
2020. június 4. Bohém rapszódia
2020. június 5. Vissza a jövőbe
2020. június 6. Ponyvaregény
2020. június 7. Csillag születik
A jegyár: 4.990 Ft, ami mellé két da-

rab 0,5 literes MÁRKA üdítő és két darab MOGYI harapnivaló jár.
A filmek kezdési ideje 20.45 óra
A férőhelyek korlátozottak: 90 férőhely/film
A jegyeket elővételben online lehet
megvásárolni és vélhetően a helyszínen
is tudnak majd venni, ha marad. További információk az előadást megelőző héten a Palágyi József Művelődési Ház és
Könyvtár oldalán olvashatnak.

4

Mi újság Nagyvenyimen?

Tájékoztató
megváltozott hivatali
elérhetőségről
ZÖLDHULLADÉK
szállítása
Megváltoztak a zöldhulladék szállítási időpontok!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzatának és a Nagyvenyimi
Polgármesteri Hivatalnak központi e-mail címe megváltozott.

Az új központi e-mail cím:

Szállítási napok:

május 25.
június 22.
július 20.
augusztus 17.
szeptember 14.
október 12.
november 9.

hivatal@nagyvenyim.hu
A polghivn@vnet.hu központi e-mail cím
már nem elérhető.

EBOLTÁS NAGYVENYIMEN 2020
A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008. FVM rendelet
– az eddigieknél is hangsúlyozottabban – a tulajdonosok kötelességévé teszi az ebek
évenkénti veszettség elleni immunizálásának az elvégeztetését. Ennek az elősegítésére az idén is megszervezzük
Nagyvenyimen az összevezetett eboltást a koronavírus járvány miatt június hónapban.
Az oltás időpontjai:
Június 10. szerda:
09.00-11.00 Varga fogadó
mellett
11.15-12.30 Polgármesteri Hivatal
15.00-18.00 Polgármesteri Hivatal
Június 11. csütörtök:
16.00-17.00 Mélykútpuszta
A pótoltás ideje:
Június 12. péntek:
09.00-11.00 Polgármesteri Hivatal
15.00-17.00 Polgármesteri Hivatal
Évek óta kötelező az ebek
elektronikus transzponderrel
azaz chippel történő jelölése,
amely minden négy hónaposnál idősebb kutyára vonatkozik. A fenti összevezetett ebol-

táson csak a már chippel ellátott
ebek kaphatják meg a veszettség elleni védőoltást. A chipezés csak az ebek tartási helyén
végezhető el, természetesen az
esedékes oltással együtt, telefonos (30/378-6390) egyeztetés után.
2010 óta új típusú „Kisállat
Egészségügyi Könyv”-et használunk, csak ezek érvényesek.
Az új könyv kiállítása ingyenes,
az elveszett stb. pótlása 450 Ft.
Az oltás díja 4500 Ft, a féreghajtó tabletta 200 Ft. 10
testtömegkilogrammonként. A
chipezés ára 4500 Ft. A háznál
oltás kiszállási díja 1000 Ft udvaronként.
Az idézett rendelet szigorítja az embert ért ebmarások esetén alkalmazandó eljárást: ha
oltatlan eb embert mar, akkor
a hatósági állatorvos két hetes
megfigyelési zárlatot rendel el
a kutya tartási helyén, és csak
utána olthatja be az állatot, ami
szintén többletköltséggel jár.
Az oltásban és a kisállatellátásban részt vesz dr. Marth Péter állatorvos, aki dunaújvárosi
rendelői háttérrel is rendelkezik, telefonszáma: 70/ 4279913.
dr. Szendrőy István
ellátó állatorvos

Tisztelt Lakosság!
A mai tudományos tények és
ismeretek szerint a hazánkban általánosan háziállatként tartott állatfajok (beleértve természetesen
a kutyákat és a macskákat is) nem
terjesztik aktív módon az emberek járványos koronavírusos megbetegedését (COVID-19) kiváltó
kórokozót. Az emberi megbetegedések nem a háziállatainktól
származnak és fordítva, a mai ismeretek szerint az emberi megbetegedést kiváltó vírus nem betegíti meg a háziállatainkat.
A vizsgálati eredmények alapján kimondható, hogy a humán
megbetegedések terjedésében az
emberek egymás közötti közvetlen érintkezése és a cseppfertőzés (köhögés, tüsszögés) a legfőbb tényező. Mindezekre és a
humán koronavírus járványhelyzetre figyelemmel, az Önök, a
munkatársaink és a családtagjaink védelme érdekében arra kérjük Önöket:
• ha Ön lázas, légzőszervi panaszai vannak (köhög, náthás),
kérjük ne hozza a védőoltásra a
kutyáját, kérjen meg arra más,
egészséges személyt.
• ha az emberi koronavírusos
járvány szempontjából Ön veszélyeztetettnek minősül (például 14 napon belül fertőzött környezetben tartózkodott, vagy a

