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amikor már megszomjazott.” 
(kínai szólás)

Községünkben április 16-án a 
Művelődési Ház és Könyvtárban 
rendeztük meg a több éves ha-
gyományra visszatekintő Tava-
szi Egészségnapon. Ezen a szép, 
napsütéses szombat délutánon, 
nagyon sokan gondolták úgy, 
hogy a lehetőséget kihasználva 
megteszik az első lépést egészsé-
gük megőrzése érdekében.

(Folytatás a 12. oldalon)

A vers ünnepén
Az Aranydaru Nyugdíjas Klub szervezésében idén is 

Versünneppel köszöntöttük a költészet napját, József Attila 
születésének évfordulóját. A sikeres rendezvényre 11 tele-
pülésről érkeztek rímszeretők, vendégek, hogy szavalatokkal 
tegyék széppé a közös délutánt. Zsúfolásig megtelt a műve-
lődési ház nagyterme, és mindenki nagyon jól érezte magát. 
(9. oldal)

Köszöntő
Orosz Franciska:

Édesanyámnak
Édesanyám - ezt a szót kimondom,
Szívemet betölti a hála, és véle a bizalom.
Köszönöm a tenger jót, és a sok-sok szépet,
Az Isten áldjon meg minden jó anyai szívet.

A közelgő anyák napja alkalmával szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm a Nagyvenyimen élő édesanyákat, kismamá-
kat, nagymamákat!

Egyúttal szeretettel meghívom Önöket az anyáknapi 
rendezvényünkre, amelynek meghívó plakátják lapunk 14. 
oldalán találják meg.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

2016. ÁPRILIS



Mi újság Nagyvenyimen?2

Március 15.
 „Tekintsünk úgy erre az ünnepre, ami nem szétválaszt, 

hanem összeköt bennünket” – hívta fel a figyelmet március 
üzenetére Nagyvenyimen Budai Árpádné történelem tanár.

Március 11-én, péntek délután ünnepi hangulat járta át a 
nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének 
falait. Kokárdát viselő felnőttek és gyerekek tisztelegtek tör-
ténelmünk egyik legfelemelőbb pillanatai előtt. A rendezvény 
nyitóbeszédében Budai Árpádné március 15. jelentőségéről és 
máig tartó hatásáról beszélt a zsúfolásig megtelt teremben, 
majd az iskola tanulóinak zenés, verses és táncos produkcióival 
emlékezhettünk a forradalom dicső pillanataira.

Tájékoztatás 
a lomtalanításról

Tisztelettel tájékoztat-
juk a lakosságot, hogy a ház-
tartásokban keletkezett lom 
elszállítására a tavalyihoz 
hasonlóan az idei évben is 
„házhoz menő formában” 
van lehetőség.

Szerves hulladék, építési 
törmelék elektronikai vagy 
más veszélyes hulladék, il-
letőleg gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységből 
származó hulladékot nem 
szállítanak el.

Az ingatlantulajdonosok-
nak egyedileg kell jelezni-
ük lomtalanítási igényüket 
a szolgáltatónál, melyre az 
alábbi elérhetőségeken van 
módjuk.

Telefon: 25/436-535, 
25/436-877

E-mail:    dunanett@du-
nanett.hu

Tájékoztatjuk továbbá 
Önöket, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés keretében 
kiadott sárga színű, zsá-
kokban a PET-palackok és 
flakonok mellett alumínium 
és vas csomagolási hulladé-
kot, a kék színű zsákokban 
papírt és (kiöblített, össze-
nyomott) italos dobozt he-
lyezhetnek el. A szolgáltató 
a zsákok mellé elhelyezett, 
lapra hajtogatott és összekö-
tött hullámpapírt is elszál-
lítja.

Csomagolási üveghulla-
dék csak gyűjtőszigetes pon-
ton lévő tárolóba helyezhe-
tő, síküveg hulladék azonban 
ide sem.

