2020. december

Karácsonyi üdvözlet

Kedves Nagyvenyimiek!
Végéhez közeledik a 2020as esztendő, advent fényei sorra gyúlnak. Karácsonyi díszbe
öltözött a Fő utca, és a Közösségi Ház üvegportálja a
betlehemi csoda varázsát tárja elénk megint (képünkön).
A házak ablakszemei mögött
pedig a vasárnaponként felgyúló gyertyák fényében teljesedik ki hétről hétre az ünnepi
várakozás öröme és meghittsége.
Ilyenkor az ember számvetést készít. Izgalmas és mozgalmas idők vannak mögöttünk,
egy minden szempontból nagyon nehéz évet zárunk. Olyat,
amelyben a település működtetése soha nem látott terheket
ró az ezen munkálkodók vállára. De a betlehemi lángos csillag az öröm és a bizakodás fényét vetíti ránk.
Rajtunk áll, hogy a veszteségek és a nehézségek helyett
a sikerek és az elért eredmények határozzák meg az élethez való viszonyulásunkat.
Nézzünk kicsit körül, leltározzuk fel az idén összegyűjtött kincseinket, s merítsünk

Fotó: Bajusz Bernadett
belőlük erőt. Mert ha kisebb
is vagy nagyobbacska, valami
idei kincse azért mindenkinek
akad…
Mi itt, Nagyvenyimen az
emberi kapcsolatok, a baj-

ban való összefogás terén nagyot gazdagodtunk ebben az
esztendőben. És bár a vírushelyzet időnként rövidebbhosszabb időre STOP táblát
mutatott, a fejlődés gyalog-

útján mérföldlépő csizmánk
talpa azért az idei évben sem
hiába kopott. A megtett út
részleteiről és az elért eredményekről örömmel számolunk be a 2. oldalon.
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Nagyot gazdagodtunk ebben az esztendőben

Új intézményünk lesz a hamarosan megalapítandó Nagyvenyimi Fecskefészek Bölcsőde

A Közösségi Házban és környékén jelenleg is több fejlesztésnek lehetnek tanúi az oda látogatók, környéken járók

Birtokba vették az oviban
elkészült tornaszobát a kicsinyek, s a szomszédban lassan
elkészül a Nagyvenyimi Fecskefészek Bölcsőde néven hamarosan megalapítandó új
közintézményünknek otthont
adó szép épület. Néptáncegyüttesünk a Csoóri Sándor
Alap támogatását felhasználva
végezheti szívet melengető, értékmentő tevékenységét, s a helyi civil szervezetek közül többen, az erdőjárók, a sportolók,
a Búgócsiga Családi Napközi,
az NTFE és a polgárőrök is a
NEA és a Magyar Falu Program Civil Alapjának támogatásait felhasználva járulhatnak
hozzá mindannyiunk örömére a települési civil élet, az ehhez használt ingatlan vagyon és
infrastruktúra, valamint a közbiztonság fejlesztéséhez. Pályázatot nyújtottunk be az illegális
hulladéklerakók felszámolására, a döntés valamikor lapzártánk idején várható.
Az óvodában támogatást

Park - Kölyökvár felújított görpályáját, a streetball és teniszpályákat, valamint a kültéri fitneszeszközöket használók vidám
zsivaját hozhatja felénk a szél.
E terület fejlesztésének további
lépésében kerül kialakításra az
Eszkimókatár is, mely az egész
évben használható szintetikus
jégpálya örömével ajándékozza
meg a nagyvenyimi korcsolyabarátokat.
Az Egészségház felújítását
követően most a Magyar Falu
Program keretében még ezévben új, nagy diagnosztikai értékű orvosi műszereket, bútorokat, speciális eszközöket
tudunk a gyógyítás szolgálatába állítani.
A Magyar Falu Programban
benyújtott több pályázatunk is
bírálati szakaszban van. Advent
örömeként értesültünk róla a
napokban, hogy a korábban
tartaléklistára került, a Budai
Nagy Antal és az Erdősor utcákat érintő útfelújítási pályázatunk most támogatást kapott.

nyertünk a főzőkonyha átalakítására és korszerűsítésére, immár szép, biztonságos, egészséges
főzőberendezéseken
készülhetnek a konyhásnénik a
hamarosan megindítandó bölcsődei ellátásra is.
A Magyar Falu Programban elnyert támogatásból nekikezdünk az óvodai játszóudvar
megújításának is.
Egy LEADER térségi
együttműködés sikeres pályázatával lehetőséget kaptunk a
nem oly rég használatba vett
Közösségi Házban és szabadtéri rendezvényeken egyaránt
használható hangtechnika és
minőségi mobil színpad beszerzésére is.
A Közösségi Házban és
környékén jelenleg is több fejlesztés folyik. A külső és belső
tér a nemzeti és helyi identitástudat erősítését célzó támogatás
keretében elnyeri újarcú településközpontunk e szép épülettömbjéhez méltó formáját, a
szomszédban pedig a Suli Fitt

Suli Fitt Park - Kölyökvár felújított görpályáját láthatjuk a
háttérben, előtérben: készül a sportolókat kiszolgáló pavilon alapja

Piac épületünk elkészült
a községháza szomszédságában, használatbavételére a hozzá tartozó parkoló megépítését
követően kerülhet sor.
A koncepcionális településfejlesztés mellett évtizede meglévő, „fajsúlyos” problémákkal
is szembe kell néznünk, mint a
nagyátemelő terjengő bűze, az
esőzésekkor sorra beázó ingatlanok, vagy az iskola tetőszerkezetének problémái, melyek
megoldása nem véletlenül váratott hosszú ideje magára.
Magyarország Kormánya egy 450 millió Ft-os támogatás keretében tette le a
megoldás esélyét kínáló csomagját a nagyvenyimiek karácsonyfája alá.
Felnézve hát a karácsonyi
égboltra, biztosan megláthatjuk
a betlehemi lángos csillag fényé
ben rejlő örömöt és bizakodást.
Áldott, szép karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánok
Nagyvenyim minden polgárának! Vargáné Kaiser Katalin

A piac épületének használatbavételére a hozzá tartozó parkoló megépítését követően kerülhet sor
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Négyszázötvenmillió forintból folytatódhat tovább Nagyvenyim koncepciózus megújítása

Évtizedes problémák megoldásának esélye és
egy „Újarcú településközpont” kiteljesedése

