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Békés, boldog, szeretetteljes
karácsonyt, valamint sikerekben
és élményekben gazdag új évet kívánok
  Nagyvenyim lakóinak!
   A képviselőtestület nevében:

Mikulás hozta és vitte
az ajándékokat

A hagyományok szerint hatalmas puttonnyal érkezett a
Mikulás bajor partnertelepülésünkről, Altomünsterből, és
megajándékozta az óvodásokat, ellátogatott a szociális otthonba, valamint a Búgócsiga Családi Napközibe. Községünk
elöljárói viszonozták a barátok kedves gesztusát, küldöttség
vitte az ajándékainkat Altomünsterbe. Erdélyi partnertelepülésünk gyermekeihez is ellátogattak önkormányzatunk
vezetői, így az ottani gyerekek is ajándéknak örülhettek

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Egészségház:
műszaki átadás után

A
KDOP-5.2.1/A-09-
70100015 számú „Nagyvenyim Község Egészségházának
felújítása, bővítése, teljes körű
akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a
szolgáltatások igénybevételének
biztosítása" című sikeres pályázat eredményeként modern orvosi rendelővel büszkélkedhet
Nagyvenyim. A beruházás műszaki átadása megtörtént – reméljük a betegek is elégedettek
a megújult rendelővel. (Írásunk
a 3. oldalon)

A közös advent fényei

Advent a készülődés, a
várakozás időszaka, amikor
visszaveszünk kicsit a mindennapi rohanásból, szokottnál
is több figyelmet szentelünk
szeretteinknek, megbékélünk,
és lelkünkben is felkészülünk
a karácsonyra. Múlt év dec-

embere óta községünk lakói
közösen hangolódnak rá az
ünnepre: advent négy vasárnapján gyertyát gyújtanak a
téren és egy kellemes délutánt
töltenek el együtt.
Az adventi hétvégékről olvashatnak lapunk 5. oldalán.
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Mi újság Nagyvenyimen?

Kiemelt arany
Kilencvenéveseket
a néptáncosainknak köszöntöttünk

A Nagyvenyimi Néptáncegyüttes kiemelt arany minősítést kapott a Fejér Megyei
Amatőr Néptánc-együttesek
III. Fesztiválján, amelyet Alapon rendeztek novemberben.
Az
együttest
vezető
Czuppon Péter és felesége
Kuminka Zsuzsa nagyon büszke a táncosokra, mindketten
szép sikernek tekintik ezt az
elismerést. Felnőtt csoportunk
először vett részt ezen a megyei
fesztiválon. Tavaly is készültek
rá, ám akkor ugyanakkor volt,
mint a Bakony Fesztivál, és
a mieink inkább az utóbbira
mentek el.
Czuppon Péter szerint az
amatőr együttesek kategóriájában a baracsi Néptánc-

Németh Jánosné Maris
néni idén 90 esztendős. Az
önkormányzat nevében Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
köszöntötte az ünnepeltet. A
kormányfő emléklapját pedig
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző adta át.
Németh Jánosné 1921.
november 18-án született
Herczegfalván. Első férje, Kéri
János elesett a háborúban. Az
asszony nem maradt sokáig
özvegy, megismerkedett máso-

dik férjével, Németh Jánossal,
akivel boldog éveket töltöttek
együtt, építették a venyimi
házat, nevelték a gyerekeket.
Maris néni háztartásbeliként
rengeteget dolgozott, kertjét,
házát mindig pedáns rendben
tartotta, imádta a gyerekeit, a
családját. Négy gyermeket nevelt fel kilenc unoka, tizenkét
dédunoka boldog nagymamája.
Boldog születésnapot kívánunk Maris néninek!

A Mélykúton élő Simon
Mihálynénak szintén ajándékkosárral és virággal kívánt
minden szépet és jót Szabóné Lőrincz Ilona. Komjátiné
Mádl Margit csatlakozott a
jókívánságokhoz, átadta a kormányfő által aláírt emléklapot.
Kati néni számára sok jót
adott a kilenc évtized, de bánatot is hozott. Perkátán született1921. november 26-án, és
1927-ben került Mélykútra,
ahol a férjével építkeztek. Sze-

retett a pusztán élni, mert bár
sokat dolgoztak, disznókat, teheneket tartottak, de jól megéltek belőle. Az út megépítése
után már nem volt lehetőség az
állattartásra, csak a ház körüli
jószág, a kert maradt.
Kati néninek a legfárasztóbb napokon is volt néhány
kedves szava a szeretteihez.
Két unokája és három dédunokája született, szerető gondoskodás veszi körül. Isten éltesse
a születésnapján!

fesztivál mellett ez a megyei
verseny is jelentős. A kiemelt
arany minősítést pedig rangos
mezőnyben érték el táncosaink. Olyan vezetők hoztak csoportokat, akiknek vannak nagy,
neves csoportjaik, mint például
az Alba Regia.
A nagyvenyimiek Rábaközi táncokat szedtek csokorba,
valamint technikailag jelentősnek számító eleki táncokkal
léptek színpadra Alapon.
Az önkormányzat vezetői nevében ezúton is
gratulálok a tánccsoport
tagjainak a kiemelt arany
minősítéshez!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester

Mi újság Nagyvenyimen?

Síkosság
mentesítési
felhívás!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az előrejelzések
alapján számítani kell arra,
hogy – várhatóan a hideg
időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében – síkossá válnak
a járdák Nagyvenyim község
területén.
A hideg időben hulló eső,
vagy hó, hamar ráfagy az
ingatlanok előtti járdákra,
ami balesetveszélyt jelent a
közlekedők számára. Ezért
fontos, hogy a járdák síkosság mentesítése, az időjárás
függvényében akár naponta
több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős
emberek és a mozgásukban
bármilyen okból korlátozott
személyek.
Az ingatlanok, épületek
előtti járdaszakaszok tisztán
tartása, síkosság mentesítése
az ingatlan tulajdonosának,
használójának a kötelezettsége.
Felhívjuk figyelmét, hogy
a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben foglaltakra, mely
szerint belterületi közterületen – a közúti forgalom
számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a
síkosság mentesítésre olyan
anyag használható, amely a
fás szárú növény egészségét
nem veszélyezteti.
Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy 2010. szeptember
1-jétől a járdákat tilos sóval
síkosság mentesíteni.
Kérjük Önöket, hogy
segítsék a község járhatóságának fenntartását. Kérünk
mindenkit, hogy síkosságmentesítésre lehetőség szerint durva szemcséjű homokot illetve homokkal keverve
fűrészport vagy forgácsot
használjon!
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Egészségház: szép lett
Nagy örömünkre szolgál,
hogy karácsonyi ajándékként
birtokba vehetik a betegek a
szépen felújított, modernizált
orvosi rendelőt, amelyet joggal
nevezhetünk Egészségháznak a
jövőben. Az ünnepélyes átadás
majd januárban lesz, a beruházás műszaki átadása viszont
már novemberben megtörtént.
Köszönjük a dolgozóknak,
valamint a betegeknek egyaránt, hogy türelemmel és
megértéssel viselték az elmúlt
hónapok nehézségeit. Tudjuk,
nem könnyű egy átépítés alatt
lévő épületben, illetve ideiglenes helyen dolgozni, vagy
betegként várakozni. Bízunk
benne, hogy önök is úgy gondolják, mint mi: megérte a kellemetlenségeket, hiszen szép
lett az Egészségházunk.
A
KDOP-5.2.1/A-09-
70100015 számú „Nagyvenyim Község Egészségházának
felújítása, bővítése, teljeskörű
akadálymentesítése, az egész-

ségügyi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatások igénybevételének biztosítása” című
pályázatával Nagyvenyim önkormányzata támogatást nyert
a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökségnél.
A beruházás teljes költsége:
64 millió 883 ezer 146 forint.
Az elnyert támogatás összege:
57 millió 652 ezer 421 forint.
A fejlesztés révén új hétvégi háziorvosi ügyeleti szárny
épült, megoldódott az épület
teljes körű akadálymentesítése, megújuló energia hasznosításával valósult meg a fűtés
korszerűsítése, az energiatakarékosság jegyében megtörtént
a nyílászárók cseréje, a homlokzati fal és a tető szigetelése. A pályázati támogatásból új
informatikai és egészségügyi
eszközök (például defibrillátor,
EKG, fogászati műszer) vásárlására is lehetőségünk volt.
Szabóné Lőrincz Ilona

Az önkormányzat hírei
– Községünk indult a Virágos Magyarországért versenyen és Nagyvenyim elismerő
oklevélben részesült. A díjat
Százhalombattán adták át, az
eredményhirdetésen a polgármester és az alpolgármester
képviselte településünket. Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik aktívan kivették
részüket településünk szebbé,
virágosabbá tételéből.
– A térfigyelő kamerarendszer kiviteli terveinek elkészítésére nyert pályázati támogatást Nagyvenyim önkormányzata. A tervek elkészültek.
Célunk, hogy tavasszal elkezdődhessen a kivitelezés is,
ezért folyamatosan figyeljük a
pályázati lehetőségeket.
– A rendezési tervvel kapcsolatban lakossági fórumot
tartottunk november 9-én. Az

érintettek kérdésére válaszoltak
a szakemberek. Terveink szerint
decemberben még tárgyal a képviselőtestület a rendezési tervről
és januárban fogadja el azt.
– Nagyvenyim nevében köszöntötték az önkormányzat
vezetői a 80. születésnapját ünneplő Wünsch László érdemes
táncpedagógust, balettmestert.
– Hamarosan elkészül
Nagyvenyim Község vízrendezésének vízjogi engedélyezési terve, amely a Boróka,
Tölgyfa, Fűzfa, Hatávölgyi,
Gárdonyi utcák számára nagy
jelentősségű. Az önkormányzat vezetői minél előbb – és
pályázati támogatással – szeretnék megoldani a terület
vízrendezését. Már készül a
pályázati dokumentáció is,
és januárban adják be, hogy
megvalósuljanak a tervek.
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Sokan pályáztak
a LEADER-re

Másodszor is megnyíltak
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének LEADER pályázati lehetőségei 2011 szeptemberében.
Tartalmát tekintve 10 célterületet jelölt meg a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület,
a regisztráció határideje november 15 volt.
A pályázat alapfeltétele volt
az úgynevezett projekt adatlap
benyújtása. Nagy örömünkre
szolgált, hogy Nagyvenyimről
12 projekt adatlap érkezett be,
összesen 28 millió 430 ezer
forint értékben.

Kátyúztattunk
a tél előtt

Az önkormányzat megjavíttatta azoknak az utcáknak
a burkolatát, amelyekben jelentősebb gödrök keletkeztek
az elmúlt hónapokba, és nagy
forgalomnak vannak kitéve. A
kátyúzással meg lehet hosszabbítani az utak élettartamát, javítani a közlekedés biztonságát.