„Hová megy, aki elmegy…”
Tavaszunk meleget, szépet, madárdalt hozott, s békes-

séget.
S itt a Szomszédvárban lám, hozott bús veszteséget.
Makó József a szomszédos Baracs nyugalmazott pol-

gármestere, községe díszpolgára volt.  
A rendszerváltást követő önkormányzatiság baracsi 

időszámításának meghatározó alakja. Ismeretségünk a 
csatorna-beruházás I. ütemének kezdetétől számítódik. 
Azokban az időkben sokszor ültünk egymással szem-
ben, több értelemben is értve a szót. Mai küzdelmeink 
bár a jövőről szólnak, egy pillanatra meg kell állnunk, fe-
jet hajtva, hisz nem marad nyomtalan az ember, aki egy 
közösség vezetésére szegődik. Temetésén sokan voltunk. 

A búcsúbeszédet Rauf Pál mondta. Barátként, kollé-
gaként búcsúzva tőle. 

Itt e lap hasábjain most búcsúzunk tőle Nagyvenyim 
polgárainak nevében.

Nyugodj békében Polgármester Úr!
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

A temető nem hulladéklerakó!
Eddig ismeretlen szemé-

lyek építési törmeléket és 
egyéb háztartási szemetet 
pakoltak le a temetőnél a kö-
zelmúltban. Ez a cselekedet 
felháborít minden jóérzé-
sű embert, így engem is, hi-
szen a sírkertben szeretteink, 

hozzátartozóink, barátaink, 
ismerőseink nyugodnak.

A temető kegyeleti hely! 
Kérem, ezt minden körül-
mények között és mindenki 
tartsa tiszteletben!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Javult a nagyvenyimi 
közbiztonság

Önkormányzatunk a 
márciusi soros ülésén tár-
gyalta a település közbiz-
tonságáról szóló rendőrsé-
gi beszámolót. Az ülésen 
bemutatkozott a képvise-
lő-testületnek Suszter Tamás 
r. őrnagy, Dunaújváros új 
Rendőrkapitánya is. Nagy-
venyim közbiztonsági para-
méterei az elmúlt évekhez 
viszonyítva javuló tenden-
ciát mutatnak. A regisztrált 
bűnesetek száma csökkent, 
a „19/24 program” nyomán 
pedig nőtt a rendőri jelen-
lét, illetve jellemzővé vált a 
jó eredményeket hozó ren-
dőr-polgárőr közös szolgá-
lat a községben. A település 
közbiztonsági, közlekedés-
biztonsági helyzetének ja-
vulásában szerepe van a te-
lepülésen szolgáló KMB-s 
kolléga kiváló munkájá-

nak éppúgy, mint a fenn-
állásának 20. évfordulóját 
idén ünneplő Nagyvenyimi 
Polgárőrségnek is. E mun-
kát megköszönvén a jubilá-
ló polgárőrséget egy ünnepi 
informális ülés keretei kö-
zött köszöntöttem a hivatal 
Dísztermében. Az ülésen je-
len volt Cseh István, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség 
elnökségének tagja, a szövet-
ség Fejér megyei szervezeté-
nek elnöke is, aki a polgárőr 
tagság köszöntése mellett az 
együttműködés, az összefo-
gás fontosságára és a lakos-
ság felé fennálló felelősségre 
is felhívta a figyelmet. 

A település lakossága ne-
vében köszönet minden, 
a közbiztonság érdekében 
munkát végző személynek!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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„Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust…”