magyar Kormány által a járvány
miatt ideiglenesen beutazási tilalmi listán megnevezett országban járt), kérjük ne hozza védőoltásra a kutyáját, kérjen meg arra
más, fertőzött környezettel kapcsolatba nem hozható egészséges
személyt.
• a mai ismeretek szerint az
emberek járványos koronavírusos megbetegedése elsősorban az
idősebb korosztályokban okozhat
súlyos megbetegedést. Ezért azt
javasoljuk, hogy a járvány lezajlásáig az idősebb állattartó ügyfeleink - kerülve a saját fertőződésük
lehetőségét - ne hozzák a védőoltásra a kutyájukat, kérjenek meg
arra más, egészséges személyt.
• a felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék, csak annyian
ahányan a fizikai lefogására elegendőek.
• az oltási helyszínen a lehető legkevesebb időt töltsék, a felvezetett eb védőoltása és az előírt
adminisztráció megtörténte után
hagyják el a szervezett oltás helyszínét.
• az oltási helyszínen kerüljék
a fizikai kapcsolatot (érintés, fizikai üdvözlés, kézfogás) más állattartókkal és a védőoltásban segédkezőkkel.
dr. Szendrőy István
ellátó állatorvos
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Óvoda
Rendhagyó óvodai élet
Nagyvenyim Nagyközség
Polgármestere a 45/2020.
(III.14.) Korm. rendelet 2.§ban kapott felhatalmazás
alapján az alábbi határozatot
hozta: A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda esetében 2020. 03.
16. napjától rendkívüli szünetet rendelt el, ami azt jelenti,
hogy az intézmény csak ügyeleti rendszerben működik.
Az otthon tartózkodó óvodás gyermekek részére, akik
számára nem megoldott az
otthoni ellátás, (a szülők által
fél kilencig leadott igény alapján, másnapra), elvitel formájában lehetőséget nyújtunk
az étkezésre, mert az óvoda
konyhája továbbra is üzemel.
Óvodánkban a járványhelyzet közben továbbra is
folyik a munka. Ezen idő alatt
történik az óvoda tisztasági (fertőtlenítő) nagytakarítása, nagymosás. A dolgozók
együttesen készítenek maszkokat, mely igény szerint kerül szétosztásra. Eddig több,
mint 1000 darab maszkot készítettünk, ebből már többen
kértek telefonos úton, valamint felajánlottunk a szolgáltató egységeknek is és az ide
járó gyermekek családjaira is
gondoltunk. Aki igényt tart
ilyen védőeszközre, óvodánkban a 06-25-258-096-os telefonszámon jelezheti kérését.
A dolgozók folyamatosan segítik az Önkormányzat
munkáját, mely során a hivatal által kínált lehetőségekről
szóló tájékoztató anyagokat
juttatunk el minden háztartásba. A megváltozott óvodai
beíratás is többletmunkát igényel. Az óvodapedagógusok a