Karácsonyi
ruhagyűjtési
akció

Nagyvenyim Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és a nagyvenyimi
Karitász csoport közös
szervezésében ruhagyűjtési
akciót szervezünk rászorulók részére 2011. december
17-én (szombaton) a Galambászházban (Benzinkút mellett).
Kérjük, hogy a feleslegessé vált gyermek- és felnőttruhákat 9-12 óra között szíveskedjenek tisztára
mosva leadni a helyszínen.
Az összegyűjtött ruhákat 13-15 óráig vehetik át
a rászorulók.
Polgármesteri Hivatal

4

Mi újság Nagyvenyimen?

Mezőföldi Mikulás-túra negyedszer

A ködös hideg sem riasztotta vissza azt a 244 túrázót,
aki az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület által
december 3-án megrendezésre
kerülő 4. Mezőföldi Mikulás
teljesítménytúra valamelyik
távját legyalogolta. Összesen
244 gyerek és felnőtt teljesítette a 12.5, a 15 és a 30 km-es táv
valamelyikét. Külön öröm számunkra, hogy Nagyvenyimről
és a környező településekről
összesen 164-en vettek részt.
Ebből legtöbben a nagyvenyimi iskolából, szám szerint 56
fővel, de a rácalmási nordicwalkingosok, a dunaújvárosi
Dózsa iskola és a mezőfalvi
iskola is legalább 20 fővel képviseltette magát. Nagyobb létszámmal még Budapestről és
Székesfehérvárról voltak indulóink. Idén Debrecenből, Sze-

gedről, Bajáról, Dombóvárról,
Várpalotáról és Tatabányáról
jöttek a távolabbi lakóhelyű
túrázók. Annak ellenére, hogy
ezen a hétvégén még hat(!)
helyen rendeztek országos Mikulás teljesítménytúrát, nagy
eredménynek tartom, hogy
ilyen sokan részt vettek a mi
túránkon. Túra közben erősítésként gyümölcsöt, pogácsát,
két helyen meleg teát, nápolyit,
forralt bort, szaloncukrot, a célban zsíros és lekváros kenyeret
illetve teát kaptak a résztvevők.
Minden túrateljesítő átvette
megérdemelt kitűzőjét és az
e célból kiállított oklevelet is.
Akinek szerencséje volt, annak
az itt tartózkodó, Nagyvenyim
bajor testvértelepüléséről eljött

altomünsteri télapó is gratulált,
aki meglátogatta a célban a
rendező gárdát és a célba érkező turistákat. A 44 rendező
Erdőjárónak köszönhetően
minden túrázó jól érezte magát a túra során. A rengeteg
elismerő gratuláció megerősített minket abban, hogy ezt a
most már hagyományt tovább
kell folytatnunk, s mindenkit
arra bíztatok, hogy legalább
egyszer próbálja ki és jöjjön
el, járja végig ezt az utat.
Az elismerések mellett
megköszönöm a nagyvenyimi önkormányzatnak, mint
fő támogatónknak, illetve a
mezőfalvi és a nagykarácsonyi
önkormányzatnak, a megyei
túraszövetségnek és a NAGYKAR kft-nek, hogy hozzájárulásaikkal segítették a túra
lebonyolítását.

Zárszónak leírok egy túra
utáni eseményt. Az egyik résztvevő, aki a természetbarát szö-

vetség tagjaként, mint megyei
teljesítménytúra-felelős vett
részt a 30 km-es túrán, miután
hazaért, felhívott telefonon, és
a következőket mondta nekem:
„Laci, büszke lehetsz magadra
és a csapatodra, mert még az
előző éveket is túlteljesítettétek.
Annyira színvonalas, tartalmas
és emberi volt az egész túrán
a rendezők hozzáállása, hogy
ez példaértékű. Az meg fantasztikus és egyedülálló, hogy
a helyieket is bevontátok és

hozzá tették amit tudtak: szinte érezni lehetett a szeretetet a
puha meleg pogácsából, amivel
a mezőfalvi tájház gondozói, a
német kisebbségi önkormányzat tagjai kínálták a tájházba
igazoló bélyegzésért betérő 20
és 30 km-es túrázókat. Ezért
érdemes eljönni, és ezért érdemes tovább csinálnotok az
elkövetkező években is.”
Így legyen!
Németh László
klubelnök

Mi újság Nagyvenyimen?
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
(Ady Endre)

Az adventi programsorozat
játszóházzal és koszorúkészítéssel kezdődött a művelődési
házban. A hatalmas koszorú átöleli a Barátságkövet,
ünnepi fénnyel ragyogja be
a felkészülés időszakát. Az
első gyertyagyújtás november
27-én délután volt, utána az
óvodások műsorral kedveskedtek a vendégeknek, illetve
karácsonyi vásár, valamint az
óvoda jóvoltából vendéglátás
tette teljessé az estét.
A második hétvégén a Mezőföldi Mikulástúra, a Postagalamb kiállítás, betlehem
építése volt a szombati program – a betlehem emberalakjait Rohonczi István (ROHO)
képzőművész készítette. Vasárnap délután ünnepélyes
keretek között meggyújtottuk
az adventi koszorú második
gyertyáját, Kristofori Valter
atya megszentelte a betlehemet, majd a csodálatos dalokat
hallhattunk a nőikar, valamint
helybéli gyermekek előadásában. A foltvarró klub, a nyugdíjasklub és a Nagyvenyim és
Térsége Fejlesztéséért Egyesület részvételével süteménykiállítást és vásárt rendeztünk
a művelődési házban, amelynek nagy sikere volt. (A süteménysütésből befolyt összeget
közös rendezvényre fordítjuk,
melyre meghívjuk mindazokat, akik hozzájárulnak az
ünnepi süteménykiállításhoz
és -vásárhoz.) A foltvarrók,
az Aranykezű Öltögetők, a
Búgócsiga és a Karitász karácsonyi vására immár állandó programként vonzotta a
helybélieket, a vendéglátásról
pedig ezúttal a polgárőrség és
a sportkör gondoskodott.
Advent előttünk álló utolsó
két hétvégéjét is töltsük el közösen, békességben, örömben.
Várjuk Nagyvenyim lakóit a
rendezvényekre!
Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
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Karácsonyvárás
Nagyvenyimen

Nagyvenyim Község Önkormányzat Képviselőtestülete, az intézmények és a civil szervezetek összefogásával idén is közösen, meghitten készülünk a szeretet ünnepére, karácsonyra.

December 9.
(péntek)
17 óra ADVENTI KONCERT a Katolikus Templomban
Összekötő szöveget mond
Dr. Zseli József háziorvos, az
Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke
A műsorban közreműködik: Szabó Júlia ének, Pokornyi
Orsolya ének, Kanyar Ágnes
ének, Juhász-Vedres Zoltánné
vers, Fodor Endre ének

December 11.
(vasárnap)
10 óra KARÁCSONYI
JÁTSZÓHÁZ a művelődési
házban
17 óra az adventi koszorú
harmadik gyertyájának ünnepélyes meggyújtása
- A Falu Karácsonyfája felállítása
- Ünnepi köszöntőt mond
Böttger Antalné református
lelkipásztor
- A Nagyvenyimi Nőikar
énekműsora az advent jegyében
- A Nagyvenyimi Néptánccsoport előadása az iskolában
- karácsonyi jelenetek
Az iskola aulájában KARÁCSONYI VÁSÁR:

- foltvarróklub karácsonyi
dísz- és ajándéktárgyak,
- Aranykezű Öltögetők
karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak,
- Búgócsiga Családi Napközi karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak,
- Karitász Csoport kegytárgyak értékesítése
Vendéglátásról a Nagyvenyimi Néptánccsoport gondoskodik: sütemény, pogácsa,
zsíros kenyér, tea, forralt bor.

December 15.
(csütörtök)
15 óra IDŐSEK KARÁCSONYA a művelődési házban.

December 18.
(vasárnap)
16 óra a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulóinak
karácsonyi műsora az iskola
tornatermében.
17 óra az adventi koszorú
negyedik gyertyájának ünnepélyes meggyújtása
- az iskola énekkarának
műsora
- az iskola aulájában KARÁCSONYI VÁSÁR:
- Foltvarróklub karácsonyi
dísz- és ajándéktárgyak,
- Aranykezű Öltögetők
karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak,
- Búgócsiga Családi Napközi karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak,
- Karitász Csoport kegytárgyak értékesítése
Vendéglátásról a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjai
és a szülők gondoskodnak: sütemény, tea, forralt bor
18.30 órakor KARÁCSONYI KONCERT a Művelődési Házban
Közreműködik: a Nagyvenyimi Nőikar, Németh Irma
ének, Török Zsuzsanna és
Klép Tamás ének, Beke Bea
gitár Kanyar Ágnes ének, Péter Katalin ének.
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HÍREI

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

Október 23-ra emlékeztünk
“Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?”

Hányszor tesznek fel gyermekeink nehéz kérdéseket
nekünk, szülőknek és pedagógusoknak? Bizony sokszor, és
nem könnyű a válasz. Egy ilyen
helyzet ihlette műsorunk bevezető jelenetét, amelyben egy
gyermek (Borbás Luca) szüleit
(Horváth Bianka és Rácz Péter) faggatja arról, hogy mi a
haza, Majtényi Flóra ugyanígy
kezdődő versével.
A következő kis jelenetben
már egy utcai beszélgetésnek
lehettünk szem- és fültanúi,
ahol két barát (Kovács Kitti és
Szilágyi Milán) emlékezik arról, hogy „Mi is volt 1956…”.
Ez ismét egy nehéz kérdés,
hiszen mi magunk, felnőttek
is csak történelemkönyvből,
korabeli híradásokból és nagyszüleink, idős ismerőseink beszámolóiból
szerezhetünk
némi tudást arról, hogy mi is
történt azon a napon.
De 1956 nemcsak egy fejezet a tankönyvből, nemcsak
egy lyukas nemzeti színű zászló! Sokkal több annál.
Az 1945 áprilisában véget
ért második világháború után
az ország romokban hevert. A
magyar nép óriási erővel látott
hozzá a haza újjáépítéséhez.
Az országot megszálló szovjet
csapatok segítségével azonban
olyan emberek kerültek hata-

lomra, akik rútul becsapták a
népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de

akkori elnöke az Országház
ablakából kikiáltotta a Magyar
Köztársaságot.

valójában zsarnokság nyomorította őket.
Az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében
váltott ki először nyilvános
szervezkedést és 1956. október 23-ra tüntetést szerveztek
Budapesten. A tüntető fiatalság a nemzeti színű zászlóból
kivágta a sztálinista címert.
Sötétedéskor
eldördültek
az első lövések, megindult
a fegyveres harc. Piroslott a
vér a pesti utcán. November
1-jére országszerte megszűntek a harcok. 1956. november
4-én, vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet
támadás a magyar forradalom
eltiprására. A túlerő egy hét
alatt felszámolta az ellenállást.
A történelem kereke végül
úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiába való.
1989. október 23-án – a
forradalom 33. évfordulóján
– Szűrös Mátyás, a parlament

Ezekre a küzdelmes napokra, véres eseményekre, fiatal
hősökre, munkásokra, gyerekekre, diákokra, özvegyekre
emlékeztünk iskolánkban versekkel, dalokkal, tánccal … és
lehajtott fővel. A megemlékezésben helyet kapott Liszt Ferenc: XIV. Rapszódiája, ezzel
tisztelegve a nagy zeneszerző
emlékének is.
Az eseményt megtisztelték
községünk vezető tisztviselői,
tanulóink, szülők, nagyszülők,
és pedagógusok egyaránt.
És miért? Erre Juhász Gyula sorai jutnak eszembe:
„Vannak napok, melyek nem
szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak
boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
Tóthné Kolmankó Diána
4. osztály vezetője

Nagyvenyimi iskolában végeztél?