Vendégségben jártunk Dékány Á. Sixtus zirci apátnál
Összetartó térség a miénk, 

semmi kétség. Már hosszú ide-
je, hogy a környező községek 
(Baracs, Mezőfalva, Kisapos-
tag, Előszállás, Nagykarácsony, 
Daruszentmiklós és Nagyve-
nyim) polgármesterei együtt, 
és együttműködve igyekeznek 
saját településük boldogulásán. 
Tudjuk, ismerjük egymás gond-
jait, a községek lakóinak céljait, 
együtt örülünk minden fejlesz-
tésnek, s néhanapján még közös 
gondot is veszünk a nyakunk-
ba egy-egy közös beruházás-
sal. Ha adott ügyben egyazon 
helyre szólítanak a feladatok, 
igyekszünk a közösen utazni, 
s akadnak közösen dédelgetett 
álmaink is. Barátságos és vidám 
csapat a miénk, polgármestere-
ké. Egy közös utazásunk alkal-
mával felvetődött, hogy láto-
gassunk el a Zirci Apátságba. 
Érkezésünk idejét Farkas Imre 
polgármester kollégánk már jó 
előre leegyeztette, s még Húsvét 
előtt el is jött zirci látogatásunk 
napja. A szokott jókedvben, az 
aktuális problémák és feladatok 
megbeszélésének közepette útra 
keltünk…. 

A Ciszterci Rend magyaror-
szági története a XII. században 
indult, s számos kötődése van 
a mi térségünkhöz is. A szom-
szédos Mezőfalva –eredeti ne-
vén Herczegfalva- 205 évvel ez-
előtti alapítására is a Ciszterci 
Rend kezdeményezésére került 
sor. Előszállás volt a rend egyik 
uradalmi központja, hozzá tar-
toztak a mai Alsószentiván, Ba-
racs, Daruszentmiklós, Hantos, 
Mezőfalva és Nagyvenyim terü-
letén fekvő birtokok is. Az ura-
dalom a két világháború között 
az ország egyik legjobban jöve-
delmező nagybirtokainak egyi-
ke volt. Nálunk, Nagyvenyimen 
a Szent Bernát Arborétumban 
álló Rendház őrzi a ciszterciek 
emlékét, amit a községünk cí-
merében álló darumadár is idéz. 

A Ciszterci Rend szerzetesi 
életének középpontjában Szent 
Benedek szigorú reguláinak hű-

séggel való megélése áll. A XII. 
századi keresztény bölcsesség-
nek pedig egyik meghatározó 
fejezetét jelentik Szent Bernát-
nak azon tanításai, melyek az Is-
ten megismeréséhez vezető utat 
önmagunk és a lelkünk megis-
merésén keresztül fogalmazzák 
meg. A Zirci Apátság ma a saját 
helyi szervezetein, a hozzá tar-
tozó szeretetotthonon és a zir-
ci nevelési központon túl négy 
neves gimnáziumot is működtet 
szerte az országban.

Személyes megismerke-
désünkre Dékány Á. Sixtus 
Apáttal a Dolmány Vendel és 
Köveshegyi András Raynald 
Atyáknak tisztelgő emlékmű és 
emléktábla Szent Bernát Arbo-
rétumbeli avatásán került sor. 
Egy, a szertartás rutinjával nem 
rendelkező, alkalomszerűen 
templomba járó embert (de az is 
lehet, hogy a mindig templom-
ba járót is) a szerzetesrend világa 
és a reverenda kétségtelenül va-
lamiféle távolságtartásra ösztö-
kél, miközben a mindig tanulni, 
ismeretet szerezni vágyó ember 
kíváncsiságát is élesztgeti. Zir-
ci megérkezésünkkor többé-ke-
vésbé ezt az érzést és izgalmat 
véltem felfedezni a kollégáimon 
is, noha látogatásunk alapját in-
kább az Apát Úrral fennálló sze-
mélyes kapcsolatok léte, mint a 
hagyományos értelemben vett 
protokoll adta. 