maszkvarrás és az adminisztrációs, dokumentációs munkán túl, segítik az otthon tartózkodó gyermekek családját
is. Online formában ötleteket,
meséket, ajánlásokat nyújtunk
a családi nevelés kiegészítéseként, a gyermek egyenletes
fejlődése érdekében.
A gyerekek most látják a
szülőkön, hogy valami történik, valami más. Meg kell velük beszélni, hogy most otthon maradtunk, de ennek oka
van. A gyerekeknek elsősorban nem tényszerű információra van szükségük, hanem
érzelmi támaszra. Ha a szülő
kiegyensúlyozott és nyugodtan kezeli a kialakult helyzetet, akkor a gyermek is nyugodtabb lesz. A gyerekek
szempontjából az elején nagyon élvezetes ez a különleges élethelyzet, és ha a felnőttekből nem árad a feszültség,
akkor maguktól megtalálják a
helyzet mókás oldalát.
Szülőként alakítsunk ki
napirendet, hiszen ez biztonságot ad a gyereknek. Nem
kell hagyni, hogy reggel 11ig aludjon, és utána pizsamában töltse a fél napot. Vigyenek arányosságot a gyerek
mindennapjába. Legyen helye a mozgásnak, a játéknak,
a készségfejlesztésnek, a közösen végzett feladatoknak,
érdemes őket befogni a házimunkába, a kerti munkálatokba. A normál életvitelt
fenntartva a gyerekek biztonságérzete és kiegyensúlyozottsága is megőrizhető.
Berczeliné Tóth Éva
Pintér-Jámbor Viktória
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Kérjük, segítsék
a Szent Bernát
Arborétum gondozását!
Sokan érdeklődtek, mi módon tudnak segíteni a nagyvenyimi templompark, a Szent
Bernát Arborétum gondozásában, tisztításában. Mivel a
park nappal nyitva van, bármikor lehet benne dolgozni.
Aki szívesen elmenne, előtte egyeztessen Kiss Csabával (+36-30-9894772) vagy
Németh Lászlóval (+36-209532197), hogy éppen milyen segítségre van szükség!
A fűnyírás állandó probléma, a virágágyások, a rózsasor gyomlálása, a fák tövének
megszabadítása a borostyántól szintén állandó feladat.
Szóval van bőven tennivaló!
Mivel szervezett, nagycsoportos munkavégzést nem
ajánlanak, ezért most az egyéni munkavégzés a fontos! Ha
a parkban más segítőkkel is
találkoznak, a jelenlegi egészségügyi szabályokat mindenki
tartsa be, mint az arcot és orrot eltakaró viselet használata

és a másfél méteres egymástól
való távolság betartása! Saját
szerszámot hozzon mindenki
magával, aki bevállalja ezt az
önkéntes segítői munkát! Lehet menni hétköznap, hétvégén, ki, hogyan ér rá.
Ősszel már remélhetőleg
meg tudunk valósítani tervezett parktakarításokat is, de a
növényzet nem ismeri a veszélyhelyzetet és csak nő.
Ha valaki segítene, de fizikailag nem tud, pénzadományokkal is segíthet: ezeket az
adományokat a parkfenntartásra fordítjuk. Utalni a Szent
Bernát Arborétum Alapítványa nevén lévő 1010296938699320-00000002 számú
bankszámlára lehet vagy a
fenti elérhetőségeken egyeztetve készpénzben is támogathatja az alapítványt!
Minden segítséget köszönünk.
Németh László és
Kiss Csaba Gábor

Fontos telefonszámok:

Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:..................................................................................................... 507-460
Polgármester:............................................................................................... 507-461
Jegyző: ........................................................................................................ 507-450
Pénzügy:...................................................................................................... 506-230
Adóügyek:................................................................................................... 521-307
Szociális, hagyatéki ügyek, kereskedelmi igazgatás:..................................... 506-210
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat:..................................................... 506-212
Anyakönyv, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:................................. 506-211
Hirdetmények:............................................................................................. 506-213
Ügyfélszolgálat, ebnyilvántartás:.................................................................. 506-218
Fax:.............................................................................................................. 506-217
Járási kirendeltség: szerda 13-16 óráig:........................................................ 507-451
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:..................................................................................... 259-270
Dr. Zseli József:....................................................................................... 507-470
Orvosi ügyelet:......................................................................................... 506-201
Védőnők:.................................................................................................. 506-200
Fogászat:.................................................................................................. 259-650
Gyógyszertár:.............................................................................................. 507-420
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola:.............................. 506-221, 507-490
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola faxszáma:............................. 507-491
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár:............................................... 506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda:................................................................... 258-096
Általános segélyhívó:...........................................................................................112
Polgárőrség:.......................................................................................... 30/533-2322
Körzeti megbízott:................................................................................ 30/202-3739
Hibabejelentés: E.ON áram:................................................................ 80/20-50-20
gáz:...................................................................................................... 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna: Mezőföldvíz Kft.:........................................80/442-442
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 25/506-220

Kalandozás a felkelő
nap országában

Zenés kabaré-musicallal
ünnepeltük a hölgyeket

A mostani járványterhes időkben mennyire jó érzés
visszaemlékezni a közösen töltött időkre, a színvonalas
rendezvényekre. Az utolsók között volt a nőnapi zenés
estünk: ifj. Csizmadia György képviselő köszöntötte a
hölgyeket a nagyvenyimi urak és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nevében március 7-én a művelődési
házban. Erre az estére a pezsgős koccintás mellé az Operett-Musical Voices társulat Hacsek és Sajó a pácban című
zenés kávéházi kabaré-musical előadásával vártuk vendégeinket.