Amennyiben a 8. osztályos tablóképetek (esetleg csoportkép) még nincs fent az iskola
honlapján, kérünk, juttasd el hozzánk hétköznap 8-16 óra között. Itt beszkenneljük és azonnal
vissza is adjuk. Segíts, hogy minden osztály fent lehessen az iskola honlapján! Köszönjük.
Kundra Lászlóné
igazgató

Iskolatúra

Ha ősz, akkor iskolakezdés,
és ha kezdődik a suli, akkor
túra!
Végre elérkezett a várva
várt hétvége és ismét elindult
iskolánk lelkes csapata (41 fő),
hogy túrázzon egy jót és bevegye a csókakői várat. Reggel 8
órakor már láttuk, hogy az időjárás is kedvezni fog nekünk,
hogy verőfényes jó időben
legyalogoljuk a közel 17 kilométeres távot. Nagyvenyimről
busszal utaztunk Gántig, onnan pedig gyalog Csókakőig.
Első pihenőnk a Vörösmarty
forrásnál volt, ahol kicsit tízóraiztunk, majd délben a Géza
kilátónál ebédeltünk. A finom
ebédhez (ami a hátizsákjainkból származott) gyönyörű kilátás is társult. Az ütemes sétálás
közben lehetőségünk volt jókat
beszélgetni, viccelődni. Volt
egy kis riadalom: az út mellett
egy halott borz tetemére figyelt
fel a csoport elején haladó gyerekcsapat és hangos sikítással
jelezte szokatlan felfedezését.
A bátrabbak megkóstolták a
bükkmakkot, de úgy gondolták, meghagyják a vaddisznóknak és a szarvasoknak. A túra
utolsó emelkedője a várhoz felvezető igen meredek lépcsősor
volt. A várlátogatás után már
várt bennünket kényelmes
buszunk, amivel szerencsésen
hazaérkeztünk. Igazán tartalmas kikapcsolódást jelentett ez
a nap! Köszönjük a szervezést
és túravezetést Czimmer Éva
tanárnőnek és Varga János túravezető szülőnek!
Ezúton bátorítanék minden gondolkodó tanulónkat és
szüleiket, gyalogolják velünk a
következő túrát, érezzék olyan
jól magukat, mint mi és ne
gondolják, hogy nem képesek
teljesíteni.
Kissné Ságodi Gyöngyi
2.b osztály vezetője
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Zenei világnap

Október 6.

Hagyományainkhoz híven
idén is méltóképpen emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.
Énekkarosaink megható,
gondolatokat ébresztő, verses-zenés előadásban idézték fel a tizenhárom vértanú
tábornok és a mártírhalált
halt miniszterelnök emlékét.
A műsor befejezéseképpen
mécsest gyújtottunk a hősök
emléke előtt.

Nemzeti emléknapunkon
adtuk át ötödikeseinknek és
nyolcadikosainknak a Nemzeti Hitvallás és a Magyarország
Alaptörvénye c. kiadványokat.
Az ünnepélyes átadás során
beszélgettünk helyi közösségeink és nemzeti közösségünk
összetartozásáról, a nemzeti
emlékezet fontosságáról is.
Budai Árpádné
a 7. osztály vezetője

Mesemondók

Zsúfolásig megtelt a nagyvenyimi Művelődési Ház
nagyterme, amikor Dunaújváros környékének iskolásai
összegyűltek a körzet legjobb
mesemondóinak megmérettetésére. Nagyvenyimen már
17. éve rendeznek mesemondóversenyt a körzet általános
iskolásainak. Idén 12 községből 62 versenyző és közel en�nyi kísérő szülő és pedagógus
érkezett a versenyre, ahol a
következő eredmények születtek:
1. osztály: 2. Melkvi Nikol,

Nagyvenyim
2. osztály: 2. Szabó Bence,
Nagyvenyim,
4. osztály: 1. Futó Laura,
Nagyvenyim,
5. osztály: 3. Fazekas Csenge, Nagyvenyim
6. osztály: 2. Juhász Gábor,
Nagyvenyim,
8. osztály: 2. Csőgér Lilla,
Nagyvenyim,
Különdíjat kaptak Szilágyi Milán (8. oszt), Szabados
Zalán (3. oszt) Nagyvenyim,
Bachraty Nikolett (1. oszt),
Rácalmás.

Manapság alig tudunk
olyan dolgot mondani, aminek
ne ünnepelnénk világnapját.
Lassan az év minden napjára
fog jutni egy. Ezek közül sokról
még nem is hallottunk, soknak
pedig kitüntetett szerepe van
az életünkben. Ilyen például a
Föld napja, a Madarak és Fák
napja, a Víz és természetesen a
Zene világnapja. Ha a legtöbbért nem is rajong mindenki,
azért nem tudunk olyan embert mondani, akinek ne lenne
fontos a zene. Mindenkinek

persze nem lehet a kedvében
járni, hiszen ahányan vagyunk,
annyi fajta zenét kedvelünk.
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára
az UNESCO október 1-jét
A Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben
történt, azóta a világ minden
pontján ezen a napon különös
figyelmet szentelnek annak a
csodának, amit zenének hívnak.
Molnár Fanni 5. osztály

Ifjúsági hangverseny
bérlet első előadása
November 8-án került sor a
zenei bérlet idei első előadására „Kész cirkusz” címmel.
Már második éve van bérlete a 6.a osztálynak, akikhez
idén az 5. osztály is teljes
létszámban csatlakozott. Az
előkelő első és második sorban foglalhattunk helyet,ami
már magában is izgalmas volt
a szereplők szinte érinthető
közelsége miatt.
Oravecz György zongora
előadását és érdekes összekötő, ismertető szövegét a Baross
Imre Artistaképző Szakiskola
növendékeinek produkciói színesítették.
A cirkusz világához kapcsolódó zeneszámok alatt a zenéről szóló akrobatikus-, zsonglőr-, bohóc és táncszámokat
adtak elő az artistaképző iskolás fiatalok. Megdöbbentő, vicces és káprázatos programokat
mutattak be a növendékek, s
közben az iskola vezetője be is
mutatta a produkciók elemeit,
beszélt a nehézségi fokukról.
Egyik tanulónk közeli barátságba is került a bohóc lánnyal,
akinek visszaadta a „véletlenül”
színpadról leejtett kendőjét. A
koreográfia szerint innentől
kezdve bevonta a játékba –
integetett, puszit dobált neki.
Mindenki jól szórakozott
ezen, kivéve az illető! Pedig
nagyon édes dolog volt.

A lélegzetelállító produkció a DE Falla: Tűztánc című
művére előadott tűz tánc volt.
Ebben egy majdnem színpad méretű tűzpiros selyem
körlap alatti, melletti mozgással az artisták megelevenítették a tűz égését, terjedését,
mozgását. Olyan intuitív volt
a hatása, hogy néha szinte
hallottam a tűz pattogását,
ropogását! Közben többször
figyeltem a tanítványaimra, s
bizony, egy-egy tátott szájat is
láttam a nagy figyelem jeleként. Amikor 1-1 műnél nem
volt produkció, a zongorista
virtuóz játékában gyönyörködtek. Nem kellett figyelmeztetni, figyelemre buzdítani senkit. Hazafelé aztán
mindenki izgatottan mesélte
milyen jó volt, mennyire tetszett minden.
A legnagyobb pozitívum
az volt mikor az a gyerek - aki
vonakodott a bérlettől, mondván őt nem érdekli a komoly
zene- beszélt az előadásról, sőt
a zongorázásról is, lelkesen s
kérdezte mikor jövünk a következőre?
Azt
hiszem
Oravecz
Györggyel és társaival sikerült
elérnünk a célomat, ami a
bérlet ismételt megvásárlására
motivált.
Kaszás Istvánné
6.a osztály vezetője
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Körzeti verseny

Ebben a tanévben is nagy
előkészületek előzték meg immár negyedszer megrendezett
körzeti történelem versenyünket. A csapatok bemutatkozó
előadásainak jóvoltából időutazást tehettünk a három
részre szakadt Magyarország
korába. Tanúi lehettünk Eger,
Szigetvár, Drégelypalánk, sőt
még Nándorfehérvár ostromának is. Színes feladatokkal
készültünk, melyben a gyerekek középkori várat tervezhettek, tölthettek ki totót
és szövegértés feladatlapot a
janicsárok életéről, játszhattak "várrablót", válaszolhattak
villámkérdésekre és zenefelis-

merésben is bizonyíthatták tudásukat. A versenyen elindult
csapatok mindegyike győztes,
hiszen egy kellemes délutánt
kalandozhattunk Dobó István, Zrínyi Miklós és Szondi
György társaságában. Reméljük, mindenki jól érezte magát iskolánkban. Nagyvenyim
házigazdaként két csapattal
indult. Második helyezést ért
el: Kiss András, Hrozik Pál,
Ujvári Dávid és Csőgér Lilla
alkotta csapat. Ötödikek lettek Molnár Fanni, Pap Milán,
Markóth Luca és Kovács Kitti.
Felkészítő tanáraik: Budai Árpádné és Tóthné Kolmankó
Diána.