Megérkezésünkkor a 2014-
ben pappá szentelt Lénárd Atya 
fogadott minket, s hamarosan, 
a rövid megismerkedést köve-
tően, az idős, nagyvenyimi kö-
tődésű Dr. Bán Zoltán Elizeus 
Atya kíséretében indulhattunk 
Magyarország egyik legszebb 
barokk templomába. Megle-
pően emberi, óvó-féltő szeretet 
vált érzékelhetővé a két pap –
idős és fiatal- néhány mondatos 
párbeszéde nyomán. S az 1752-
ben felszentelt és 2005-ben tel-
jes pompájában helyreállított 
bazilika utolsó padsoraiban ülve, 
a freskókat, faszobrokat, s a ha-
talmas oltárt szemlélve, az idős 

Elizeus atya rend- és templom-
történeti ismertetőjét hallgat-
va (néha kicsit be-besegítve a 
templom freskóit éppen takarí-
tó alpinistáknak is), ez a szere-
tetteljes közeg szép lassan ránk, 
hetünkre is kiterjeszkedett a 
maga jótékonyságában. 

Visszaérkezve az apátsá-
gi „munkahelyre”, s immár az 
Apát úr társaságával kiegé-
szülten elindultunk az apátsági 
sörfőzdébe. Meghallgattuk, ho-
gyan is készül a Zirci nedű, bele-
néztünk az erjesztőtartályokba, 
megkóstoltuk a malátát, bejár-
tuk a raktárakat és a palackozót, 
s mindeközben egy jól szerve-
zett gazdaságot irányító, a mai 
kor vállalkozási követelménye-
inek megfelelni igyekvő, sok-
rétű tudással bíró „menedzsert” 
hallgattunk az Apát Úr szemé-
lyében, tele új tervekkel, melyek 
megvalósítása az általa vezetett 
közösség előrejutásának záloga. 

Az Apátság három éve át-
adott Látogatóközpontjának 
megtekintése után lehetőséget 
kaptunk az apátsági épület má-
sodik emeletén található, 65.000 
kötetes ciszterci műemlék-
könyvtár szakmai vezetéssel 
történő meglátogatására. Az 
első könyveket a XVIII. század-
ban az új alapítást végző hein-
richaui szerzetesek hozták ma-
gukkal. A ciszterci rend egykori 
feloszlatását követően a könyv-
tár állami tulajdonba került, ke-
zelésével a Nemzeti Könyvtárat 
bízták meg.

A gyűjtemény mára 70 ős-
nyomtatványt, több mint 300 
antikvát tudhat magáénak, 
melyek közül sok egyedülál-
ló Magyarországon. Az állo-
mány elsősorban teológiai té-
májú könyveket tartalmaz, ám 
találhatunk szakirodalmat a 
többi tudományterületről is. Itt 
található például az országbí-
rói itélőmesterből nádorrá lett 
Werbőczy István 1504-1514 
között készült „Hármaskönyve”, 
amely a korabeli Magyarország 
jogi szabályainak és szokásjogá-

nak összegyűjtése, rendszerezé-
se és írásba foglalása. A könyv-
kiállítás (mely már önmagában 
is szívmelengető látványt nyújt) 
mellett feledhetetlen élmény a 
szépre, a mívességre érzékeny 
ember számára az európai hírű 
– a Wilde testvérek keze mun-
káját dicsérő – intarziás beren-
dezésű nagyterem is. 

Átengedve magunkat a „hely 
szellemének”, s telve aztán a szí-
ves, baráti fogadtatás, s az őszin-
te beszélgetések örömével, el-
hagytuk az Apátságot, s a napot 
a gyönyörű Bakony egy közeli 
részén fekvő Szarvaskút hotel 
Kemencés éttermében zártuk az 
Apát Úr és Lénárd Atya társa-
ságában. 

A szerzetesrend és a reve-
renda távolságtartása a délutá-
ni ebéd végeztével már köddé 
vált, a tanulási, ismeretszerzési 
vágyunk új és újabb kielégülé-
sén túl kicsit talán jobbá is vál-
tunk. Hazafelé vezető utunkon 
persze visszacsöppentünk közös 
gondjainkba, de azt bizton állít-
hatjuk, hogy a zirci szerzetesek 
megfelelnek az általuk mottóul 
és mércéül választott, Szent Be-
nedek Regulájának 53. fejezeté-
ben olvasható gondolatnak: 

„Minden érkező vendéget úgy 
fogadjanak, mint magát Krisz-
tust, …”