Régi és új minőségi együttélése, a megőrizve megújítás
művészete az élet dinamikájának értékmentő és értékteremtő megmutatkozása egy
településen. Magyarország
Kormánya 450 millió forint
vissza nem térítendő fejlesztési támogatással segíti a nagyvenyimieket.
A koronavírus világjárványa hatalmas veszteségekkel
terhelve a kort új és új kihívásokat állít elénk. De ettől
persze még a régről meglévő
gondok és dédelgetett álmok
fontossága nem foszlik köddé
egy településen. Egy ilyen nehéz időszak, mint a mostani
túlélése a gyors és határozott
reagálás és az alkalmazkodás
képességén múlik egy anyagi forrásokban nem bővelkedő közösség életében. Attól,
hogy a pandémia előidézte gondok és feladatok megoldása nem várathat magára,
a békeidők munkafolyamában is elérkeznek a mérföldkövek, csak ezekre az állomásokra esetleg kicsit lassabban,
vagy döccenőkben zsúfoltabb
útvonalon érkezik meg az élet
vonata. Valahogy így foglalható össze az a településvezetőként megélt kettősség, ami
az önkormányzatok életére
manapság jellemző.
A térségfejlesztésben hos�szú évek óta töretlen és tudatos munka folyik, amelynek koordinációja a megye
szervezetrendszerén keresztül zajlik, és amelyhez a települések a maguk helyzetének
ismeretében megfogalmazott fejlesztési elképzeléseikkel, valamint a megyei koncepciók
véleményezésével
járulnak hozzá. Ritkán megélt szerencsés helyzetekben
az elérhető uniós támogatások preferenciái egybeesnek
egy-egy település szükségleteivel, igényeivel, ám amikor
ennek nincs meg a realitása,

Az „Újarcú településközpontunk” projektjeihez kapcsolódó
burkolat- és járdafelújításra, zöldterületrendezésre, parkolóépítésre is lesz lehetőségünk a kormány támogatása révén
akkor kérdés igazán, hogy a
nemzeti kormányok miként
is viszonyulnak a társadalom kisebb egységei, például a települési önkormányzatok felé. A Magyar Falu
Programban elérhető hazai
források új dimenziót nyitottak a pályázati kompetenciákban esetleg nem dúskáló
kisközségek számára, azonban még így is nagyon sok
olyan régről húzódó megoldandó probléma fájdíthatja
a polgármesterek fejét, amelyek vagy azért, mert nagyon
költségesek, vagy azért, mert
nagyon egyediek, nem találhatnak forrásra a pályázati rendszerekben. Így van
ez Nagyvenyim esetében
is, pontosan ilyen évtizedes
gondokat és csak egyedileg
kezelhető feladatokat segítenek megoldani az elmúlt
hetekben számunkra megítélt, kormányhatározatokban foglalt támogatások.
Az ehhez szükséges szakmai és kormányzati egyeztetésekben segítségünkre voltak a
térség közigazgatási, politikai

vezetői, dr. Dorkota Lajos és
dr. Galambos Dénes is.
Hogy miről van szó ekörben: Két évvel ezelőtt csináltuk meg az iskolaépület energetikai korszerűsítésének II.
ütemét. A tetőtéri ablakok
cseréjekor és a tornacsarnok
felújításakor szembesültünk
vele, hogy a tető évtizedekkel
ezelőtt kialakított tartószerkezete és a teljes héjazat állapota mindkét épületszárny
esetében olyannyira megrongálódott, hogy a szerkezet állékonysága nem biztosítható
már középtávon sem, miközben a pályázati támogatások
a tartószerkezeteket érintő beavatkozásokra nem felhasználhatók. Világossá vált,
hogy a gyermekek védelmében és a tanítás fenntarthatóságának érdekében ezzel a
problémával az előttünk álló
két éven belül meg kell küzdenünk. A most kapott 80
millió forintos kormányzati
támogatás nagy segítségünkre lesz ezek megoldásában.
Hasonlóan nehéz kérdés az
óvoda és a most épülő böl-

csőde szomszédságában lévő,
négy település szennyvizének
továbbítását végző átemelő
műtárgy műszaki problémája, amely borzasztó szaghatásával szintén évtizede keseríti a nagyvenyimiek életét. A
közműrendszer fejlesztésére
fordítható 70 millió forintos
kormányzati támogatás most
megcsillantja a reményt ennek megoldására. Egy település az életútja során a növekedési és fejlődési fázisok
váltakozását éli meg. Ezalatt
hol tudatosan kerül sor bizonyos körülmények kialakítására, hol pedig az élet, no
és az anyatermészet alakítja ki ezeket a körülményeket. Nálunk a domborzat és a
lakóházas övezetek beépítési viszonyai a csapadékvizek
elvezetésében nagy nehézségeket, a problémát kezelni
szándékozó településvezetőnek és a mérnököknek pedig erős fejfájást okoznak. A
felszíni vízrendezéshez kapcsolódóan kapott 200 millió
forintos támogatásból a legnehezebb helyzetben lévő települési területekről lefolyó
csapadékvíz befogadási pontjait szeretnénk kialakítani.
Az előzőleg bemutatott
fejlesztésekhez kapcsolódóan pedig az erre a célra kapott száz millió forint felhasználásával még sort kell
kerítenünk az elmúlt esztendők szívmelengető fejlődése
során kialakuló „Újarcú településközpontunk” különböző
projektjeihez kapcsolódó parkolóépítési, burkolat- és járdafelújítási, zöldterületrendezési
kötelezettségek megvalósítására is. A fejlesztések operatív előkészítése a szükséges
tervezési munka már zajlik, a
megvalósítás pedig mindan�nyiunk örömére a jövő év végéig le is fog zárulni.
Vargáné Kaiser Katalin
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A fertőző
betegségekről
A fertőző betegségek kialakulásához szükséges, hogy
a kórokozó baktériumok, vírusok a fogékony szervezetbe
bejussanak, s azt valamilyen
fokon károsítsák. A kórokozók csak meghatározott fajt
vagy fajokat képesek megbetegíteni. Az adott betegség iránt
fogékony állat vagy ember ellenálló képességét különféle
belső és külső tényezők befolyásolják. A szervezet védekező rendszerében fontos a bőr és
a különböző szerveket bélelő
nyálkahártyák védő mechanizmusa. A bőr enyhén savas pHja, a bőr felületére kiválasztódott zsírok gátat képeznek a
kórokozók megtelepedésének
és a szervezetbe jutásának. A
légutak csillós hengerhámsejtjei, a nyálka réteg egyrészt
mechanikusan eltávolítva a
kórokozókat, akadályozza a
hámsejtekhez kapcsolódást, a
nyálkában lévő lizozim károsítja a baktériumok sejtfalát. A
nyálkahártyák hámjának károsodása (kiszáradás, por, káros
gázok, dohányzás stb.) lehetővé teszi a baktériumok szövetek közé jutását, s a tünetekben
megnyilvánuló betegség kialakulását. A szervezet védekező
sejtjei (szöveti és vérben keringő fehérvérsejtek) bekebelezik
a kórokozókat. A vérsavóban
lévő fehérje természetű faktorok vagy közvetlenül károsítják
a kórokozókat, vagy azok felületi szerkezeteit megváltoztatva elősegítik a védekező sejtek
általi bekebelezést. A fertőzések hatására a sejtek működése zavart lesz, elfajulnak, elhalnak, így a szövetek, szervek,
szervrendszerek működése is
károsul. A baktériumok szaporodásukkal és méreganyag termelő képességükkel károsítják
a szöveteket. (részlet a cikkből)
(dr. Bodolai György hatósági és ellátó állatorvos írását teljes terjedelmében megtalálják
és elolvashatják az alábbi elérhetőségen: http://nagyvenyim.
hu/2020/12/04/a-fertozobetegsegekrol/)