Nyílt nap
Évente két alkalommal várjuk az alsós gyerekek szüleit 2
tanítási órára. Az őszi nyílt
napunkat október 26-án tartottuk. A látogatás mindig az
elsős gyerekek szüleinek a legérdekesebb. Ők várták a legnagyobb izgalommal, szülők,
gyerekek egyaránt. A nagyszülők gyönyörködve nézték
unokáikat, míg a szülők inkább
izgatottan, kritikusan: vajon
milyen az én gyermekem?
Ezen alkalmak nem biztos,
hogy reális képet nyújtanak -

hiszen ha vendég van, otthon
sem biztos, hogy a megszokott
rend szerint viselkedik a gyermek-, de betekintést engednek
a tanulási folyamatba. Segítséget adhatnak az otthoni gyakorlásokhoz.
Reméljük, hogy a szülők
gyermekükben sok örömöt
találnak, és a későbbiekben is
ilyen szép számmal látogatják
az iskolai rendezvényeket. Köszönjük a részvételt.
Cziczingerné Nagy Éva 1.
osztály vezetője

Pályaválasztási fórum
2011. november 14.-én 16
órai kezdettel Pályaválasztási
fórumot tartottak a Kossuth
Lajos Általános Iskolában. Ez a
program szülőknek és diákoknak egyaránt hasznos és érdekes volt. Nyolc dunaújvárosi és
egy székesfehérvári középfokú
intézmény mutatkozott be. A
gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák bemutatták
szakképzési ágaikat, az iskolán
belüli integrálást, felszereltségüket és környezetüket. A
prezentációk nagyon színesek

és részletesek voltak. Minden
meghívott iskola prospektusokat és szórólapokat osztott
szét, ezzel is könnyíteni szerették volna a választást. A
bemutatkozások után, kérdések záporoztak a képviselőkre,
akik kedvesen és barátságosan
válaszoltak mindenkinek. Én,
mint egy nyolcadikos gyermek
édesanyja elmondhatom, hogy
ez nagy segítség minden pályaválasztás előtt álló diák és
szülei számára egyaránt.
Albert Attiláné szülő

Óvoda
Hulladékhasznosítás
az óvodában
Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy már az óvodás gyerekek is
megtanulják, hogy a Földünknek bizony segítségre van szüksége ahhoz, hogy fennmaradjon.
Nagyon sokan szemetelnek,
a földre dobják az el nem bomló szemetüket, veszélyeztetve
az emberek, növények, állatok
fennmaradását.
Mi óvónők azzal segítünk
a legtöbbet, ha már az óvodában helyesen megtanítjuk
a szemétgyűjtést a gyerekeknek. Óvodai nevelési tervünkben feladatként építettük be
ennek megismertetését és
gyakorlását. Erre lehetőséget biztosítunk az óvodában,
mert a családoknál összegyűlt
Pet palackokat és fém italos
dobozokat begyűjtjük itt az
óvodában.
Tudatos nevelésünk egy
másik eleme a takarékosságra
nevelés.
Arra törekszünk, hogy képessé tegyük a gyerekeket arra,
hogy a "hulladékból", egyszerű lehetőségekkel eszközöket,

játékokat készítsenek a segítségünkkel. Ezáltal észrevetessük velük a valódi értékeket,
mellyel egyúttal fejlődik döntőképességük, kreativitásuk és
formálódik ízlésviláguk is.
Legfőbb célunk a fentiekkel, hogy a fenntarthatóságra
nevelés váljék a gyerekeink és
a szüleik belső igényévé.

Köszönet
Köszönjük szépen mindazoknak, akik rendszeresen hozzák
intézményünkbe a szelektív hulladékot, külön köszönjük Kaszás
Éva szülőnknek, hogy még a munkahelyén is gyűjtést szervez és ide
is szállítja a palackokat.
Nem titkolt célunk az ös�szegyűlt hulladék árából udvari
eszközeink körét szeretnénk felújítani és bővíteni.
Gyűjtünk még egész éven át
újság papírt
Akinek otthonában összegyűlt
valamennyi fekete-fehér vagy színes újságpapír és nem tudja hol
tárolni, mi szívesen vesszük, ha
elhozza hozzánk, az óvodába.
Ön megszabadul felesleges
hulladékától, mi egy kis lehetőséget kapunk eszközeink bővítésére.

A vízzel ismerkedtünk
Az egészséges életmód
szokásainak megalapozását az
óvodáskorban kezdjük.
A mozgás megszerettetése,
a mozgásigény kielégítése az
októberi hónapban kiegészült
a vízzel való ismerkedéssel is.
Nagyobb gyermekeinkkel évek
óta az alap úszókészségek elsajátítását edzők segítségével
gyakoroljuk. Az effajta mozgással segítjük a kitartásukat,
a figyelem koncentrációjuk
fejlődését, a szabálytudat, a
koordinációs képességek fejlődését továbbá az egészséges
versenyszellem kialakulását.
Az idei évben még a közlekedési ismereteket is gyako-

roltuk, hiszen naponta a járatos busszal közlekedtünk. Az
úszásoktatás minden költségét
a szülők fizették.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Az idén így emlékeztünk meg
az Állatok Világnapjáról

Maci csoportos kirándulása
Manapság már gondot
okoz, ha a gyerekekkel háziállatokat szeretnénk megnézni
a faluban, mert egyre ritkábban fordul elő, hogy kutyán,
macskán kívül, más háziállatot is tartanának a háznál.
Csak egy szavunkba került, és
az állatok világnapjára a Csizmadia házaspár felajánlotta,
hogy szerveznek nekünk egy
lehetőséget az állatok megtekintésére. Egy kellemes októberi napon Sztupa Náci bácsi
vitt el minket lovas kocsival
a „Venyim Gyümölcse” kertészetbe. Tiszteletünkre több
fajta állatot is összegyűjtöttek
a házigazdák. Láthattak kecskét, lovat, nyulakat, hörcsögöt,
akváriumban halakat, galambokat, libákat és teheneket.
Nagy élmény volt az állatokat
megfigyelni, megetetni, megsimogatni. Amikor a libákat
etettük, kiengedték őket az
udvarból, és megfigyelhettük, hogyan szállnak vízre. Ez
nagy élmény volt számunkra,
mert látszott, hogy ezeknek
az állatoknak ez az igazi életterük és nagy örömet jelent
nekik, ha vízben lehetnek.
Időközben gyerekeink megszomjaztak, megéheztek, és
hátizsákjukból elfogyaszthatták tízóraijukat. Ezután
megkínálták a házigazdák a
gyerekeket a maguk termesztette szép piros almával, amit
a jóízűen el is fogyasztottunk.
A nap fénypontja a galambröptetés volt, amit Hajdú Péternek köszönhetünk.
Hazafelé a lovas kocsival
tettünk egy kis kerülőt, így
aztán jól kikocsikázhattuk magunkat. Közben énekeltünk,
mondókáztunk a gyerekek-

kel. Óriási élményt jelentett
ez számunkra, jól szervezett
sikeres nap volt.
Köszönjük a lehetőséget és
a gazdag élményeket a házigazdáknak.
Katica csoportos kirándulás
Az állatok világnapjához
kapcsolódva a Katica csoport
egy közeli tanyára látogatott.
A Németh tanyára lovas kocsival érkeztünk. Németh Lajos bácsi fogadott bennünket
és végig kalauzolt az állatok
között.
Nagyon sok háziállattal kerültek személyes kapcsolatba a
gyerekek. A párnapos rózsaszín
kismalacok nagy újdonságnak
számítottak. Megnézhettük a
baromfi udvart, felülhettek a
gyerekek a szamár és a póni
hátára amit mindenki nagyon
élvezett. Megetették a lovakat
a magukkal hozott sárgarépákkal és a birkákat is meg lehetett
simogatni.
Ezek az élmények nagyban
segítik a gyerekeket abban,
hogy elmélyítsék az állatokról
szerzett ismereteiket.

Köszönjük ezt a szép napot
és a vendéglátást Németh Lajosnak és Schiffer Andreának,
aki mindezt megszervezte nekünk.
Tulipán csoportos kirándulás
Az Állatok Világnapjához
kapcsolódóan 2011. november
8.-án kirándulást tettünk a Fővárosi Állatkertben.
Az ősz utolsó hónapjához
képest nagyon kegyes volt
hozzánk az időjárás, kellemes
napsütéses kirándulóidőben
volt részünk.
Sok kisgyermeknek főleg
a 3-4 éves kiscsoportosoknak
egy ilyen kirándulás nagy élményt jelent. Azok a gyerekek,
akiknek nem él a közvetlen
környezetében
semmilyen
állat, nagy csodálatot váltott
ki az állatkerti élőlények sokasága. Hosszasan elidőztünk
a távoli vidékek állatait nézegetve. A zsiráf, elefánt, tigris,
oroszlán, zebra, teve, krokodil,
jegesmedve, fókák és pingvinek mindannyiónk érdeklődését felkeltették. De legalább
ennyire izgalmasak voltak a

kecskék és a tengerimalacok is.
Az állatkert több játszóterének köszönhetően vidám
szaladgálással, mászókázással
teltek szabad perceink. Az
ebédre csomagolt szendvicsünket egy játszótér mellett,
hatalmas faragott krokodil
hátán ülve fogyasztottuk el.
Ebben a parkban kisebb-nagyobb szobrokon tanulmányozhattuk, hogyan lesz az
ebihalból béka.
Ezzel a kirándulással nemcsak az állatok szeretetére, a
természet védelmére, hanem
az együttműködési készségük
fokozására a kapcsolatok erősítésére, a környezetre figyelő
magatartás további erősítésére és a harmonikus együttélés
szabályaira is próbáljuk nevelni
a gyerekeinket.
Köszönjük Szabadi Andrásné Iluska óvó néninek,
Hajnal Györgyné Marika
néninek, hogy velünk töltötték ezt a szép napot.
Nekik is köszönhetően
gördülékenyen és vidáman
zajlott a kirándulás.
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Nagyvenyimi Művelődési ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Az Aranydaru
Nyugdíjasklub hírei
Dalkörünk tagjai, versmondóink részt vettek hangszeres
szólistánkkal közösen a 2011.
október 8-9-én Balatonfüreden megtartott Országos
Művészeti Fesztiválon. A
mintegy 700 fő részvételével
megtartott rendezvényen sikeresen szerepeltünk és jól éreztük magunkat. Csonka Rudolf
klubtagunk hangszeres szólista
kategóriában 2. helyezést ért el.
Jutalomként az oklevél mellé 2
fő részére szóló 3 napos üdülést nyert Nagyatádra.
Zenés táncos klubdélutánt
tartottunk az Idősek Világnapja alkalmából, amelyen Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
asszony kedves szavakkal köszöntötte a klubtagokat, Rauf
Pál Nagyvenyim díszpolgára
pedig nótaműsorral kedveskedett az ünneplőknek.
Szeretettel köszöntöttük
klubunk két házaspárját, Fritz
Józsefet és feleségét Ildikót,
Pók Lajost és feleségét Katalint, házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából. Ezúton
is szívből gratulálunk nekik és
egészségben gazdag további
boldog éveket kívánunk nekik.
A Mezőfalváért Egyesület a
kistérségi civilszervezetek részére szervezett konferenciát,
amelyen klubunk is részt vett.
Baráti kapcsolatainkat tovább erősítettük partnereinkkel: a baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesülettől fogadtunk
vendégeket, a rácalmási Napfény Nyugdíjasklubnál vendégeskedtünk, részt vettünk a
Nagyvenyimi Foltvarró Klub
rendezvényén, dalkörünk és
néhány klubtagunk a Hantosi
Népdalkör meghívásának eleget téve népdalkörök találkozóján szerepelt.