„Minden érkező vagy távozó 
vendéget teljes alázatossággal kö-
szöntsenek, …”

A Zirci Apátság több mint 
800 éve áll a helyén és szolgálja 
az Istenhez és önmagához utat 
kereső embert. A történelem vi-
harai sem tudták megsemmisí-
teni a Ciszterci Rend szerzetesei 
által továbbörökített lelki, szel-
lemi és esztétikai értékeket. Ha 
tehetik, látogassanak el Zircre! 
Engedjék magukhoz közel eze-
ket az értékeket! Akár hiszünk 
az Isteni létezésben, akár csak az 
emberit hisszük, kincseket talá-
lunk a bakonyi Kőris-hegy tö-
vében. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Tanulmányi sikerek
Országos döntőben futottak

III. korcsoportos atlétáink 
Gödöllőn az Országos Me-
zei Futóversenyen nagysze-
rűen futottak, így a magyar 
atlétika igazolt versenyzői 
között is tizenkét csapatot 
legyőzve a középmezőny-
ben végeztek. A csapat tag-
jai: Gál János, Kiss Márk , 
Tóth Levente, Tóth András és 
Németh Norbert. Felkészítő 
tanáraik: Budai Árpádné és 
Csikós-Nagy Norbert. 

Megyei döntőbe jutott tanulóink

II. korcsoportos focistá-
ink Csikós - Nagy Norbert 
vezetésével a megyei döntő-
be jutottak. A csapat tagjai: 

Kolompár Lajos, Kiss Be-
nedek, Hekele Dániel, Hor-
váth Zoltán, Sümegi Leven-
te, Kiss László, Kiss Gergő, 
Fülöp Milán, Kolompár Mi-
lán, Sipeki Marcell.

A III. korcsoportos ké-
zilabdás fiúk nagyszerű já-
tékkal a tavaszi fordulót is 
megnyerve, továbbjutottak 
a megyei fordulóba. A csa-
pat tagjai: Kiss László, Tóth 
Levente, Tóth András, Árva 
Csaba, Szabó Zoltán, Be-
reck Máté, Gál János és Kiss 
Tamás. Felkészítő tanáruk: 
Tóth Tamás. 

Polgárvédelmi versenyen 
taroltak a venyimiek Becze 
Gábor és Kiss Péter felké-
szítésével. A versenyt a Papp 

Meláni, Rauf Réka, Pokor-
nyi Dóra, Sohajda Sára, által 
alkotott 6. osztályos csapa-
tunk nyerte, nyomukban he-
tedikeseink Baranyai Kata, 
Varga Nóra, Sudár Dániel, 
Kertész Dániel, Ők mind-
annyian a megyei döntőbe 
jutottak. Emellett ötödike-
seink nagyszerű elméleti tu-
dásukkal különdíjat szerez-
tek: Szabó Bálint, Szigeti 
Dániel, Manzéger Illés, Raj-
csányi Mercédesz.

A tankerület 4. osztályo-
sainak helyesírási versenyét 
Szántó Emma nyerte, így 
megyei versenyen bizonyít-
hatta tudását. Felkészítő ta-
nára: Tükör Balázs. 

Dunán-innen Dunán-túl teljesítmény túra
A mozgást kedvelők nagy 

örömére, és az iskolánk lel-
kes szervezőinek köszönhe-
tően, 2016. február 27-én 
részt vehettünk a Dunán-in-
nen Dunán-túl teljesítmény 
túra elnevezésű eseményen.

A nagyvenyimi diákok 8 
órakor gyülekeztek a Kos-
suth Lajos Általános Is-
kola előtt. Dunaújvárosba 
utaztunk, ahol a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában 
megtörtént a nevezés, vala-
mint térképpel ellátott útle-
írást is kaptunk. Innét a rajt-
helyhez szállítottak minket, 
amit a Rácalmás buszmeg-
álló képezett. Megkezdhet-
tük 15 km-es túránkat, ami 
Rácalmás Nagy Sziget Déli 
csúcsán, a Nagy Sziget fe-
dett pihenőhelyén, a Rácal-
más Evezős Sporttelepen 
át, valamint a Dunaújváros 

Üdülő soron át vezetett egé-
szen a célig, a Római körút-
ra. Utunk során öt ellenőr-
ző ponton haladtunk át, ahol 
pecséttel látták el papírjain-
kat és igazolták ottlétünket.