Új erőforrások a köz- és
közlekedésbiztonság frontján

Újabb kerékpárokkal gazdagodott a Nagyvenyimi Polgárőrség flottája
A Nagyvenyimi Polgárőrség 1996-ban kezdte meg működését a településen, majd
a tevékenységének kis időre szóló szüneteltetése után a
2009-ben ismét Nagyvenyim
szolgálatába álló csapat azóta
is töretlenül szolgálja azt.
Az eltelt évek alatt a polgárőr szervezetekre vonatkozó szabályozás átalakult, az
egyesület működése a településen ismertté és elismertté vált, megsokszorozódtak
más szervezetekkel, civilekkel, gazdasági szereplőkkel,
magánszemélyekkel megkötött együttműködéseik, egyre
kiegyensúlyozottabbá válik a
mindennapok közrendvédelme és biztonságunk, közösségi rendezvényeink feletti őrködés.
Köszönet illeti a tagságot
a szabadidő terhére, önkéntesen végzett munkájukért!
A nagyvenyimi polgárőrség
alapszabályában foglalt cél-

jainak megvalósítása érdekében igyekszik tagjai számára
a feladatteljesítés feltételeinek
minél magasabb színvonalon
történő megteremtésén. Az
egyesület az utóbbi években
rendszeresen nyújt be pályázatokat a szakmai munka és a
működés forrásainak megteremtése érdekében.
Az elnyert 2019-2020. évi
támogatások felhasználásával az új szolgálati terepjáró
két évvel ezelőtti beszerzését
követően további erőforrások
váltak elérhetővé polgárőreink számára. Megújult a tagság szolgálati ruházata és a
szolgálatellátás közben használt eszközrendszere: téligumik mindkét autóra, a szolgálatellátás technikai hátterének
biztosítását szolgáló informatikai és telekommunikációs eszközök kerültek beszerzésre, a terepi szolgálatellátást
megkönnyítő gázfőző, pad- és
asztalgarnitúrák, sátrak, takti-

kai kézilámpák, magasnyomású mosóberendezés, teleszkópos alumínium létra szolgálja
az esetleges mentési, biztosítási munkát.
A bűnmegelőzés, illegális
hulladékelhelyezés területén
jó hasznát vesszük majd az
autós eseménykameráknak, a
mobil elhelyezhetőségű vadkameráknak és az új magas
minőségű fix telepítésű kameráknak. Emellett pedig az
OPSZ-től kapott 2 db mellett további 4 db-bal bővült a
polgárőrség szolgálati kerékpárflottája.
A 2020-2021. évben tovább javulhat a polgárőrök
ruhaellátottsága, valamint további új kamerákkal bővülhet
a meglévő figyelőrendszerünk.
Emellett a gyalogátkelőhelyek biztonságát igyekszünk
majd tovább javítani új, fokozottan figyelemfelhívó táblák
elhelyezésével.
Vargáné Kaiser Katalin
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2021. január 1-től TILOS
az avar és kerti hulladék égetése

Tisztelt Nagyvenyimi Lakosok!
A levegő tisztaságát befolyásoló, és gyakorta a lakosok kedélyeit is borzoló égetési tevékenység idén véget
ér. A parlament a levegő minőségének javítása, a lakosság
egészségének védelme érdekében 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. §-ban
megadott azon felhatalmazást, amely szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel sajátos
szabályokat állapíthatott meg
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan, azaz engedélyezhette az égetést. Az e

körben megalkotott helyi rendeleteket hatályon kívül kell
helyezni.
Erre
tekintettel
Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzati Képviselőtestületének hatáskörében eljáró Nagyvenyim Nagyközség Polgármestere 10/2020.
(XI.16.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte 2020. december 31.
napjával az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 13/2015. (IX.25.)
önkormányzati
rendeletet.
2021. január 1-től az avar és
kerti hulladék égetésének általános tilalma Magyarország
egész területére, így Nagyvenyimre is kiterjed. Aki ezt
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a szabályt megszegi, komoly
bírságra számíthat a járási hivatal környezetvédelmi hatóságától.
Hogyan tovább? Mi történjen a kertben hétről hétre
keletkező zöldhulladékkal?
A legjobb megoldás a
komposztálás. A komposztálás akár kertenként, akár
a szomszédokkal közösen,
akár a zöldhulladék elszállításával is végezhető. A biológiailag lebomló hulladék a
komposztálás útján értékes
növényi tápanyaggá alakul.
A komposzttal kezelt területen fejlődő növények nemcsak szebbek, hanem jobban
is teremnek, nő a kert talajának vízbefogadó és víztározó
képessége is. Egy komposzthalom gondozása nem igényel
sokkal több időt, mint a zöldhulladék elégetése. Aki ennek
ellenére nem akar a komposztálással vesződni, egyszerűen
elszállíttathatja a keletkező
zöldhulladékát. A területünkön a Vertikál Zrt. megbízásából hulladékot elszállító Dunanett Kft. szállítja el
a zöldhulladékot a hulladékszállítási naptárban megadott
napokon, amelyet újrahasznosít. Zöldhulladék elszállítása
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kizárólag a Dunanett Kft. által ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban
történhet meg, egyéb zsákban
kihelyezett zöldhulladékot a
közszolgáltató nem szállít el.
Amennyiben az ingyenesen
rendelkezésre bocsátott zsákok nem elegendőek, a Dunanett Kft. ügyfélszolgálatán
további biológiailag lebomló
zsákok vásárolhatók. Emellett a lakosságnak lehetősége
van az adonyi hulladéklerakóban (Adony - Perkáta között,
Tel.: 30/688-1184) elhelyezni a komposztálni nem kívánt
zöldhulladékot.
Várhatóan 2021. tavaszán kezdődik azon gyűjtőedények kiosztása, amelybe
jelenleg a sárga és kék zsákokban elszállításra kerülő
szelektíven gyűjthető hulladékok helyezhetőek majd el.
Ezáltal minden ingatlan két
hulladékgyűjtő edénnyel fog
rendelkezni: egy vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas és
egy szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edénnyel. A kiosztás pontos időpontjáról és
annak részleteiről tájékoztatni
fogjuk a Tisztelt Lakosságot.
Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző

6

Mi újság Nagyvenyimen?