A Németh László ötlete alapján és közreműködésével
már több éve megvalósuló, az Erdőjárók Túraegyesület túráiba betekintést nyújtó vetítéses előadások sorában egy
különleges, több érzékszervet megragadó japán témájú
estre vártuk március 6-án a „kalandorokat”.
Németh Irma, a magyar-japán baráti társaság dunaújvárosi szervezetének vezetője hárfával kísért dalai és a japán kultúrára jellemző saját gyűjtésű használati tárgyakból összeállított mini kiállítása izgalmas kezdése volt a
rendezvénynek. Debreczeni Dorottya előadásában saját
látogatásáról készült képeken keresztül kalauzolt el bennünket a Távol-keleti országba, amit most a szokásostól
eltérő nézőpontból, egy ösztöndíjasként ott tartózkodó fiatal orvostanhallgató szemén illetve kameráján keresztül
ismerhettünk meg.
Amíg a teremben a vetítés zajlott, a konyhában segítőink a gasztronómiai ízelítőt készítették elő, hogy rendezvényünk végeztével a jellegzetes japán fogást, a sushit bemutató kóstolóval köszönhessünk el vendégeinktől.
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Zárt ajtók mögött a művelődési
ház és könyvtárban

Kedves Nagyvenyimiek!
Újságunk február végén
megjelent számában sok tavaszi eseményre invitáltuk önöket, de a januárban elkészített
éves programtervünket, ahogy
mindannyiunk életét, alaposan átírta az élet, pontosabban
a koronavírus.
Március közepétől a kormányrendeletekben foglaltak
alapján egyre szűkültek szolgáltatási lehetőségeink: először
a 100 főnél nagyobb létszámú
beltéri rendezvények megtartásának tiltásával kellett szembesülnünk, kicsit később pedig
azzal, hogy nem csak a rendezvényekről, hanem a művelődő
közösségek, klubok hagyományos értelemben vett működéséről, sőt a könyvtárlátogatók
fogadásáról is le kell mondanunk. Március 18-án bezárt
a művelődési ház és a könyvtár is. Kollégáink az intézmény
zárva tartása óta munkaidejük
egy részében besegítenek az
önkormányzatnál a 70 éven
felüliek ellátásába.
Azonban a művelődési ház
számunkra - és bízunk benne,
hogy sok látogatónk számára
- nem csupán a zárt ajtók által
határolt területet jelenti, hanem a közösséghez való tartozás élményét is! Ezért továbbra is feladatunknak érezzük,
hogy kapcsolatban maradjunk
önökkel, lehetővé tegyük tájékozódásukat, és segítsünk
könnyebben elviselhetővé tenni, hogy otthonukban maradva óvják magukat és másokat
is a fertőzéstől. Azok, akik figyelik közösségi oldalunkat,
tapasztalhatták, hogy személyes találkozás híján, ez úton
próbáljuk felhívni fegyelmüket olyan kulturális szolgáltatásokra, melyeket az online
térben többnyire ingyenesen
vehetnek igénybe. Világszerte sok múzeum és kiállítóhely tette lehetővé, hogy vir-

A művelődési ház számunkra – és bízunk benne, hogy sok
látogatónk számára – nem csupán a zárt ajtók által határolt területet jelenti, hanem a közösséghez való tartozás
élményét is!
tuális séták során láthassuk
azokat a műalkotásokat, történelmi emlékeket, amelyeket
személyesen talán a járványtól függetlenül sem mindenki kereshetne fel. Ajánlottuk
már önöknek az elektronikus
könyvtár állományát, a szerző által felolvasott gyermekkönyveket, színházi közvetítést, koncertet és mozit is.
A veszéhelyzetben a nagyvenyimi hölgyek közül sokan
elsők között kezdtek mosható maszkok varrásához, és
ajándékozták azokat a helyi intézményeknek, magánszemélyeknek, de jutott még
a dunaújvárosi kórháznak is
adományukból. Büszkék vagyunk rá, hogy többen közülük klubjaink tagjai.
Több olyan csoport is működik intézményünkben, akik
azt tűzték ki célul, hogy rendszeres mozgással őrzik meg
egészségüket. Ezúton szeretnénk megköszönni a vezetőiknek, hogy online edzések
felkutatásával, ajánlásával segítik a csoporttagokat, hogy
ezt otthonukban is folytatni
tudják, és gratulálni a saját készítésű oktatóvideókhoz.