Ezúton is köszönjük Tóth
Lajos vállalkozónak, hogy
térítés nélkül biztosított részünkre autóbuszt.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a nagyvenyimi Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthonával, a Búgócsiga óvodával,
a baracsi Barátság Nyugdíjas
Egyesülettel.
Klubtagjaink egy csoportja
segített az arborétumi munkáknál, és segítettünk a Fő
utcai virágágyak fenntartásánál is.
Ellátogattunk a szépen felújított Tamási gyógyfürdőbe,
ahol a fürdő teljes szolgáltatását igénybe vehettük.
Köszöntöttük a névnapjukat és születésnapjukat ünneplő klubtagjainkat.
Elbúcsúztunk Maár János
klubtagunktól, akinek sajnos
csak nagyon rövid ideig volt
módja klubunkhoz tartozni.
A szeretet szép ünnepéhez
közeledve klubtagjaink is készülnek a karácsonyra. Részt
vettünk és részt veszünk a települési adventi ünnepségsorozatban: az adventi koszorú
készítésében, a gyertyagyújtásoknál, süteményt sütünk az
ünnepi alkalomra, dalkörünk
adventi énekeket énekel.
Klubtagjainknak kellemes
ünnepet és jó egészséget kívánok. Klubtagságunk nevében
pedig szeretetben megélt szép
karácsonyi ünnepet és boldog
új esztendőt kívánok településünk minden lakójának
Juhász-Vedres Zoltánné
klubvezető

Az adventi programsorozat részeként játszóházba vártuk
a gyerekeket és szüleiket november 26-án, szombaton délelőtt. Nagy örömünkre zsúfolásig megtelt az iskola ebédlője
vendégekkel. A fiúk-lányok szorgalmasan alkottak, szarvasos papír ablakdísz, konzervdobozból tolltartó, hungarocellből asztali dekoráció, és még számos ajándék, valamint
dísz készült. A gyerekek boldogan vitték haza az elkészült
műveket, amelyekkel örömet okozhatnak szeretteiknek

Így készült Nagyvenyim adventi koszorúja. Köszönjük az
alkotóknak ezt a gyönyörű koszorút

Kiállítás Adonyban
Az Adonyi Művelődési
Ház felkérésére , mi a Nagyvenyimi Aranykezű Öltögetők októberben lehetőséget
kaptunk, hogy eddig elkészült
munkáinkat egy nagyon szép
kiállításon bemutathattuk az
ottaniaknak.
Ez a bemutatkozás egyben
megmérettetés is volt a 2010ben alakult klubunk számára,
hiszen eddig még csak helyben állítottuk ki munkáinkat.
Izgatottan vártuk, hogy a közönség hogyan fogadja majd a

számunkra oly kedves és sok
munkával járó kézimunkáinkat.
Szerencsére, mint ahogyan
azt a helyszínen elhelyezett
vendégkönyv bejegyzései is bizonyítják a sok szép használati
tárgy , terítő, kép, táska és játék
elnyerte az ott élők tetszését is.
Köszönjük az Adonyi Művelődési Ház nyújtotta lehetőséget, és a továbbiakban is
szívesen veszünk részt közösségépítő munkájukban.
Somoráczné Tokaj Ildikó

Mi újság Nagyvenyimen?

A bál elmúlt,
jön a mikulás!
Nagyvenyimen 11. alkalommal rendezte meg a nagyvenyimi Nagycsaládos Klub a
Katalin bált, amit sajnos idén
szerényebb érdeklődés övezett.
A bál bevétele minden évben
a klub kasszáját gyarapítja. A
szervezet ebből a pénzből fedezi éves működését, jeles napjainkon, például karácsonykor,
Mikulás napján ebből gazdálkodunk.
Ezért szomorú egy kicsit
számunkra, hogy az idei Katalin bált szerényebb érdeklődés
kísérte, mint az elmúlt években. Meggyőződésünk: akik
eljöttek a mulatságra, nagyon
jól érezték magukat. Tánccal és egy rapp-bemutatóval

köszöntöttük vendégeinket.
Zenészünk örömmel húzta
a talpalávalót. A hangulattal tehát egyáltalán nem volt
probléma.
A polgármesteri hivatal jóvoltából a nagycsaládos Télapó
idén is szaloncukrokat osztogathat a gyerekeknek.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik eljöttek bálozni, és
elismerésünk minden vállalkozónak, magánszemélynek, akik
ebben a nehéz gazdasági helyzetben is támogatták a klubot.
Kellemes karácsonyt és boldog
új évet kíván!
Alföldiné Kiss Katalin
a Nagycsaládos Klub
vezetője

Támogatóink :

Szabóné Lőrincz Ilona - polgármester asszony
Rozbora Piroska - a művelődési ház vezetője
NOVIKA BT - Nagyvenyim Cukrászda
Szokolai Lászlóné - kereskedő
Németh László - Erdőjárok Klubja
Papp László - Szent Bernát Patika
Prajda Andrásné Anikó - fodrászat
Foltvarrók Klubja
Aranykezü Öltögetők
Melkvi Edina - Frisco hajstúdió
Berczeli Gabriella - kozmetikus
Vidáné Mayer Márta - keramikus
Horváth Zoltán
Antal Zsolt, Horváth Erika - kereskedő
Pillman László - Széchenyi Pékség
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Foltvarrók hírei
Klubunk október 15-én
tartott régiós közös varrást.
Melyen igen szép számmal látogattak meg a foltos társaink.
Nagy örömünkre polgármester
asszony nyitotta meg a rendezvényt. Szeretettel beszélt
munkáinkról, hogy milyen
szép dolgokat varrunk.
Sokan szívesen jönnek hozzánk, mi pedig nagyon örülünk
neki, mert ez azt jelenti, szeretnek minket vagyis jól érzik
magukat nálunk. Igyekszünk
mindenki kedvére tenni úgy
a vendéglátás, mint az árusok
meghívásával.

Ilyenkor lehet szép anyagokat és kellékeket vásárolni,
beszélgetni, és egy kicsit varrni, illetve új mintákat cserélni.
Lassan itt van az év legszebb
ünnepe, melyre mi is készülünk
kiállítással és ha még valaki
szeretne vásárolni szeretteinek azt is megteheti, mert
ADVENT négy hétvégéjén
árusítunk az iskolában.
„Van aki kincseit bankban
őrzi, ki eldugja dunnája alatt.
Az enyémek foltba varrva gyönyörködtetnek nap mint nap!”
Selmeczi-Kovács Istvánné
csoport vezető

Nagyvenyim szívében van egy kis stúdió, amely a szépséget
hivatott képviselni, minden nemtől és korosztálytól függetlenül.
Ezt a helyet FRISCO HAJSTÚDIÓNAK hívják, melynek
tulajdonosa Melkvi Edina, aki 20 éve a fodrászat minden
csínjában jártas.
A kilenc éve működő üzletben megtalálhatja mindazt, ami
ahhoz kell, hogy tetőtől talpig ápolt és divatos legyen.
Ha fodrászatról, kozmetikáról, pedikűr-manikűrről és szoláriumról van szó, itt a legmodernebb anyagokkal, technikai-,
gépi eljárásokkal valósítják meg amit, megálmodott. Ezúton
szeretnénk megmutatni a falunapi tombola egyik főnyereményét az „átváltoztatjuk” nyertesét.
Sümeginé Marikát, mindenki jól ismeri, reméljük, a képek
önmagukért beszélnek.

Ilyen volt     Ilyen lett
Marikánk megújulásában, az üzletben már 3 éve dolgozó kozmetikus, Berczeli Gabriella is a segítségünkre volt.
Az ő repertoárjában is szerepelnek a legújabb anyagok
és technikák. Az Ilcsi kozmetikumokkal végzett arcápolások mellett lehetőség van sminktetoválásra, 24 karátos
aranykezelésre, gyémántfejes és ultrahangos bőrcsiszolásra, füllyukasztásra már csecsemőkortól, ultrahangos arcvasalásra különleges ampullák és arcmaszkok segítségével.
Ajánljuk a 3 dimenziós, tartós műszempillát és az alkalmi sminket.
Ezen kívül bármikor állunk rendelkezésükre, ha sminkeléssel vagy
arcápolással kapcsolatban tanácsra lenne szükségük.
Elérhetőségeink:
Melkvi Edina: 06-30-9978797
Berczeli Gabriella: 06-20-3772451
Minden kedves vendégünknek nagyon kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
A mi ajádékunk 2012 januárjára 10% kedvezmény!
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A szeretet nyelve

"Nincsenek szavak. És csak szavak vannak.
Amikor megismered szívedet, s ott élsz eszenciádban, Istenben, akkor megismered, s beszéled majd a SZERETET nyelvét.
A szeretet nyelvének szókészlete nem verbális.
Ez a nyelv a gondolat, a mozdulat, a szín, a hang, a tett, a hit, a bölcsesség, az önmagunkhoz való hűség nyelve.
Ezt a nyelvet beszélni annyit jelent, mint hagyni, hogy a SZERETET legyen a lényege minden szavadnak, minden
lélegzetednek, minden tettednek, legmélyebb hited minden aspektusának.
Legbelsőbb lényed megosztását jelenti másokkal, a világgal.
Hallgatag nyelv, mely hangosabban szól, mint bármely szó, mely valaha is felhangzott a világegyetemben.
A létezés minden pillanatában érezni fogod a SZELLEM útmutatását.
A SZERETET nyelve a tied lehet, ha úgy akarod!
A SZERETET nyelve a tiéd, hogy felfedezd, s megleld hozzá utadat.
A SZERETET A NYELV, mely szerint élned kell!
A nyelv, melyet meg kell tapasztalnod - maga a SZERETET!
Ehhez a tapasztaláshoz térj haza! TÉRJ HAZA A SZÍVEDBE!
Merülj mélyen a szívedbe és figyelj.
SZÍVED AZ OTTHONOD.
SZÍVED az a hely, ahol élned kell.
CSAKIS A SZÍVEDBEN ISMERHETED MEG A SZERETETET!
CSAKIS A SZÍVEDBEN TALÁLHATOD MEG A BÉKÉT!"
(Anonim tanító)
Ezzel a szellemi tanítással kívánok áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket!

Rozbora Piroska
a művelődési ház vezetője

Mi újság Nagyvenyimen?