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

hírei

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

Pillanatok – képek a Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola életéből

Ez a tanév mindenkitől
rendkívüli erőfeszítéseket igényel. Iskolánk kitartóan és
rendületlenül teszi a dolgát, a
járvány elleni védekezés szerencsére diákjainknak szinte természetes: a szájmaszkot,
testhőmérést, fertőtlenítést, állandó szellőztetést zokszó nélkül teszik-viselik.
Reméljük ez az eltökélt és
tudatos védekezés maradandó
lesz személyiségformáló munkánkban is, eredményeként
diákjainkban erős lesz a nehéz
helyzetekkel való megküzdeni
tudás és akarás képessége.
A továbbiakban iskolánk
néhány jelentősebb téli eseményéről szeretnék beszámolni
Önöknek:
2020. november 27-én iskolánk 5. és 8. osztályos diákjai részt vettek a Magyar
Művészeti Akadémia Művészeti és Módszertani Kutatóintézet által szervezett „Képes krónikák, avagy hogyan
keltsük életre a történelmet
mobiltelefonunk segítségével
- történelemóra Németh Leventével” elnevezésű Királyok
és keresztek történelmi képregény bemutatóján. A videó
megtekintése közben hasznos információkat kaptunk a
képregények történetéről és
a Királyok és keresztek nevű
képregény megszületéséről és
ingyenes applikáció segítségével megelevenedett a könyv
a gyerekek számára.

Az adománybőröndbe bárki beleteheti a megunt, de jó állapotú, szép játékát, aminek más gyerek még nagyon örülne
E könyv a pedagógiai módszertani fejlesztések egy újabb
példája, hogyan taníthatjuk érdekesen a történelmet.
Ebben a tanévben is megrendezte iskolánk a hagyományos tankerületi történelem
versenyét online formában november 30-án délután, melyen
városi és környező települések
iskolái vehettek részt. Az idei
tanév témája Zrínyi Miklós
élete és kora volt, a hadvezér
születésének 400. évfordulója
kapcsán.

Iskolánk ÖKO iskola, ezért
az idei tanévben is részt vettünk
az Európai Hulladékcsökkentési Témahéten, melynek kiemelt témája volt iskolánkban a hulladék csökkentése a
konyhakerti komposztálással.
Reméljük az iskolai tananyag
„átszivárog” a családok életébe
is, és egyre több helyen komposztálnak majd, ezzel is védve környezetünket, gazdagítva a termőtalajt és elkerülve az
égetést, tűzgyújtást is.
Négy alkalommal online

módon tartott interaktív előadást a felsős tanulóink részére
az internet veszélyeiről dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő az Európai Unió Biztonságos
Internet Programjának hazai
vezetőtrénere. Már az elmúlt
tanévben is megszerveztük számukra e programot, ősszel újra
kérték diákjaink. Az előadás végeztével jeleztük a szakértőnek,
diákjaink a jövő tanévben ismét
kérik e konzultációsorozatot,
mert őszintén és nyíltan tudnak vele az internet legújabb,
ám nem veszélytelen felületeiről beszélni. Köszönjük!
A Mikulás idén sajnos nem
látogathatott el hozzánk, de itt
hagyta zsákját, melynek tartalmát alsós diákjaink virtuális szabadulótúra teljesítése után szerezhették meg december 7-én.
Adománybőrönd
Iskolánkban az aulában elhelyeztünk egy hatalmas régi
bőröndöt, melyben összegyűjtjük diákjaink szép és jó
állapotú, ám megunt játékait,
könyveit. A kép a kihelyezés
2. napján készült. Arról, hogy
kinek és hogyan juttatjuk el az
adományt, lapzárta után dönt
iskolánk diákönkormányzata
és nevelőtestülete.
Remélem e két oldal szemléletesen bemutatja: iskolánkban továbbra is hivatásunkhoz
méltón, töretlen lelkesedéssel
folyik a pedagógiai munka.

Az iskola minden dolgozója nevében kívánom:
LEGYEN A KARÁCSONYUNK ÖRÖMTELI, BÉKÉS, BOLDOG!
Az előttünk álló új évet mindannyian erőben, egészségben,
sikerekben gazdagon élhessük meg!

Fazekas Zsoltné, intézményvezető

Mi újság Nagyvenyimen?
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Egy matek házi ilyen is lehet...
A fotón a Pitagorasz-tétel bizonyítása látható! Igen-igen
minden lefordítható „konyhanyelvre”, ahogy a képen is látható,
akár tarhonyával is magyarázható és megérthető egy komoly
matematikai ismeretekre épülő tétel.
Versenyeredmény: végzős évfolyamunkról két csapat képviselte iskolánkat a Széchenyi István Gimnázium által szervezett
Baky Ágnes matematika versenyen. Tanulóink az első két fordulóban szépen teljesítettek, de sajnos a döntő első nyolc csapata közé nem sikerült bekerülni. Kilencedik helyen végzett:
Komáromi Izabel, Tóth Bálint, Wágner Lili. Tizenhatodik helyen végzett: Selmeczi Letícia, Bartha Noémi, Pintér Ramóna.
A verseny online módon került megrendezésre, amely külön nehézség elé állította a tanulóinkat, de igyekeztek a legjobb
tudásuk szerint helyt állni. Büszke vagyok a tanítványaimra!
Veronika néni

Tökbuli a 6. a osztályban

Közeledik a karácsony, a legszebb és legmeghittebb ünnepünk. Sajnos nem ünnepelhet
együtt az iskola közössége, kizárólag osztálykeretben lehetnek diákjaink, ezért készítettünk egy
saját adventi kalendáriumot magunknak, hogy a
közös feladatok közös élményeket teremtsenek,
ezzel is tréfássá, vidámabbá, derűssebbé téve az
iskolai életet.
A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjainak és tanárainak közös
ADVENTI KALENDÁRIUM-a

ADVENTI KALENDÁRIUM
VÁRJUK KÖZÖSEN AZ ÜNNEPEKET!
DECEMBER

1.

KEDD

Írj egy listát otthon, hogy kinek, milyen ajándékot készítesz/adsz!

DECEMBER

2.

SZERDA

Segíts a felnőtteknek (szülő/tanár/ konyhás néni ….) a nap folyamán minél többször!

DECEMBER

3.

CSÜTÖRTÖK

Legalább 5 embernek adj „ökölpacsit” és kérdezd meg: „Te várod már a Mikulást?”

DECEMBER

4.

PÉNTEK

Gyere FELEMÁS vagy KARÁCSONYI ZOKNIBAN!

DECEMBER

5.

DECEMBER

6.

DECEMBER

7.

HÉTFŐ

ÖLTÖZZ MIKULÁSNAK, vagy vegyél fel minél több piros dolgot! Legyél Te, akin a legtöbb piros holmi van!

DECEMBER

8.

KEDD

Gondolj azokra a gyerekekre, akikre senki sem gondol! Hozz egy régi, már megunt, de még szép játékot/könyvet az adománydobozba!

DECEMBER

9.

SZERDA

Minél több embernek mondd a folyosón hangosan, akivel találkozol: „Ma milyen remekül nézel ki!”

DECEMBER

10.