Jó hangulatban, vidám 
társasággal, verőfényes nap-

sütésben, rövid idő alatt 
teljesítettük a távot. Ki-
sebb-nagyobb pihenőket 
tartottunk. Ez idő alatt va-
lamint séta közben is lehe-
tőség adódott fényképezésre, 
a táj szépségének megcsodá-
lására. Elmondhatom, az el-

nevezés hű volt önmagához. 
A Szigeten hóvirágok kísér-
ték utunkat, néhol jácintot is 
láthattunk. Végtelen csend 
és nyugalom áradt a környé-
ken, csak néhol rebbent fel 
egy-egy madár.

Kicsi, de lelkes csapatunk 
célba érkezéskor megpihen-
hetett. Az iskolában meleg 
teával, zsíros és lekváros ke-
nyérrel, csokoládéval várták 
az érkezőket. Ezek mellett 
oklevelet és kitűzőt is kap-
tunk. Emlékezetes és élmé-
nyekben gazdag nap volt. 
A túra teljesítésével nem 
csak sikerélményben volt ré-
szünk, nagyon sok új isme-
retre tehettünk szert nem 
csak a környezettel, egymás-
sal kapcsolatban is. Várjuk a 
következő lehetőséget!

Molnár Tünde, 3.b osztá-
lyos tanító

Anyanyelvi nap
Ebből az alkalomból is-

kolánk 4. és 6. évfolyamos 
diákjai 4-5 fős csoportokat 
alkotva játékos feladatokkal 
látogatták meg az osztályo-
kat.

A nyelvi játékok között 
szerepelt írásbeli nyelvi fel-
adatlap, Kakukktojás játék, 
Varázsdoboz, Mondatlánc és 
-föld, víz, levegő című meg-
magyarázó játék.

Láthatóan élvezték a di-
ákok a játékot és törekedtek 
a fejtörők minél gyorsabb 
megoldására.

Köszönetet szeretnénk 
mondani a 4. és 6. osztályos 
tanulóknak

Szomorné Pócs Erika 3. a 
osztályos tanító



Mi újság Nagyvenyimen? 5

Csatlakoztunk!
Az ÁNTSZ Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalában 
dolgozó e-Bug csapat a több 
helyszínen, egy időben kéz-
mosásoktatáson résztvevő 
diákok Guinness világcsú-
csának megdöntését tervezi 
2016. május 5-én 10 órakor. 
A jelenlegi csúcstartó a skó-
ciai Glasgow, ahol 3089 diák 
vett részt kézhigiénés tanó-
rán a világcsúcs időpontjá-
ban.

Az e-Bug kézmosás-ok-
tatási világrekord-kísérlet 
célja, hogy minél több diák 
megtanulhassa a megfelelő 
kézmosási szokásokat.

Bizonyított tény, hogy a 
szappanos kézmosás mint-
egy felére csökkenti a has-
menéses megbetegedések 
kockázatát, és segít a lég-
úti fertőzések megelőzésé-
ben is. Annak ellenére, hogy 
ennyire egyszerű módszer-
rel védekezhetnénk, mégis 
a légúti és emésztőrendszeri 

megbetegedések tehetők fe-
lelőssé a legtöbb iskolai hi-
ányzásért.

A WHO Kéztisztasági 
Világnapja, minden eszten-
dőben május 5. Eredetileg 
kórházak és más egészség-
ügyi intézmények számára 
jött létre, de ma már sokféle 
ember vesz részt e napon a 
kézmosás fontosságát hang-
súlyozó eseményeken, verse-
nyeken.