Advent – várakozás

Mi a várakozás értelme? Tudunk-e várni valakit vagy valamit?
A mai ember nem tud várni, várakozni. Mindent azonnal meg
akarunk tudni, szerezni, használni, stb. Semminek sem várjuk
meg a maga idejét. A kérdéseinkre azonnali választ akarunk, a
munkánkért azonnali fizetséget, a pénzünkért azonnali boldogságot, a mosolyunkért azonnali szeretetet, és még sorolhatnám.
Persze óriási erővel kísértenek a
reklámok, már-már erőszakosan
próbálnak meggyőzni minket
házaló és telefonos ügynökök.
„Vegyél autót, házat, bármit, vidd
el most nulla forintért!” Azután
fizetjük a részleteket, persze kamatokkal együtt, és már észre sem
vesszük, hogyha csak pár hónapot, vagy egy évet vártunk volna
a vásárlással, akkor a kamatokra
„kidobott” összeget valami más,
okosabb dologra is fordíthattuk
volna. Ma már nem pusztán a birtoklás vágya a kísértésünk, hanem
az, hogy rögtön, azonnal akarunk
mindent birtokolni.
Az ószövetségi Izrael népe
századokon át várakozott Megváltójára. Több próféta is szólt a
Messiás eljöveteléről, az ő személyéről. Amikor Jézus Krisztus
megszületett, sokan mégsem fogadták el megváltónak. Miért?
Mert egy gyermek, akiből később ácsmester lesz, s aki még felnőttként sem óhajt uralkodni, háborúzni. Egyszerűen csalódottak voltak, mert már ugyan megvolt, amire vágytak, de nem olyan
volt, amit elképzeltek.
Hányszor van ez így a mi életünkben is! Felvesszük a milliós
kölcsönöket, hogy azonnal megszerezzük pl. egy menő autót, s
pár hét múlva azon kapjuk magunkat, hogy elégedetlenek vagyunk új „zsákmányunkkal”, mert nem is egészen olyan, mint
amilyet elképzeltünk, nem is ezt a típust szerettük volna igazán,
de most már mindegy, mert fizetni kell a kamatokat, tehát csalódunk. Csak azért, mert nem gondolkodtunk rajta eleget, mert
nem tudtunk várni egy kicsit.
Pedig várni, várakozni nem olyan keserves dolog, mint azt
gondoljuk. Az édesanyák kilenc hónapon át várják gyermekük
megszületését, mégsem hiábavaló ez a várakozás. Hiszen tudják,
hogy megéri, mert végül egy csoda történik, s ők is részesei,
„Várva vártam az Urat és ő lehajolt hozzám.” (Zsolt 40,2)
Mindig várunk valamit, most a karácsonyt. Legyen kicsit jobb, szebb, békésebb minden! Kevesebb legyen
a bántó és durva, több legyen a
kedves és szelíd! Ehhez hozzá is
tesszük a magunk részét: talán elnézőbbek tudunk lenni gyermekeinkkel, hamarabb túltesszük magunkat
kellemetlenségeken, inkább kedveskedünk másoknak, olykor még idegeneknek is. Aztán tesszük a sok dolgunkat
és néha úgy érezzük, hogy terhes is ez
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közvetítői ennek a csodának, amelyet életnek, születésnek nevezünk. Örömteli várakozás ez. vagy amikor egy menyasszony
várja haza a vőlegényét. Kitakarít, szépen felöltözik, csinosítja
magát. S mindezt csak azért, mert várja azt a férfit, akit őszintén
szeret. Várakozása nem hiábavaló, hiszen mikor megérkezik a
vőlegénye, végre megláthatják, megölelhetik egymást.
Manapság persze ez a helyzet
is felborulni látszik, nem találunk
jegyeseket. A fiatalok nem várnak
egymásra, ha az egyik nem jön,
addig ott a másik. Nemhogy kuszák a kapcsolatok, hanem szinte
nincsenek igazi emberi kapcsolatok. Ma megismerkedünk, holnap
már nálad is alszom, stb. A mai
barátságokban vagy szerelmi kapcsolatokban már nem hangzanak
el olyan kérdések, hogy hány éves
a mamád, hiszel-e Istenben, kik
az unokatestvéreid, stb. A fiataloknak nincs kedvük megvárni,
hogy a másik őszintén megnyíljon, nincs idő a megismerkedésre.
S ezek híján hamar csalódás lesz
az együtt járásból. Pedig ha megvárnák míg a másikat megismerhetik, akkor talán megláthatnák egymás igazi jó és rossz
tulajdonságait, szokásait, értékeit. Akkor volna idejük igazán
megkedvelni, megszeretni egymást. S ez sem lenne hiábavaló
várakozás.
Nagyjából egy hónap múlva itt a karácsony, amikor a Megváltónk születését ünnepeljük. Addig várakozunk. S csakis rajtunk
múlik, hogy milyen lesz ez a karácsony. A várakozásunkon. Nem
azon, hogy hány csomag ajándékot veszünk szeretteinknek, vagy
mennyiért. Hanem azon, hogy tudunk-e minden nap egy picit
kedvesebbek, türelmesebbek, megértőbbek lenni a másikhoz,
hogy ki tudjuk-e várni, amíg elmondja gondjait, amíg kipiheni
magát, amíg igazán önmaga tud lenni.
Mert mindenkinek szüksége van szeretetre, de a szeretet ott
kezdődik, hogy előbb mi adunk a másiknak önmagunkból, s nem
várunk viszonzást. S meg fogjuk látni, hogy sokszorosát kapjuk
majd vissza saját szeretetünknek.
Valter atya

a karácsony, hisz olyan, mintha azt mi
csinálnánk!
Pedig nem mi csináljuk! Mi csak a ráaggatott sok elvárásnak igyekszünk megfelelni és abba fáradunk úgy bele!

Isten elküldte Jézus Krisztust, aki meghalt és feltámadott, hogy bocsánatával, és
örök életre való útkészítésével minden
belső, lelki várakozásunkra és vágyunkra
választ adjon!
Erről szól a karácsony: eljött Jézus,
hogy én bocsánatot nyerjek, hogy nekem reménységet adjon, hogy Jézusban engem az Isten látogasson meg!
Kívánjuk, hogy legyen mindnyájunk
karácsonyi éneke, imája: „Várva vártam
az Urat és ő lehajolt hozzám!”

Adventi gondolatok
A karácsony, és a rá készülő advent,
Isten válasza a mi szívünk mélyéről felfakadó várakozásunkra, vágyakozásunkra.
Arra, hogy valóban legyünk jobbak, sőt
jók! Hogy legyünk igazak, tiszták. Hogy
tudjunk igazán hinni és remélni!

Böttger Antal
ref. lelkipásztor
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Önökkel együtt - önökért
Második félévben jelentősen
megnőtt a polgárőrség munkája.
Egyrészt megszaporodtak a lakossági bejelentések tűzgyújtás
és más jellegű események miatt.
Más részről pedig a különböző
rendezvények adtak munkát településünkön az egyesület tagjainak.
Már hagyományossá váló
szeptember 1-jétől október közepéig a tanítási napokon az iskolánál a kisdiákok biztonságos
átkelését segítjük az úttesten.
Amit tagjaink nagyon szívesen
vállaltak a jövő nemzedék érdekében. Itt szolgálatot teljesítő polgárőrök jelezték, hogy a
gépkocsivezetők egyre jobban
odafigyelnek és átengedik az iskolába igyekvő diákokat. Persze
itt is akad egy-két szülő, aki a városba viszi az iskolába a gyermekét és rohan és neheztel, ha meg
kell állnia a gyalogátkelő helyen.
Nekik csak annyit, hogy az Ő
gyereke iskolája előtt is lehetnek rohanó szülők gépkocsival
és okozhatnak kellemetlenséget
Nekik és gyermekeiknek.
Tűzgyújtásnál két típusú emberrel találkoztunk. Egyik azt
mondja, nem tud a tűzgyújtási
rendeletről és az elmondott rendelet után megköszöni a tájékoztatást és eloltja a tüzet. A másik
típus mindenre hivatkozva (időjárás változás, időhiány, most ér
rá,) a rendelet ismertetése után és
hosszú rábeszéléssel lehet rávenni a tűz eloltására. Találkoztunk
olyan emberekkel is, akiket nem
érdekel semmi és senki, nekik
nem parancsol senki, és Ők azt
csinálnak, amit akarnak. Ezek az
emberek viszont nagyon szívesen
megmondják, mit tegyen a hivatal, polgárőrség és más hivatalos
szervek. Véleményt nyilvánítanak abból a tudásból, amit beszűkült önös világuk diktál. Ezen
véleményükkel megbántanak
olyan személyeket, akik hivatalból vagy szabadidejük feláldozásával tesznek a közösség és
község érdekében.
Rendezvénybiztosítások
igé
nyelték a legtöbb szolgálat
ellátást. Segítséget kért a Kisapostagi Polgárőrség a Közép-

Dunavölgyi Vizi karnevál és
Kulturális Fesztivál biztosításánál, ahol az egyesületünk tagjai
egynapos szolgálatot láttak el.
A Nagyvenyimi Falunap szerda
estétől hétfő reggelig igényelt
biztosítást. Augusztusban még
Mélykúton Családi Pikniket,
Új kenyér ünnepet és családi
eseményeket
biztosítottunk.
Szeptemberben az ovinál "Szüreti kavalkád" rendezvényt, Szüreti felvonulást és bál biztosítása
volt a feladat. Novemberben a
mindenszentek és a halottak
napja, Katalin bál adta a plusz
feladatokat. Decemberben az
adventi vasárnapok és az évvége
határozza meg a munkánkat.
A fent említett események
plusz feladatként jelentkeztek a
rendes szolgálat ellátása mellett.
Büszkén mondhatjuk az idei
évben is eleget tettünk a felkéréseknek és az általunk vállalt
szolgálatok teljesítésében.
Ne csak a munkáról essék
szó, az egyesületen belül családias légkör kialakítása érdekében a falunapon csülkös lecsót
készítettünk amit polgárőreink
jóízűen elfogyasztottak. Szep
temberben a Kulináris napon egy
nagy kondér birkapörkölt volt a
menü, amit jó hangulatban és
kötetlen beszélgetés közben fogyasztottunk el.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagi és erkölcsi támogatásokkal segítették munkánkat.
Külön köszönet mindazon személyeknek, akik észrevételükkel
és bejelentéseikkel még eredményesebbé tették munkánkat, amit
a lakosság érdekében végzünk.
Továbbra is várjuk a lakosság
bejelentéseit és támogatását.
Bejelentésüket polgárőrség:
06/30/334-2002 polgárőr
vezető: 06/30/533-2322
e-mail:19nvp96@gmail.
com címen tehetik meg.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt
kíván önöknek az önök nyugalmáért dolgozó Nagyvenyimi
Polgárőrség tagsága!