CSÜTÖRTÖK

Kezdeményezz beszélgetést 3 olyan osztálytársaddal, akivel nem szoktál beszélgetni!

DECEMBER

11.

PÉNTEK

Írj egy szép karácsonyi idézetet vagy rajzolj valamit egy tanárodnak és add oda neki!

DECEMBER

12.

DECEMBER

13.

DECEMBER

14.

HÉTFŐ

Bármilyen technikával készíts egy barátságkarkötőt, és add oda valakinek!

DECEMBER

15.

KEDD

Minden óra első 5 percében énekeljetek közösen egy karácsonyi dalt az adott tanárnak!

DECEMBER

16.

SZERDA

DECEMBER

17.

CSÜTÖRTÖK

Gyere suliba KARÁCSONYI PULCSIBAN! #karácsonyirondapulcsi#
Köszönd meg egy rajzzal: a takarító néninek vagy gondnok bácsinak vagy konyhás néninek vagy titkárságon dolgozóknak hogy segítenek
neked!

DECEMBER

18.

PÉNTEK

DECEMBER

19.

DECEMBER

20.

DECEMBER

21.

HÉTFŐ

Segíts a karácsonyi készülődésben/házimunkában!

DECEMBER

22.

KEDD

Csinálj közös programot a testvéreiddel/szüleiddel! (társasozás, film nézés…)

DECEMBER

23.

SZERDA

Énekelj este jó hangosan karácsonyi dalokat!

DECEMBER

24.

CSÜTÖRTÖK

Ünnepelj a családoddal, hívd fel a nagyszüleidet és gondold végig kinek miért lehetsz hálás!

Hétvége

Hétvége

A következő mondatot fejezd be és, egy lapra leírva rejtsd szüleid cipőjébe: „Hálás vagyok Nektek, mert: ……………”

Készítsetek mézeskalácsot! Majd szelfizz vele, a képet küldd be az osztálycsoportba!

Kívánj minél több embernek BOLDOG KARÁCSONYT!
Készíts egy apró ajándékot, és add oda a szomszédotoknak!

Hétvége
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Óvoda, óvoda, óvoda
Biztonságos Óvoda pályázat

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft. 2020 tavaszán pályázatot hirdetett, melyre sikeresen pályáztunk és ezáltal részt
vehettünk egy közlekedésbiztonsági programban. A pályázat tárgyát képező mintaprogramon való részvétel,
megyénként 10 óvodában
valósult meg, melyek közül
egyik a mi óvodánk lett.
A kialakult pandémiás
helyzet miatt a program lezárásának határideje kitolódott
az őszi időszakra.

Amikor kisgyerek voltam,
imádtam a karácsonyokat.
Nemcsak az ajándék miatt,
hanem a várakozással teli izgalmakért, ami körüllengte az
ünnepet.
Úgy emlékszem, a december már akkor is rázós hónapja
volt a gyerekeknek. Először a
Mikulás kedvéért „kellett” jónak lenni, azután a Jézuska „elvárásainak” kellett megfelelni.
Ez azóta sincs másképp.
A hozzánk közelítő ünnep, a
karácsony csodája egyre nagyobb fényességgel tart felénk. Várjuk a megérkezését.
Gyertyafény, csillagszóró, játék, ajándék, édesség. Vajon
mi lehet a titka? A SZERETET!
A szeretet lényegét úgy
értjük meg, hogy rájövünk,

A pályázatban részt vevő
óvodaként vállaltuk, hogy a
közlekedési
témacsoportot
beépítjük a nevelési programunkba, majd a későbbiekben felmérjük a gyerekek elsajátított tudását.
A különféle játékokon, szituációs gyakorlatokon keresztül elevenítettük fel a gyermekekkel a közlekedéssel
kapcsolatos ismereteiket, külön kiemelve az irányok fontosságát, a gyalogos átkelés
szabályait, a jelzőlámpák, jelzőtáblák jelentését. A játé-

kokat követően gyermekeink
egy óvodásoknak összeállított
tesztlapot töltöttek ki, melynek kitöltése során örömmel
láttuk, hogy könnyen és magabiztosan jelölték a helyes
válaszokat.
A biztonságos közlekedés
fontos szerepet játszik mindennapjainkban és többek
között a pedagógusok feladata is a szabályok megismertetése, a megismert szabályok
alkalmazásának tudatosítása a gyermekekben. E feladat
megvalósításához a miniszté-

A Karácsony örök

rium segédanyagot juttatott
el óvodánkba, mely szakmai
háttéranyag játékosan ismerteti meg a gyermekeinket a
közlekedés alapvető szabályaival, a közlekedésben alkalmazott magatartással.
A „Biztonságos Óvoda
pályázat”-ot sikeresen teljesítettük, így óvodánk elnyerte a
„Biztonságos Óvoda 2020” címet.
Viziné Tibai Ildikó
óvodapedagógus

szükségünk van egymásra. Ne
gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait nem
spórolhatjuk meg. Gondoljunk szeretteinkre, gyermekeink örömére, önmagunkra, amikor értelmet és örömet
adunk egymás életének. Vagy
amikor egy izgalmas, készülődésekkel teli sürgős-forgós
nap után nem lehet jobb érzés, mint este meghitt családi környezetben a takaró alá
bebújva elolvasni egy mesét a
gyerekeinknek.
De azért az aranyhajúak,
szeretetszárnyúak szálldossanak el minden gyermekhez!
És apukák ne felejtsétek égbe
emelni, anyukák átölelni csemetéiteket, mivel ettől válnak
igazi angyalokká a gyerekek!

És mit hozzanak az angyalkák?
Mindenek felett minden gyermeknek apukát, anyukát,
egy összetartó családot és boldog karácsonyt!
Berczeliné Tóth Éva
óvodapedagógus

Mi újság Nagyvenyimen?
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Bemutatkozik a Nagyvenyimi
Lovasiskola

Nagyvenyimen családi vállalkozásként közel 11 éve indított lovardánk, a Nagyvenyimi Lovasiskola az évek alatt
nagy népszerűségnek és a lovas szakmai berkekben is komoly elismertségnek örvendett.
Az egyre magasabb szakmai igények kielégítése érdekében 2020-ban létrehoztuk
nonprofit civil szervezetünket az EQUI-KING Lovas
Sportegyesületet, célunkként

tűztük ki sportolóink szakszerű képzését, a regionális és
országos versenyekre való delegálását, valamint a magyar
lovas kultúra minél szélesebb
körű megismertetését a sportoló ifjúsággal. Szakembergárdánk olyan szakedzőből,
lovasoktatókból és lovastúravezetőkből áll, akik maguk is
rendszeres résztvevői a lovas
versenyéletnek.
Komoly célunk továbbá
a közel 8 hektáron elterülő

sportlétesítményünk folyamatos infrastrukturális fejlesztése is, melynek keretében
2020 őszén végre belevághattunk egy rendkívül nagy volumenű fejlesztésbe. Az építkezések 3 ütemben zajlanak
majd, melyek közül az elsőben
egy 21x41 m-es fedeles lovarda kerül megépítésre, amely a
II. ütemben 21x61 m-esre fog
bővülni. Harmadik lépésként
pedig a már meglévőkhöz hasonlóan egy 13 boxos tégla

istálló és kiszolgáló helyiségei kerülnek megépítésre az új
csarnoképülethez csatlakozva.
Célunk, hogy a Nagyvenyimi Lovasiskola és az EQUIKING Lovas Sportegyesület a
térség kiemelkedő és modern
lovas centrumává váljon ahol
lovaink és lovasaink a legoptimálisabb körülmények között
készülhetnek, sportolhatnak.
Simon Roland
Telepvezető –
Lovas sportoktató
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