A világrekord-kísér-
let lényege, hogy 2016. má-
jus 5-én 10 órakor minél 
több tanuló vegyen részt egy 
olyan kézmosásról szóló ta-
nórán, amelyet egy egysé-
ges óravázlat alapján tarta-
nak meg az erre felkészített 
instruktorok. A jelenlegi vi-
lágrekordot csak akkor tud-
juk megdönteni, ha a lehető 
legtöbb diák vesz részt a kez-
deményezésben. 

Védőnői koordinálással, 
kérésükre jelentkeztünk.

Kinder sportnap
Iskolánkban 2016. 04.06-

án megrendezésre került 
az első sportnap a Kin-
der+SPORT keretein belül 
az első és harmadik évfo-
lyamon. Az első osztályból 
10 tanuló vett részt, ahogy 
a harmadik évfolyamból is. 
A tanulók bemelegítés után 
akadálypályán gyorsasági és 
ügyességi feladatokban mér-
ték össze erejüket.

A sorverseny feladatai 
között szerepelt medvejárás, 
sánta róka, pókjárás, nyúl- 
és békaugrás. Ezek alapján 
hirdettünk első, második és 
harmadik helyezettet évfo-
lyamonként.

Váltóversenyen 4 vegyes 
csapat versengett. Labda-
vezetés ütőkkel, ping-pong 
labda hordása ütőn és esz-
köz hordása adott útvonalon 
szerepelt a feladatok között.

A diákok minden felada-
tot lelkesedéssel és élvezet-

tel végeztek. A sportnap na-
gyon jól sikerült, a gyerekek 
várják a következő rendez-
vényt.

Helyezettek:
1. osztály:
I. Hajnal Bálint
II. Kriski Lili
III. Domokos Lili
3. osztály:
I. Góczán Barnabás
II. Nemcsényi Vivien
III. Móger Jázmin Liza
A diákokat emléklappal 

és édességekkel jutalmaztuk.
Szervezők: Jánovszki 

Klaudia és Molnár Tünde

Bűn-és balesetmegelőzési nap
Március 16-án iskolánk 

első alkalommal vett részt 
a Dunaújvárosi Főiskolán 
megrendezett Bűn- és bal-
esetmegelőzési napon, ahol 
nyolc első, és nyolc második 
osztályos tanuló mérhet-
te össze tudását, és ügyessé-
gét a környező települések 
iskoláiból érkező tanulók-
kal. Különböző állomáso-
kat teljesítettünk. Egy- egy 
állomáson 15 percet töltöt-
tünk. A gyerekek kirakhat-
tak és színezhettek külön-
böző közlekedési táblákat, 

megismerhették a rendőri 
karjelzéseket, olthattak „tü-
zet”, elkészíthették saját 
ujjlenyomatukat, feladato-
kon keresztül kipróbálhat-
ták a „részeges” szemüveget, 
mely az egész délután alatt 
a legnagyobb kedvenc volt. 
Iskolánk tanulói negyedik 
helyezést értek el, büszkék 
vagyunk rájuk. Egy nagyon 
izgalmas és érdekes délután-
ban volt részünk, melyet a 
gyerekek nagyon élveztek!

Koncz Magdolna és Sza-
lavics Eszter kísérő tanítók

Vadex kirándulás
2016 március 4-én részt 

vehettünk a Vadex Mezőföl-
di Zrt. jutalomkirándulásán. 
Ezt az egy napos kikapcso-
lódást még a decemberben 
„Nulla hulladék az erdőben” 
címmel meghirdetett pá-
lyázaton nyerte iskolánk 51 
tanulója, akiket 4 tanár kí-
sért. A helyszín a fejér me-
gyei Soponya, ahol megis-
merkedhettünk Józsóval, a 
vaddisznóval, Csongorral, a 
dámbikával és barátaikkal 
(őzekkel, gímekkel). Ebben 
segítségünkre volt három 
kísérőnk is, Eszter, az erdei 
iskola vezetője, Norbert és 
Attila.