A legértékesebb
postagalambok
A Közép-dunántúli régió
legértékesebb és rangos versenyeket nyert postagalambjait
láthattuk Nagyvenyimen december 3-án. A Nagyvenyim és
Környéke Postagalamb Sportegyesület szervezhette idén is
a regionális tagszövetség kiállítását, amelyre minden egyesület a legsikeresebb, legjobb
eredményt elért galambjait
hozta el. Összesen 250 galambot láthattak az érdeklődők
szombaton a Kossuth iskola
tornatermében. A nagyvenyimi egyesület 70 galambot
mutatott be.
A kiállítás egyúttal verseny is
volt. A sport kategória rövid, közép- és hosszú távú helyezettjeit
nem volt nehéz meghatároznia
a szakemberekből álló bíráló
bizottságnak, mert az idei versenyeredmények döntötték el a
sorrendet. A standart kategóri-

ában viszont a küllem, a szépség
számított. A zsűri tagjai pénteken este értékelték a bemutatott
postagalambokat, és kiválasztották az első 10 helyezettet. A kiállítás vendégei már láthatták a
díjazottakat.
A venyimi egyesület tagjai
jó eredményeket, első és második helyezéseket értek el az
idei versenyeken. Csorbai Sándor és Kornél első helyezéssel
büszkélkedhet röpcsoportban
és kerületben. Faragó József
második lett. Somogyi Ímre
és Somogyi Roland pedig a
felnőtt galambok versenyében
volt első helyezett.
A szombati kiállításon
nemcsak a galambokat láthatták az érdeklődők, hanem
előadások is voltak, amelyeken
a versenykultúráról, a tenyésztésről, az egészségről és a takarmányozásról volt szó.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Részvétel a sárospataki zarándoklaton

November 17-én Szent Erzsébet halálának emléknapján tartotta
Sárospatakon a Katolikus Karitász
éves lelki napját.
Nagyvenyimet egy 5 főből álló
csapat képviselte a zarándoklaton.
Szerettünk volna busszal menni
Sárospatakra, de sajnos a nagy távolság miatt nem vállalták a karitászosok az utazást, így nem jött össze
a kellő létszám.
A bazilikában Écsy Gábor, a
Katolikus Karitász országos igazgatója köszöntötte a több mint
700 fős zarándokcsoportot, majd a
templom történetéről mesélt Kecskés Attila, Sárospatak plébánosa.
Ezt követően a Szent Erzsébet
nővérek a rend történetéről beszéltek és gitárkísérettel egyházi énekeket adtak elő magyar nyelven (kicsit
törve a magyart, hiszen csak pár
hónapja vannak Magyarországon).
A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját négy fiatal nő alapította
1842-ben a sziléziai Nysában. A
nővérek 2011. májusában érkeztek
példaképük és pártfogójuk Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába
Sárospatakra, hogy letelepedve jel
legyenek, és Szent Erzsébet példájával szolgáljanak.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet
Történelmi Társaság elnöke, Dr.
Szabó Irén Szent Erzsébet történetét elevenítette fel közvetlen hangon, kivételes emberi vonásaival bemutatva a magyar királylányt. Atyja
II. András magyar király, anyja a
merániai Gertrúd volt. Erzsébetet
már négy éves korában eljegyezték
Türingia leendő grófjával, Lajossal. Német környezetben akarták
nevelni, hogy jól elsajátíthassa új
hazájának minden szokását.
A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár
népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette.
A leendő anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással
figyelte a gyermek fejlődését, mert
szokásaival nem tudott egyetérteni.
Tizennégy éves korában Erzsébet
Lajos felesége lett.
Erzsébet tettei nemcsak az udvar embereit hökkentették meg
rendszeresen, hanem olykor Lajostól is nagy megértést kívántak.
Példa erre az az eset, amikor Lajos
távollétében Erzsébet befogadott a
várba egy leprás beteget, sőt urá-

nak ágyába fektette, hogy állandóan
mellette lehessen és szolgálhassa.
Egy váratlan pillanatban hazatért
a férje. Jelentették neki a történteket, s Lajos szívében egy pillanatra
borzadás és rosszallás ébredt. Mikor
azonban belépett a szobába ,,Isten,
az Úr megnyitotta belső látásának
szemét'', és meglátta a tulajdon
ágyában a megfeszített Krisztust.
,,Lelkesen tekintett Erzsébetre, és

szőtt a szegényeknek, gyermekágyas asszonyok mellett segédkezett, és méltó temetést adott az
elhunytaknak.
Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult, még útközben megbetegedett és meghalt. Lajos oltalma
nélkül nem folytathatta tovább
addigi életét, ezért egy óvatlan
pillanatban, gyermekeivel együtt
elhagyta a várat.

így szólt: Erzsébet, édes nővérem!
Ilyen vendéget igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg
kell köszönnöm neked!''
Lajosnak tapasztalnia kellett,
hogy felesége szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet
egészen lefoglalta magának. Azon
sem ütközött meg, ha Erzsébet az
asztalnál egy falatot sem evett, mert
éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört
éhínség idején teljes tekintélyével
mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat,
és ,,kifosztva'' a várat, segített az
éhezőkön.
Erzsébet legbensőbb titka s
egyúttal legvonzóbb vonása az volt,
hogy tökéletes összhangot tudott
teremteni az Isten és a férje iránti
szeretet között. Amikor Lajosnak
hadba kellett vonulnia Itáliába, Erzsébet három éven át helyettesítette
a grófság vezetésében. Éppen ezekben az években gyenge aratások és
árvizek sújtották a vidéket, úgyhogy
a nép éhezni kezdett. Az ifjú grófné pedig nagy határozottsággal és
körültekintéssel cselekedni kezdett;
a vár alatt ispotályt nyitott, ahol naponta száz szegény kapott ellátást.
Gyakran saját kezűleg osztotta nekik a kenyeret és a pénzt. Eladta
ékszereit és drága ruháit, gyapjút

Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be Marburgban. Attól a bizonyos nagypéntektől fogva
ott szolgált a ferences harmadrend
szürke ruhájában mint betegápoló.
Gyermekeit nevelőkre bízta, mert
úgy látta, hogy nem tud számukra
megfelelő nevelést biztosítani. E
döntésében bizonyára része volt
annak is, hogy a szívét most már
osztatlanul Istennek akarta adni.
Legkisebb lányát, Gertrúdot boldogként tiszteljük.
1231 novemberében Erzsébet
megbetegedett. Utolsó napjait
gyermeki derű ragyogta be. Elajándékozta a még meglévő holmiját,
s vigasztalta a mellette lévő nővéreket. 16-án éjfél körül halt meg.
Marburgban temették el, s már
négy évvel halála után, 1235-ben
szentté avatták.
Erzsébet mindössze huszonnégy éves volt, amikor földi életét
befejezte, de ezalatt a 24 év alatt
teljes életet élt.
Szent Erzsébet életének ismertetését 12 órakor szentmise követte.
A Bazilikában, a Székesfehérvári
Egyházmegye Karitász csoportjainak zarándokmiséjét Spányi
Antal megyéspüspök, a Katolikus
Karitász püspök-elnöke tartotta.
Szentbeszédében elmondta, hogy
ideje van a feltöltődésnek is, a pi-

henésnek is. Ez nem önzőség az
ember részéről, hanem fölkészülés
a hétköznapokra, annak lehetősége,
hogy megerősödjön tiszta szándékában, és tetteiben. A hálaadásnak is itt az ideje, mindenkinek
köszönetet mondunk. A Karitász
százezres nagyságú tömege Krisztus szeretetét viszi el másokhoz. A
másokat segítők önmagukat adják
másokért, mások mindennapjainak
reménytelibbé tételéért. Isten mindent megad nekünk ehhez a szolgálathoz. Közös hálaadásunkkor
Sárospatakra jöttünk, mert Szent
Erzsébet itt született - élete példa számunkra. Befogadta a hitet,
mindig Istenre figyelt és mindenkit Istenhez akart közelebb vinni.
Szolgálata nem pusztán az emberszereteten alapult, hanem Isten
iránti szeretetéből: Krisztust látta
az emberekben. A legnagyobbakban is és a legelvetettebbekben is.
Férjét, Lajost is el tudta vezetni erre
a krisztusi útra. Erzsébet szolgálatában is a hit szerint élt, de nem csak
akkor, hanem mindennapjaiban
is mindent eszerint tett. Engedte,
hogy életének minden mozzanatát
áthassa Isten szeretete - ez adja
alapját szolgálatának. Ha meglátjuk és megéljük ezt a titkot - Isten
termővé teszi életünket, fénnyé
lehetünk mások számára. A mai
ember számára a karitászi szolgálat tanúságtétel a világban. Hiszünk
az imádság erejében. Isten töltse be
gazdagon ezt a zarándokutat, és életünk minden napját!
A szentmise végén került sor a
Szent Erzsébet cipók megszentelésére és kiosztására. Végezetül még
imádkoztunk a Szent Erzsébet
ereklyék előtt.
A zarándoknapon a Rákóczi
Vár és a Szent Erzsébet Emlékház
látogatása ingyenes volt, így mi is
kihasználtuk az alkalmat az emlékhelyek megtekintésére.
Élményekben gazdagodva és
lelkiekben megerősödve indultunk
hazafelé délután. Ezen a napon a
Jóisten csodálatos napos idővel
ajándékozott meg bennünket (előtte és utána is ködös, hideg idő volt),
hogy méltóképpen ünnepelhessük
Szent Erzsébet halálának napján
a karitász megalakulásának 80. és
újjáalakulásának 20. évfordulóját.
Czellerné Szloboda Aranka
Karitász csoport vezető
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Arborétum-hírek - Elkezdődött!
November 22-én átadtuk a terepet a gödöllői Lyra
Florae Kertépítészeti Kft.
szakembereinek, akik – remélem mindenki örömére – igazi
arborétummá fogják varázsolni a templomparkot jövő őszre.
Mint már nyár elején írtam, a
korábban benyújtott „Szent
Bernát Arborétum rekonstrukciója és rendház felújítása”
pályázatunk az MVH által
tavasszal elbírálásra került,
melynek köszönhetően – utófinanszírozással – jelentős
összeget nyertünk el. Egy év
alatt részben kiépítjük a park
sétaút-hálózatát, a parkon
áthaladó legfőbb út a kör-

nyezetbe illő térkő burkolatot kap, szemetesek és padok
lesznek elhelyezve, tűzrakó és
pihenőhely kerül kialakításra,
megújul a Táncsics utcai kerítés, a parkban öntözőrendszer
lesz kiépítve. Tereprendezés
után felfrissítjük a növényállományt: a parkba nem illő elvadult bokrokat, az ún. gyomfá-

kat eltávolítjuk. Sajnos van pár
olyan „értékesebb” fa is, amit
a későbbi balesetek érdekében
(elszáradtak, odvasak, mozognak stb.) ki kell vágnunk.
Helyettük és a megmaradó fák
közé több mint száz különféle
fát és cserjét fogunk ültetni. A
parkban található majd’ 300
éves műemlék, a volt cisztercita
rendház is kívülről megújul, a
műemléki előírásoknak megfelelően.
Az elnyert pályázati összeg
80 százaléka a park- és kertépítési feladatokra, 20 százaléka pedig az épület felújításra, a
közbeszerzésre, a marketingre,
PR-költségre stb. megy el.
Ezért meghívásos közbeszerzési eljárásunkra három
olyan park- és kertépítészettel
foglalkozó vállalkozást hívtunk
meg, akik jelentős referenciával
bírnak ezen a szakterületen. A
bíráló bizottság által győztesnek javasolt Lyra Florae Kertépítészeti Kft -t választotta ki a
Szent Bernát Arborétum Alapítványa kuratóriuma is erre a
nemes, de nehéz feladatra. A
jelentős szakember gárdával
bíró és gépekkel felszerelt cég
több olyan referenciával rendelkezik, ami a mi esetünkben
is minta lehet. Ilyen többek
között a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély díszudvara, a gödöllői Erzsébet-park, a Fővárosi Állat- és Növénykert több
létesítménye.
Köszönöm a Pálhalmai
Agrospeciál Kft önzetlen segítségét, hiszen négy hétig kb.
800 órát dolgozva kitakarítot-

ták és befoltozták a Zrínyi és
a Bem utcával határos kerítést,
felszedték a parkban a régi
térkövezést és elbontották a
rendház előtt lévő romos falat

zat utófinanszírozású. Mivel
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványának egyenlőre az
a pénz nem áll rendelkezésére, amiből végig tudjuk vinni a