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

Köszönet az együttműködésért

Kedves Nagyvenyimiek!
Egy év telt el azóta, hogy részvételüket kértem abban a kérdőíves felmérésben, amelynek 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, hogy az
így szerzett információkat beépíthessük a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási tervébe, településünk közösségi programjaiba.
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki segítette munkánkat, és a
(valóban hosszú) kérdőív kérdésein elgondolkodott, s megtisztelt
bennünket azzal, hogy időt szánt rá, hogy tapasztalatait, véleményét
megossza velünk!
Annak érdekében, hogy minél több embert szólíthassunk
meg, a kérdőívek kijuttatásánál, kitöltésénél fontosnak érez-

tük a személyes megkeresést. A veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban, a vírus terjedését megelőzendő, több alkalommal is le kellett állítanunk a kérdőívezést, ezért az eredetileg
fél évre tervezett adatgyűjtési időszak megduplázódott. Örömmel tájékoztathatom önöket arról, hogy december hónapban az
adatgyűjtés lezárult: kollégáink felkerestek minden nagyvenyimi háztartást, ahol hajlandóak voltak fogadni őket. A kitöltött
kérdőívek száma meghaladta az ötszázat.
A felmérésben történő részvételre való felhívás megjelentetésekor azt ígértem, hogy az összegzett eredményekről a Mi újság Nagyvenyimen? hasábjain tájékoztatjuk majd Nagyvenyim
lakosságát. Ezzel kapcsolatban türelmüket kérem. A kérdőívek
feldolgozása megkezdődött, a kapott adatok kiértékelését követően, újságunk 2021. évi első lapszámában fogjuk megosztani
önökkel a tapasztaltakat.
Mogyorós Mária, intézményvezető
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
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…Mert olvasni jó! - még
karantén idején is!

Kedves Olvasóink!
Amikor azon törtük a fejünket, hogyan lehessen biztonságosan könyvet kölcsönözni a veszélyhelyzet miatt zárt intézményből, sokan nem értették törekvéseinket, tamáskodva kérdezték: Mi értelme ennek a felhajtásnak? Egyáltalán, járnak
még könyvtárba emberek, hiszen a neten már minden elérhető?!
A munkája értelmét kétségbevonó feltételezések bizony
megrengetik az ember önbizalmát! Ezért is köszönjük a megerősítést mindazoknak, akik eljöttek, hogy a könyvsátor adta
lehetőségekkel éljenek, és azoknak is, akiknek májusban és júniusban házhoz szállíthattuk az olvasnivalót. Amikor nyáron
először ajánlottuk fel a telefonos megrendelés alapján összeállított könyvkölcsönzés lehetőségét szabadtéren történő átadással, még nem sejtettük, hogy november elején, a második hullám idején már milyen természetessé válik, hogy naponta 30-40
kötetet juttatunk el önökhöz ezzel a módszerrel.
A három éve megkezdett olvasóversenyünk idei meghirdetése kapcsán tele voltunk kétellyel: vajon ilyen körülmények között lesz-e elég érdeklődés a gyerekek részéről és elég kitartás,
türelem a szülők részéről, hogy a járvány hozta napi nyűgök
mellett még erre is energiát fordítsanak.
Versenyzőink számára első évben 10 kijelölt könyv elolvasása volt a cél, második évben már 20 könyvből mazsolázhattak,
idén pedig 30 könyvre emeltük a tétet. Éva néni, aki igyekezett
a klasszikus olvasmányok mellett az aktuális ifjúsági irodalom
legjavát is beletenni a kínálatba, november közepén azzal állt
elém, hogy egyik kis olvasónk már az utolsó köteteket vitte a
harmincból, egy másik kisdiák alig marad le mögötte, és a többiek is „falják a betűket”!
Nagy öröm lesz majd a magyar kultúra napján köszönteni
ezeket a gyerekeket, akár személyesen, akár online felületeken
tudunk majd erre sort keríteni!
Januárban honlapunkon (http://muvhaz.nagyvenyim.hu/)
és facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim/) adunk
hírt a díjátadó módjáról és időpontjáról, de már most
nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Debreczenyi Kálmánné, Éva néni
Mogyorós Mária
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Fiatalos és
vidám!
Negyed század nagy idő, a 25. születésnap, talán az
egyik legemlékezetesebb.
A lányok ennyi idős korukra lesznek igazán szépek.
Elmúlnak a tinédzser-kori pattanások, sok iskolát kijárnak, több emlékezetes tanártól tanulnak, kifejlődik az
egyéniségük, érett felnőtté, nővé válnak. Így történt ez
a női karral is.
1995-ben egy friss ötletből kiindulva alakult meg a
vegyes kar községünkben a művelődési ház védőszárnyai alatt. A férfiak, sajnos hamar elhagyták a lányokat
és a taglétszám is változó volt az elmúlt évtizedek alatt,
de egy kemény mag kitartott, őrizte és vitte tovább a
„lángot”. Jelenleg a legfiatalabb tag 16 éves, a legidősebbek közelítenek a nyolcvanhoz.
Bár a kórusvezetők is váltották egymást, mindegyik
után maradt egy-egy kedvenc dal. Jelenlegi vezetőjükre
igazán illik az idézet: „Terelgeti nyáját, fújja furulyáját.”
Dolgozik, énekel, fuvolázik, kórust vezet és nem
mellesleg családanya.
Több, mint 12 éve, tehát a női kar életének felében,
Péter Kata dirigálja a hölgyeket, akik oly sokat fejlődtek az ő keze alatt, hogy évek óta rendszeresen csatlakozhatnak az Énekel az Ország egyesített nagy kórusához a Művészetek Palotájában.
Számíthatunk rájuk a falu bármely rendezvényén, a
kiállítás megnyitóktól ünnepi közgyűlésig, az esküvőtől a halottak-napi megemlékezésig.
Találkozhatunk velük és meghívott vendégeikkel
a Daloló szerdákon és a Nyitott Templomok Napján.
Járják az országot, hasonló kórusok meghívásának eleget téve.
Sajnos ezek az események és velük együtt a jubileumi koncert is elmaradt a pandémia miatt, de reményeink szerint mindent bepótolhatunk a jövő esztendőben.
Találkozunk velük a művelődési házban szerdánként,
újra örülhetünk fiatalos és vidám repertoárjuknak.
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Új helyre költözik jövő év januárjától
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
2021. januárjától új helyre költözik.
A település vezetősége nagy gondot fordít arra, hogy az igénybe vehető szolgáltatások igényes körülmények között tudjanak
folyni. Hatalmas mérföldkő a szolgálat életében, hogy januártól a Szociális Szolgáltató Tömbben folytathatjuk a munkánkat.
Így a jövőben igényes, szép környezetben tudjuk fogadni Önöket.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
–
–
–
–
–
–
–