Elmaradt
rendezvényeinket nem egyszerű pótolni,
hiszen van, amit aktualitása az év meghatározott szakaszához köt. Húsvéti játszóházunkat ebben az évben
nem élvezhették a gyerekek,
de az április elején elmaradt
író-olvasó találkozó pótlására később sort kerítünk. Versünnepünk szintén áprilishoz
kötődik. A rendezvény társ
szervezője a nyugdíjas klubunk. Vezetőjükkel, Póláné
Ágival együtt szerettük volna: ha személyesen nem is, de
lélekben mégis találkozhassanak a versbarátok. Szívmelengető volt, hogy milyen sokan
- köztük a szomszéd településekről, Baracsról és Mezőfalváról - szegődtek társul, és
saját videó-felvételeikkel segítettek létrehozni egy virtuális versünnepi összeállítást,
amit facebook oldalunkon azóta sokan láthattak már. Köszönjük a kifejezetten erre az
alkalomra írt verseket Kleiber
Istvánnak, és a közreműködést azoknak a versmondóknak, akik ünnepélyességet,
és azoknak, akik vidámságot
csempésztek ebbe a műsorba.

Elmaradt a tavaszi egészségnap is, benne a tervezett
szűrésekkel és előadásokkal.
Januári terveink szerint ezek
egyikében dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos asszony
a koronavírusról beszélt volna a rendezvény közönségének. Az események tükrében
elmondható, hogy a témát jól
választottuk, de a terjedés sebességét alábecsültük. A járvány miatt bevezetett korlátozások végéről csak bizonytalan
becsléseink vannak, de ezek
alapján a tavaszi programot
nem pótoljuk. Valószínű, hogy
idén a terv szerinti őszi egészségnapon lesz lehetőségük
újra egészségügyi szűréseken
és ismeretterjesztő előadásokon részt venni.
Más körülmények között
most májusi és júniusi programjainkra hívnám Önöket. A
Közösségek hetére, a Pünkösdi Dalostalálkozóra, táncházba és gyermeknapra, de ezeket
a terveinket törölnünk kell.
Könyvtári
szolgáltatásaink
közül a kölcsönzés módjának
és feltételeinek átalakításával,
- amiről bővebben Könyvkölcsönzés karantén-módra című
írásunkban olvashatnak - teszünk kísérletet arra, hogy a
járvány miatti korlátozások
idején is biztosítsuk önöknek
az olvasnivalót.
Korábban helyszínt és
szervezési támogatást nyújtottunk a Dunaújvárosi Regionális Népfőiskola nyugdíjasoknak okostelefon használatot
oktató képzéséhez. Örömmel
vettük a megkeresést az újabb
együttműködés lehetőségére, amelynek keretében 100
nagyvenyimi idős ember háztartásába tudtunk eljuttatni
egy-egy higiéniai termékekből
összeállított csomagot, amit a
népfőiskola pályázati projekt
keretében adott át számunkra.
Mogyorós Mária
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Könyvkölcsönzés karantén-módra
Kedves Olvasóink!
Amikor márciusban a kormányrendeletnek megfelelően szüneteltetni kezdtük
Nagyvenyimen a könyvtári
kölcsönzést, bíztunk abban,
hogy néhány hét múlva vis�szatér majd az élet a megszokott kerékvágásba, mi is újra
kinyithatunk, viszontlátjuk
önöket, és a könyvek válogatása mellett megtudjuk majd,
mi minden történt önökkel
utolsó személyes találkozásunk óta, hogyan élték meg
a járvány miatt bekövetkezett rendkívüli helyzetet. Ez
a találkozás bizonytalan ideig még várat magára, hiszen
a fertőzés lehetőségének elkerülése érdekében látogatóink személyesen továbbra
sem léphetnek be az intézmény területére, és könyvet a
korlátozások feloldásáig nem
veszünk vissza.
Azért, hogy Önök mégis
hozzájuthassanak könyveinkhez, kollégáimmal rendhagyó és ideiglenes kölcsönzési
megoldásokat kerestünk.
Házhoz szállítás
A szolgáltatás biztonságos
hozzáférhetősége érdekében
2020. április 27-től a következő szolgáltatásokat kínáljuk:
Könyvtári tagsággal rendelkező nagyvenyimi olvasóinknak a rendelkezésre
álló állományunk mértékéig lehetőséget adunk könyvkölcsönzésre online katalógusból történő kiválasztást
követő telefonos megrendelés, és a megrendelt könyvek
díjmentes házhozszállítása
útján.
Online katalógusunkban
megtalálható az összes dokumentum, amivel könyvtárunk
rendelkezik. Honlapunkon
(http://muvhaz.nagyvenyim.
hu/muvelodesi-haz-es-konyvtar) a Rólunk címszóra kattintva, a megjelenő aloldalon
lefelé görgetve, - a bordó alapon kiemelt linkre kattintva
- mindenki számára elérhető