és sufnikat. Köszönöm Major
Györgynek, hogy keletkezett
jelentős törmeléket elszállította.
Nélkülük nem tudtuk volna
munkára készen átadni a területet a kivitelezőnek.
Köszönöm azoknak a magánszemélyeknek a segítséget,
akik egész évben az állandó
parktakarításban részt vettek,
ki egy-két órát, ki 50 órát.
Összesen kb. 1500 óra fizikai
munkát végeztünk a park és
az épület szépüléséért. Minden segítség önként és ingyen
volt… Köszönöm annak a
néhány embernek, akik pénzadománnyal segítették eddigi
munkánkat. És köszönöm
azoknak a társaimnak, akik
velem együtt szabadidejüket,
pénzüket és energiáikat nem
kímélve mindent megtettek és
a jövőben is meg fognak tenni
azért, hogy ez a park a környék
büszkesége legyen.
Az elkövetkező időszakban
még nagyobb szükségünk van
az Önök segítségére: mint
már az elején írtam, a pályá-

munkálatokat, minden támogatást szívesen fogadunk. Az
Alapítványunk kiemelkedően
közhasznú, így a cégeknek
jó „üzlet” a mi támogatásunk
adózási szempontból is, így aki
teheti gondoljon Nagyvenyim
kiemelkedő értékére, s adja
nekünk, amit támogatásra tud
fordítani! Minden fajta segítséget szívesen elfogadunk, a
visszatérítendő támogatást is!
Amennyiben a parkfelújítás végén marad készpénzünk,
szeretnénk a parkban lévő régi
méhészházat úgy rendbe rakni,
hogy alkalmas legyen normális
mosdó és WC elhelyezésére.
Remélem sok szépet és természetet szerető, felelős gondolkodású és tehetős személy
gondolja úgy, hogy Nagyvenyimnek és az itt lakóknak
szükségük van erre a gyönyörű területre!
Tegyünk érte közösen és
álljanak mellénk!
A Szent Bernát Arborétum
Alapítványa nevében:
Németh László
kuratóriumi elnök

Adományaikat a következő
számlaszámra fizethetik be:
10102969-38699320-00000002

Mi újság Nagyvenyimen?

17

Minőségi mosószerek
ingyenes házhozszállítással!

Termékeinkből:

Ariel gél koncentrátum
4,9 l
Ariel mosópor
12,64 kg
Lenor öblítő koncentrátum 5 l
Domestos tisztítószer
5l
Clorox fehérítő
4l
Tchibo Family kávé
1 kg
Johnson’s családi tusfürdő
1l
Coccolino olasz öblítők
10 l
Coccolino olasz öblítők
4l
Flóraszept tisztítószer
5l
Jar mosogatószer
5l
Eduscho Dupla kávé
1 kg
Dove tusfürdők
750 ml
Nivea tusfürdők
750 ml
Weißer Riese mosószer
3, 75 l
Ariel tabletta mosószer
42 db
Calgon vízlágyító por
1 kg
Vanish folteltávolító
4l
Coccolino Sensation öblítő 1,5 l
Calgonit Quantum tabletta 40 db
Pampers pelenkák többféle
Palmolive tusfürdők
750 ml
lactacyd femina
400 ml
O.B. tampon, többféle
32 db
Gillette Fusion penge
4 db
Gillette Mach 3 turbo
8 db
Bertolli oliva olaj
1l
Nutella mogyorókrém
400 gr
Milka táblás, többféle
300 gr
Omnia Classic kávé
1 kg
Segafredo Intermezzo kávé 1 kg
Nescafé 3in1 kávé
10 db

2990 Ft
5790 Ft
2290 Ft
1990 Ft
990 Ft
1650 Ft
990 Ft
3590 Ft
1590 Ft
1990 Ft
1890 Ft
1490 Ft
990 Ft
990 Ft
2200 Ft
3490 Ft
1250 Ft
2250 Ft
890 Ft
1990 Ft
3200 Ft
990 Ft
1290 Ft
790 Ft
2790 Ft
3390 Ft
1690 Ft
650 Ft
650 Ft
2390 Ft
2190 Ft
399Ft

610 Ft/l
458 Ft/kg
458 Ft/l
398 Ft/l
248 Ft/l
1650 Ft/kg
990 Ft/l
359 Ft/l
398 Ft/l
398 Ft/l
378 Ft/l
1490 Ft/kg
1320 Ft/ l
1320 Ft/l
587 Ft/l
83 Ft/db
1250 Ft/kg
563 Ft/l
593 Ft/l
50 Ft/db
3200 Ft/cs
1053 Ft/l
3225 Ft/l
25 Ft/db
697 Ft/db
423 Ft/db
1690 Ft/kg
1500 Ft/l
2167 Ft/kg
2390 Ft/kg
2190 Ft/kg
40 Ft/db

Ingyenes házhozszállítás akár egy darabos megrendelés esetén is!
Teljes árukészletünk honlapunkon megtekinthető: www.maxdepo.eu
Megrendelés:
Telefon: 06-70/540-7009, e-mail: rendeles@maxdepo.eu

18

Mi újság Nagyvenyimen?

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük Nagyvenyim idén született
legifjabb lakóit:
Oláh Zoé Klára
Született: 2011. 9. 25.
Édesanyja: Pukli Nikolett
Édesapja: Oláh János József

Jó egészséget kívánunk a babának és családjának!

Rendelési időpontok
2012. január 1-jétől
I. sz. Háziorvosi körzet Dr. Reiter Gábor
Rendelési idő:
hétfő:
08.00-12.00 óráig
kedd:
14.00-18.00 óráig
szerda:
08.00-12.00 óráig
csütörtök:
08.00-12.00 óráig
péntek:
09.00-12.00 óráig
Iskolaorvosi rendelés:
péntek:
08.00-09.00 óráig
Mélykútpuszta:
kedd:
12.00-14.00 óráig
2011. december 1-jétől
II. sz. Háziorvosi körzet Dr. Zseli József
Rendelési idő:
hétfő:
08.00-12.00 óráig
kedd:
08.00-12.00 óráig
szerda:
08.00-12.00 óráig
csütörtök:
14.00-18.00 óráig
péntek:
08.00-12.00 óráig

DUGULÁS-

ELHÁRÍTÁS

BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

AUTÓSOKNAK!
A hideg idő beálltával fontos a téli gumik használata! A mai
modern technikával gyártott autógumik alkalmatlanok az évszaktól
független használatra (kivétel a 4 évszakos). Az összetétele miatt
a nyári gumi hideg úton sokat veszít a tapadásából. Bizonyított
tény, hogy 100 km/óráról száraz úton nyári gumival 50 méter alatt
állunk meg. Hidegben ugyanez a táv havas úton 300-500 méter.
Ezeket figyelembe véve ajánlott az évszaknak megfelelő gumit
használni autónkon!
Télen fontos még a hűtőfolyadék minőségének ellenőrzése is,
mivel a fagyállóban lévő etilénglikol bomlani kezd és ezáltal a
keletkező savszármazékok korrodálják a hűtőrendszert. A túl régóta használt, felhígított hűtőfolyadék megfagyhat komoly károkat
okozva akár a motorban is.
Fontos figyelmet fordítani a szélvédőmosó folyadékra is, mivel
hidegben a fagyálló nélküli folyadék az ablakmosó rendszer elfagyását okozhatja, vagy a szélvédőre fagyhat.
Ha autójának üzemeltetésével kapcsolatban tanácsra van szüksége, várom megkeresését!
MÁRKAFÜGGETLEN JAVÍTÁS!
- Ingyenes átvizsgálással
- Bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
- Vállalt ár és határidő betartásával
Várjuk MEGLÉVŐ és LEENDŐ megrendelőinket!
Árajánlat-kérése csak egy telefonhívásba kerül!
06-30/271-7143
Kovács Zoltán
autószerelő mester

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:

Titkárság: ........................................................................ 507-460
Polgármester: ................................................................... 507-461
Jegyző: ............................................................................. 507-450
Pénzügy: ......................................................................... 506-230
Adócsoport: ......................................................521-307, 521-308
Gyermekjóléti szolgálat: .................................................. 506-212
Igazgatás: Buzási Jánosné: .............................................. 506-210
Szloboda Istvánné: .......................................... 506-211
Fax: ................................................................................. 506-217
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ............................................................ 259-270
Dr. Zseli József: ............................................................. 507-470
Orvosi ügyelet: ............................................................... 506-201
Védőnő: .......................................................................... 506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: .............................................. 259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ............................................ 507-420
Általános Iskola telefonszáma: ........................................ 506-221
Általános Iskola faxszáma: .............................................. 507-491
Művelődési Ház telefonszáma: ....................................... 506-220
Napközi otthonos Óvoda: ............................................... 258-096
Mentőállomás: ................................................................. 411-011
Tűzoltóság: ...................................................................... 410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................... 510-510
Általános segélyhívó: .............................................................. 112
Település őrök:.................................................... 06-30/205-4563
............................................................................ 06-30/839-8076
Polgárőrség: ........................................................ 06-30/334-2002
Körzeti megbízott:.............................................. 06-70/419-4388
Hibabejelentés:
E.ON ................................ áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás: ...........................................................25/411-636
Csatorna: ..................................................................70/4146-817
Elektronikus hulladék átvétel.......................................... 258-599
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Sok szeretettel várunk minden nyugdíjast
2011. december 15-én, csütörtökön 15 órakor
az

IDŐSEK KARÁCSONYÁRA

Helyszín: Művelődési Ház, Nagyvenyim, Fő u. 16.
Ünnepi köszöntőt mond: Szabóné Lőrincz Ilona polgármester
Közreműködnek:
– Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Nyuszi csoport. Vezetők: Kovács Lászlóné Ili óvónő, Kanyar Ágnes óvónő
– Kossuth Lajos Általános Iskola énekkara. Karvezető: Tóthné Kolmankó Diána
– Baracsi gyermek néptáncegyüttes. Vezető: Czuppon Péter
– Futó Laura - mese
– Aranydaru Népdalkör. Vezető: Fási Éva
– Sándor Frigyes Zeneiskola gyermek tangóharmonika qvartett.
Felkészítő tanár: Mészáros Melinda - tangóharmonika művész
– Juhászné Vedres Zoltánné – vers
– Nagyvenyimi mazsorett csoport. Vezetők: Mencsik Andrea és Tőke Andor

Karácsonyi vendéglátás! A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várunk mindenkit
2011. december 18-án, vasárnap18.30 órakor

„Bölcs dolog, ha annyi szeretetet árasztunk
szét a földön, amennyit csak lehet.”
(Rudolf Steiner)

„A SZERETET ÉS A FÉNY ÜNNEPE”

című
KARÁCSONYI KONCERTÜNKRE
Helye: Művelődési Ház (Nagyvenyim Fő út 16.)
Közreműködik:
– Nagyvenyimi Nőikar, karvezető: Péter Kata
– Török Zsuzsanna - ének
– Klép Tamás - ének
– Kanyar Ágnes - ének
– Németh Irma - ének
– Péter Kata - ének
– Beke Bea - gitár
– Nagyvenyimi egyházközség énekkara, vezető: Skriba László
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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