Tájékoztatás és információnyújtás - Szociális ellátásokról és igénybevételük feltételeiről.
Segítségnyújtás ügyintézésben - Ellátások igénylése, kérelmek kitöltésében segítségnyújtás, stb.
Családsegítés – Életvezetési-gyermeknevelési tanácsadás, egészségügyi, családi-kapcsolati problémák kezelése, stb.
Természetbeni támogatások közvetítése - Ruhanemű, cipő, könyv, játék, bútor, élelmiszer, stb.
Speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (együttműködés keretein belül jogi és pszichológiai tanácsadás).
A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Iroda elérhetősége: 0625/506-212
Pók Tamásné: 0630/799 05 33 pok.tamasne@nagyvenyim.hu
Pollákné Kajári Zsanett : 0630/ 388 79 76 pollakne.kajari.zsanett@nagyvenyim.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:
2421 Nagyvenyim, Fő út 16/1.

Hétfő 8:00-12:00, 13:00- 15:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00-12:00, 13:00-15:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Előre egyeztetett időpontban az ügyfélfogadási időn kívűl is elérhetőek vagyunk.
Szolgáltatásaink továbbra is ingyenesen igénybevehetőek. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Pók Tamásné és
Pollákné Kajári Zsanett

Mi újság Nagyvenyimen?
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10 éves a Szent Cecília Ének- és Zenekar

Tagok első sor balról: Beczéné Molnár Tünde, Kissné Ságodi Gyöngyi (alapító tag), Czeller István (alapító tag), Némethné
Suplicz Orsolya, Németh Pál. Hátsó sor balról: Kiss Sarolta, Kenyérné Lendvay Katalin, Kiss Csaba Gábor (alapító tag), és
remélhetőleg az utánpótlás (balról): Becze Hunor, Kenyér Tímea, Németh Nóra
2010-ben az egyik őszi vasárnapi mise végén Kiss Csaba Gábor az olvasóállványról szólította meg a templom
közösségét, hogy szeretnének egy templomi énekkart
alapítani. Ezt követően két
héttel alakultunk meg Pokornyi Orsolya vezetésével.
Az alapítók lelkes – zömé
ben amatőr – énekesekből
és 2 gitárosból álltak. 2011
júniusában vette át Skriba
László az énekkar vezetését.
Mint elhivatott, konzervatóriumot végzett zenész, rövid
idő alatt sikerült a lelkes tagokból egy igazi közösséget
kovácsolnia. A célunk az volt,
hogy évente pár alkalommal
gitáros szentmise is legyen
Nagyvenyimen.
Hamarosan nevet is választottunk: névadónk Szent
Cecília, az egyházi zene védőszentje lett.
Első nyilvános szereplésünk 2011 decemberében
volt a falu adventi műsorán.
A gitáros egyházi daloknak
nagy sikere lett már első al-

kalommal is. Ekkor csatlakozott hozzánk jelenlegi vezetőnk, aki fuvolajátékával
színesítette az elhangzó dalok minőségét.
Ezt követően hagyomán�nyá vált, hogy a nagyvenyimi
adventi és karácsonyi műsorban a Szent Cecília Ének- és
Zenekar is közreműködött
minden évben. 2012-ben
már 3 gitárossal és összesen
19 taggal léptünk fel a falu
karácsonyi ünnepségén.
A csapat létszámában és
összetételében jelentős változások voltak az évek során,
de mára kialakult egy lelkes, énekelni szerető közösség. Valamennyien alig várjuk a pénteki próbákat, hogy
együtt énekelhessünk és már
minden anyuka hozza magával az eltelt 10 év alatt született gyerekeket is. 3 alapító
tag a mai napig velünk énekel.
2013-ban Skriba László
életében bekövetkezett változás miatt nem tudta tovább
vállalni az énekkar vezetését

és hivatásos zenészként járta és járja mai napig az országot és a világot. Ekkor lett
az együttes szakmai vezetője
Némethné Suplicz Orsolya
férje, Németh Pál támogatásával. A fő célunk továbbra is
a szentmiséken a gitáros zenei szolgálat ellátása évi 6-8
alkalommal. Emellett szívesen vállalunk fellépéseket a
falu rendezvényein is (emléktábla avatás, arborétum avató, nyitott templomok napja, önkormányzati karácsonyi
rendezvény). Felkérésre énekeltünk már esküvőn és keresztelőn is. Repertoárunkban több, mint 110 egyházi
és világi dal szerepel.
Nagyvenyimen kívül felléptünk Baracson mindkét
templomban és Bátyán, 50
éves általános iskolai osztálytalálkozón.
Sajnos ebben az évben a
kialakult járványügyi helyzet miatt törölnünk kellett a
nagyböjti és húsvét második
vasárnapi gitáros szentmisén
való szolgálatot. Nyáron és

kora ősszel még énekeltünk
a nagyvenyimi és a baracsi
(Templomos) templomokban, de a névadónk napjára
tervezett hálaadó ünnep elmaradt. Ugyancsak jövő évre
tolódott a községi adventi
fellépésünk is. Advent harmadik vasárnapjára, december 13-ra tervezünk egy gitáros szentmisét, ahova a régi
tagokat és minden érdeklődőt szeretettel várunk egy kis
közös éneklésre. A cikk írásakor még nem tudjuk, hogy ez
a tervünk megvalósulhat-e.
Mivel személyesen az idei
adventi ünnepségen nem találkozhatunk Önökkel, szeretnénk egyik dalunkkal az
újság hasábjain áldott karácsonyt és boldog új évet kívánni:
„Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen,
Élő irgalmadat terjeszd ki
fölénk!
Jöjj el hát, Istenem, nyíljon
már ki a végtelen!
Jöjj el, gyermekarcú Isten,
szállj közénk!”
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A Nagyvenyimi Sport Klub híreit olvashatják az alábbiakban

Egy új korszak kezdete

Sokan megijedtek, amikor
azt mondtuk, hogy változást
szeretnénk. A mai napra viszont mindenki belátta, hogy
csak jót akarunk. Egy olyan
labdarúgó klubot szeretnénk
építeni Nagyvenyimen, ahol
a helyi fiatalok és idősek minden korosztályban tudnak
sportolni.
Az egészséges életmódhoz
elengedhetetlen a mozgás,
ami a mai modern világban
egyre inkább háttérbe szorul. Nagyvenyimen pedig egy
nagyon értékes csapat van!
Hogy ki a csapat? A rendezők,
a szakács, a büfés, a masszőr, a
néző, az edző, a pályamunkás
és a játékos.
Minden olyan emberre szükségünk van, aki egy
jó szóval vagy egy mosollyal
hozzá tud jàrulni a klub sikereihez. Jelenleg még az út
elején járunk, de minden feltétel adott hozzá, hogy egy
eredményes első szezont zár-