A szolgáltatást Igénybevevő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg hozzájárul,
hogy az átadás dokumentálása érdekében a Palágyi József
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozója róla fényképet
készítsen. A Palágyi József
Művelődési Ház és Könyvtár az átadásról készült fényképet kizárólag a könyvtári dokumentum kiadásának
igazolására használja, a járvány megfékezése érdekében
elrendelt korlátozások feloldását követően csak addig az
időpontig őrzi, amíg az így
átvett könyveket a szolgáltatást Igénybevevő a könyvtárba visszahozza.
a nagyvenyimi könyvtár online katalógusa, amiben lehetősége van szerző neve, könyv
címe alapján keresni.
Az online katalógusból kiválasztva a kívánt könyveket,
hétfőtől csütörtökig 13-16
óráig a 25/506-220-as telefonszámon van lehetőségük
arra, hogy a kiszállítást kérjék.
A telefonos egyeztetés alkalmával kollégánk jelzi, hogy a
kiválasztott könyv éppen kölcsönözhető-e, felveszi a kiszállítási címet, és jelzi, hogy
mikor kerül sor az átadásra.
A járvány megfékezése
céljából elrendelt korlátozások időtartamára eltérünk a

könyvtári szabályzatunkban
megszabott egyidejűleg kölcsönözhető könyvek maximális mennyiségétől, tehát az is
kérhet kiszállítást, akinél az
egyébként engedélyezett 6
kötetet ezzel meg fogja haladni a kikölcsönzött könyvek
száma.
A könyv átadása érintésmentesen zajlik: a kiszállítást
végző kollégánk védőfelszerelésben átadja a könyvet/könyveket a megrendelőnek, és az
átvételt egy fotóval dokumentálja, ami alapján a szolgáltatást Igénybevevő és az átvett
dokumentumok azonosíthatók.

Kikerültek ingyen elvihető könyveink. Várta Önöket
szeretettel a karantén könyvsátor

Karantén könyvsátor
„Karantén
könyvsátorral”
várjuk Olvasóinkat a szabadban
heti egy alkalommal – a könyvtár számára a „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” felhívás
során korábban átadott könyvekkel, amelyeket tetszés szerint
megtarthatnak, vagy a korlátozások feloldása után hozhatnak
vissza a könyvtárba.
A „Karantén könyvsátort” a
könyvtár iskola felőli bejárata
előtt állítjuk fel minden szerdán.
A sátor alatt elhelyezett asztalokon találják az érdeklődők
az egyenként műanyag tasakokba csomagolt könyveket.
Higiéniai okokból a könyvekbe belelapozásra a helyszínen
nincs lehetőség, szemrevételezés alapján lehet választani.
Kérjük, kizárólag a hazavinni
szándékozott könyvet érintsék
meg! Mivel a szolgáltatás hetente elérhető lesz, személyenként egyszerre három könyvet
vihetnek el. Kérjük, hogy a szabadtéri helyszín ellenére is védőfelszerelésben érkezzenek, és
tartsák be az ajánlott 1,5-2 méteres távolságot egymástól.
Erős szél, vagy eső kivitelezhetetlenné teheti szándékunkat,
- ebben az esetben a „Karantén
könyvsátor” elmarad. Köszönjük megértésüket!
Palágyi József Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozói
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Müller Cecíliát minden
este Nagyvenyimen
várja az otthon melege