Minden emberre szükségünk
van, aki hozzá tud járulni
a klub sikereihez

junk. A felnőtt csapatunk vezeti a bajnokságot, és jövőre
magasabb osztályban szeretnénk indulni, és szeptemberben pedig elindult az ifi csapat képzése heti két edzéssel.
A fiatalok nagyon lelkesek,
bízunk benne, hogy minden
korosztályban el tudjuk indítani a labdarúgó képzést 2021
tavaszán.
Ősszel pedig már a Bozsik-programban szerepeltetnénk a gyerekeket. Sajnos
a koronavírus keresztbe húzta a számításainkat, mert az
oviban és az iskolában is el
akartuk kezdeni az edzéseket
már az ősz folyamán. Nagyon

örülnénk neki, ha az öregfiúk csapat is újra összeállna. A
nyáron először megrendezett
Koncz Bertalan Emléktornát minden évben szeretnénk
megrendezni gálameccsekkel és lehetőség szerint akár
a testvértelepülések részvételével. Az új öltözőépület be-

bútorozása után igyekszünk
a régit is felújítani. A pályáink és környezetüket próbáljuk a lehető legjobb állapotba hozni, hogy a többcsapatos
terhelés se legyen probléma a
jövőben. Ezekhez a céljainkhoz keresünk minden olyan
személyt, aki segíteni tudja
a klubunk működését. Mindenkinek nagyon köszönjük
az eddigi segítséget, de külön
ki kell emelnünk polgármesterünk, Vargáné Kaiser Katalin nevét aki mindenben segíti
az egyesület munkáját.
Köszönjük!
Hajrá Venyim!

Elérhetőségeink:

Gászler Ferenc 06 70 773 07 27
Freud Krisztián 06 30 900 44 40
Csizmadia György 06 20 950 41 79
nagyvenyimfc@gmail.com
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Református hírek
Tisztelt Lakosok!

Nagy örömmel, Isten iránti hálával
adom tudtul, hogy 2021. január
1-től Nagyvenyimben is lesz,
önálló református egyházközség!
Ezeddig Dunaújvároshoz tartozó, döntéseket nem hozható
gyülekezet voltunk. Ami ebben a községben történik a református közösséggel, az olyan csoda, ami nagyon ritkán fordul elő
akár országos viszonylatban is.
Októbertől istentiszteleteink a Palágyi József Művelődési
Ház és Könyvtárban zajlottak – ez úton is Isten áldását kívánom a minket szeretettel befogadó testület és vezetőség tagjaira
– mivel a Zrínyi utcai gyülekezeti házunkat kinőttük, ott nem
férünk már el.
Nagyon hálás vagyok az Isten után mindazoknak, akik nálunk találtak közösségre, és hitüket velünk gyakorolják. Szeretném bebizonyítani, hogy az Istenbe vetett hit nem jelent fanatikus, elborult, élettől elrugaszkodott gondolkodásmódot, hanem
nagyon is a mindennapokban való, egészséges örömet, derűt, reményt hoz mindenki számára, legyünk bármennyire máshogy
gondolkodók.
A járványügyi óvintézkedések értelmében jelenleg alkalmaink (istentisztelet, ringató, bibliaóra, gitár klub, konfirmáció
óra) szünetelnek.
Várjuk az operatív törzs intézkedéseit.
Terveink szerint az online térben, a gyülekezet facebook oldalán található linken elérhető YouTube csatornán keresztül
tartunk istentiszteletet december 13-án 9 órától és szenteste
napján, tehát 24-én 14 órától ünnepi istentiszteletet. December
25-én 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait a Szociális Szolgáltató Tömb épületébe.
Nagyvenyim minden lakosának kívánom az Úr Isten őrző
kegyelmét, gondok közt is békéjét, terhek közt erejét! Legyen
áldott a karácsony ünnepe. 2021-ben pedig bízom a személyes
találkozás és megismerkedés ajándékának lehetőségeiben! Isten
vigyázza önöket!
Kovács Henrietta
református lelkész
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Nagyvenyimen
a Petőfi soron 386 négyszögöl
zártkert, kis házzal, villannyal,
2 db gyűrűs kúttal,
bekerítve eladó.

Telefon: 06/25-285-142

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly
20/362-58-17
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Köszönjük mindazoknak, akik 2020-ban személyes
részvételükkel vagy adományukkal támogatták
a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
munkáját, segítették rendezvényeinek létrejöttét!
A Versünnepre készült videó „társalkotói” voltak
Enyedi Eliza
Enyediné Kleiber Nikolett
Farkas Gyuláné
Iski Katalin, Dunaújváros
Klamerusz Mária, Dunaújváros
Kleiber István
Komjáti János, Dunaújváros
Nagy Ferenc, Mezőfalva
Pásztor Máté
Szél Lászlóné, Baracs
Szilágyiné Kárpáti Éva
Szöllősi Péter
Szöllősiné Eisler Mariann
A Japán-est közreműködői voltak
Németh Irma, Debreczeni Dorottya
a sushi kóstolót készítették
• Bugyi Tamás
• Zsámbéki Ernő
• Zsámbéki Laura
Ismeretterjesztő előadással és beszélgetéssel állt rendelkezésünkre
dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos
Nótaesttel ajándékoztak meg bennünket
A „Köszönjük, Magyarország!” program keretében
Nyári László cigányprímás és cigányzenekara
Somogyi Erika operaénekes, nótaénekes
Rauf Pál nótaénekes
Az újkenyér ünnepen
az ünnepi kenyeret ajándékozta a település lakóinak Farkas Katalin
a rendezvény szervezésében nyújtott segítséget id. Czizmadia György
A Pik-Nik Mozi fokozott egészségügyi biztonsági feltételeinek biztosításában és a vendégek beléptetésénél önkéntes segítőink voltak:
Hamar Virág
Horváth Kinga
Tóth Bálint
Van Den Meersschaut Vivien
Wolf Boglárka
Kiállítási anyagot bocsájtottak rendelkezésre és a kiállítás berendezésével segítettek
Adonyi Kreatívok
Dr. Gubánné Pintér Annamária
Grószné Gulyás Judit
SKICC Művészeti Egyesület alkotói
Szilágyiné Kárpáti Éva
Rendezvényeinket műsoruk előadásával segítették
az Aranydaru Dalkör tagjai
a Nagyvenyimi Táncegyüttes tagjai
Rendezvényeinket biztosította a Nagyvenyimi Polgárőrség