Március óta az országban minden ember ismeri dr.
Müller Cecília nevét, és a médiában megjelent számos, róla
szóló cikk miatt már azt is nagyon sokan tudják róla, hogy
nagyvenyimi.
Nagy büszkeséggel figyeljük munkásságát, a koronavírus elleni harcban vállalt fontos
szerepét. Nagyrabecsüljük őt.
Nagyvenyim lakói közül
legtöbben személyesen is ismerik őt és szeretik, háziorvosunk és képviselőnk, dr. Zseli
József feleségeként is tisztelik,
Cilinek, Cilikének szólítják.
Gondolatban úgy képzel
jük
el, hogy esténként, amikor hazatér Budapestről és autójával
beér a községbe, és próbálja
maga mögött hagyni az országos tisztifőorvosi teen
dőket,
feleség és családanya lenne, ha
csak néhány órára is, és megpihenni, feltöltőd
ni vágyik,
kicsit az otthon melegében.
Habár ez a mostani hetekben,
hónapokban szinte lehetetlen
számára, hiszen teendői huszonnégy órás szolgálatot követelnek meg. A hivatás mellett a család a legfontosabb az
életében. Jóleső érzés, hogy
közöttünk, Nagyvenyimen
találja meg a nyugalmat és a
szeretetet, boldogságot hivatása kiteljesedése mellett.
Tudjuk Cilikéről, ha csak
teheti, akkor kerüli a média

szereplést, a nyilvánosságot,
ám ezt év eleje óta sajnos nem
teheti meg. Bár nem kommunikációs szakember, az Operatív Törzs egyik legaktívabb
válaszadója, aki mindenkihez
kedvesen, közérthetően tud
szólni, talán azért is, mert az
orvosi munkája mellett világi
lelkipásztorként is tevékenykedett korábban. A járvány
idején pedig rengeteg tanácssal látja el az embereket. A
televízión, a sajtón, az interneten keresztül két hónapja nemcsak községünk utcáin találkozunk vele, hanem
mindennapos „vendég” az
otthonunkban, milliók figyelik televíziós tájékoztatóit,
amelyekből kiderül, hogyan
alakul a koronavírus-járvány
Magyarországon.
Minden
nap hajnali négykor kel, ötkor indul otthonról, Nagyvenyimről Budapestre. Szolgálati autó viszi, és bármilyen
hosszú volt a nap, bármikor is
végez, hazatér, mert csak itthon tudja pihentető álomra
hajtani a fejét. Bízunk benne,
hogy - bár Cilike nem szereti
a nyilvánosságot -, jóleső érzésekkel olvassa majd ezt a
néhány szeretetteljes gondolatot.

Minden jót kívánunk
Cilikének,
Nagyvenyim
díszpolgárának az embert
próbáló munkájához!

Református hírek
Tisztelt Nagyvenyimiek!
Büszkeséggel és örömmel
tölt el, hogy mint a Dunaújvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora azt a feladatot kaptam,
hogy Nagyvenyim reformátusait segítsem, hogy önálló,
saját magát fenntartani tudó
gyülekezetté váljanak. Az elmúlt fél évben 18 gyermeket,
5 felnőttet kereszteltem és a 9
felnőtt konfirmálása ( gyülekezeti taggá válása) reményteljes jövőt vázol elénk.
Az elmúlt évek során a
köz
ség néhány ünnepségén
már találkozhattunk, bízom
abban hogy az önkormányzattal, képviselő-testülettel és
a falu lakosaival, az idő múlásával egyre több és jó kapcsolatom lesz. Nem egy sztereotípikus, átlagos, megszokott,
kontyos, aszketikus emberként szeretem az Istent, hanem nagy életigenléssel, három kamaszgyerekkel, inkább
motoros ruhában motorral,
kanyargós életúttal, de végtelen szeretettel teszek bizonyságot arról, hogy tud magához
ölelni minket az Isten.
A rendkívüli helyzetre való
tekintettel egyelőre csak az
online térben tudunk találkozni, de ide szeretettel hívok bárkit, gyülekezetünk
facebook oldalán és YouTube-on megosztott ( és visszanézhető) istentiszteleteinkre
vasárnaponként 9:00 órától.
Személyesen elsőként a
pünkösdi istentiszteleten ta-

lálkozhatunk június 1-én 9
órakor a Zrínyi utca 10. szám
alatti gyülekezeti házban. Azt
követően minden hónap 2. és
4. vasárnapján tartunk istentiszteletet.
Az iskolások szüleinek figyelmét pedig szeretném felhívni, hogy szabadon választható a hit-és erkölcstan
tantárgyon belül a református
hittan is, melyről május 15-ig
kell nyilatkozni, amire nagy
szeretettel hívom és várom a
gyermekeiket! Az iskola honlapján található telefonszámon
szívesen adok tájékoztatást.
A képviselő-testület tagjainak és a község minden lakójának kívánok sok erőt, egészséget, bízva abban, hogy ezen
időszak elmúltával személyesen is kezet rázhatunk! Isten
áldja és vigyázza Önöket!
Kovács Henrietta Judit
református lelkész/mentálhigiénés szakember
Kérdéseikre az alábbi telefonszámon tudunk választ adni:
Suhay Gabriella:
30/902-7995
Kovács Henrietta Judit:
30/722-4742
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Koronavírusokról és
vírusfertőzésekről

Dr. Bodolai György hatósági és szolgáltató állatorvos tájékoztató cikket
juttatott el az önkormányzathoz az újságban való
megjelentetés céljából. A
tartalmas és tanulságos
összefoglaló írás mindenre kiterjed, amit a koronavírusról tudni érdemes, ám
terjedelme miatt sajnos lapunkban nem áll módunkban teljes egészében leközölni. Idézünk belőle:
A koronavírusok burokkal rendelkező RNS
vírusok. Széles körben elterjedtek az emlősállatok
és a madarak között is.
Szarvasmarhában emésztőszervi, légúti; sertésben
hasmenéssel,
hányással
járó; kutyában emésztőszervi, légúti, idegrendszeri; macskában légúti, immunrendszeri; csirkében
légzőszervi, petevezető;
tojótyúkokban tojásképződési zavarral járó betegségeket
okozhatnak.
Az embereket megbetegítő koronavírusoknak 7 faja
ismert, ebből 3 (SARS,
MERS, COVID-19) súlyos légzőszervi megbetegedést, tüdőgyulladást,
akár elhalálozást is okozhat (....)
A COVID-19 vírust az
egészséges szervezet immunrendszere (ellenanyagok és sejtes védekezés) jó
esetben legyőzi, és a vírus
szaporodás, -ürítés hos�szabb- rövidebb időn belül
megszűnik. Így a fertőzésen, betegségen átesett
ember tovább nem fertőzi

a környezetét. A betegség
kialakulásának lehetősége
függ a vírus fajtájától, számától, megbetegítő képességétől, és függ a fogékony
szervezet általános állapotától, ellenálló képességétől
(életkor, testi- lelki egészségi állapot, immunrendszer megfelelő működése, ismert, vagy eddig nem
tudott betegségek megléte,
stb.). A COVID-19 vírus
is így működik: minthogy
korábban ezzel a vírussal
senki nem találkozott, így
felkészült, természetes ellenanyagokkal, vakcinázás
eredetű védőhatással sem
rendelkezünk. (....)
A mostani helyzetben
rendszeresen
értesülünk
a különböző médiákból a
járványvédelmi, közegészségügyi szabályok betartásának
szükségességéről. Szabályok nélkül nincs
rend, nincs fegyelem. Magunk és egymás iránt felelősséggel tartozunk, veszélyhelyzetben erre még
nagyobb szükség van. A
megfertőződött
emberből a környezetbe kikerülő
(köhögés, tüsszentés, nyál,
orrváladék) COVID-19
vírus ellenálló képessége
kicsi, néhány nap alatt elpusztul, 50 oC-on néhány
perc alatt inaktiválódik
(mosógép), a fertőtlenítőszerek hatékonyak (Domestos, Hypo, stb.) (....)
A cikk teljes terjedelmében olvasható a Palágyi József Művelődési Ház honlapján (http://
muvhaz.nagyvenyim.hu/)
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly
20/362-58-17
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Képtár: Így fejlődünk mi...

Egy új gyermekbirodalmat,
ahogyan egy újonnan érkező kis jövevényt is, egész
életére meghatároz majd
a neve. A nagyvenyim.hu
oldalon lévő „Nevezd el a
bölcsődénket!” című űrlapon várjuk véleményüket,
javaslataikat csemete-cseperedő intézményünk elnevezéséhez

Az óvoda és a bölcsőde közötti területen elkészült a tornaszoba, amely arra vár, hogy birtokba vegyék a csemeték.
Reméljük, ez hamarosan bekövetkezhet

Több mint 37 millió forintnyi támogatást nyertünk el a piac
kialakítására. Az építmény - amelynek körvonalai már szépen kirajzolódtak a községháza mögötti liget hátsó részén
- a nyitott fedett piac központi épülete lesz, amelyben nyilvános mosdók, tároló, iroda és gombavizsgáló helyiség kerül kialakításra