A gyerekek egy igazán él-
ménnyel teli túrán vehettek 
részt, amit a csoportos, és pá-
ros játékok tettek különle-
gessé. Rejtvényekből ismer-
hettük meg a környéken élő 
állatokat, betekintést nyer-

hettünk abba, hogy milyen 
nehéz dolga van egy madár-
párnak. A játékos vetélkedők 
után megtekinthettük a mú-
zeumot, ahol a tájra jellemző 
állatokból nyílt kiállítás. 

Végül a medvehagymá-
val övezett úton ellátogat-
hattunk a féltve őrzött ál-
latokhoz. Itt a gyermekek 
megsimogathatták az egyik 
nagyvadat. Összességében 
egy nagyon tanulságos, él-
ménydús kiránduláson vol-
tunk, ahol nagyon szimpati-
kus és barátságos társasággal 
ismerkedhettünk meg.

Úgy gondolom, remek 
helyszíne lehet egy egyna-
pos osztálykirándulásnak is 
ez az erdei iskola.

Szalavics Eszter, Szo-
morné Pócs Erika, Mol-
nár Tünde és Kissné Ságodi 
Gyöngyi kísérő pedagógu-
sok
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Óvoda, óvoda, óvoda

Tavaszi események, programok a Nefelejcs óvodában: 
• Használaton kívüli elektromos hulladék gyűjtése: április18-21-ig
• Csoportos szülői értekezletek: április 18. 19. április 25. 26.
• Óvodai beíratás: május.2. 3.
• Anyák napja a csoportokban: április. 27.-28. május 4-5 
• Gyermeknap: május 20.
• Családi nap: június 3.
• Búcsúzunk a nagyoktól: június 9.

Ünnepeink, hagyományaink 
A Nefelejcs Napköziott-

honos Óvodánk minden év-
ben nagy figyelmet szentel 
az ünnepek és hagyományok 
megemlékezésére, feleleve-
nítésére, hogy a gyermekek 
megismerhessék hazájuk 
múltját, szokásait. Idén sem 
volt ez másképp. 

Március elején énekszó 
kíséretében közösen eléget-
tük a telet jelképező nagy ki-
szebábot, miközben minden 
csoport, különböző népi rig-
musok, versek, hangos zör-
gések kíséretével elüldözte, 
eltemette a telet. 

Nemzeti ünnepünkről 
március 11-én emlékeztünk 
meg óvodásainkkal. A gyer-
mekekkel a hét során kokárdá-
kat, zászlókat készítettünk, da-
lokat és verseket tanultunk az 
ünnepi körhöz. Majd minden 
csoport külön-külön is ünnep-
séget rendezett a csoportjában, 
ahol játékosan felelevenítettük 
az aznapi eseményeket, mind-
ezt természetesen szép ünnep-
lő ruhában. 

Ezt követően rövidesen 
nekiláttunk a húsvéti versek 
tanulásának, hogy a hagyo-
mányokhoz híven megtart-
hassuk a húsvéti szokásokat. 
Meg is lett a szorgos munka 
eredménye. Március 22-én a 

fiúk egy szép locsolóverssel, 
és finomabbnál finomabb il-
latú kölnikkel öntözték meg 
a lányokat, hogy mindig szé-
pek és illatosak legyenek, a 
lányok, pedig egy köszönő 
verssel és finomabbnál fino-

mabb csoki tojásokkal, nyu-
szikkal köszönték meg ezt 
nekik. De a nyuszika se tét-
lenkedett ez alatt, hiszen 
még a délelőtti órákban leg-
nagyobb meglepetésünkre 
minden óvodás kisgyermek-

nek hagyott valami kis meg-
lepetést is a fűben, amit nagy 
örömmel keresgéltek meg és 
fogyasztottak el a gyermekek.

Kenyérné Lendvay 
Katalin

óvónő
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Jeles napok
„A környező világ iránti 

érdeklődésünk velünk születik. 
Születésünk pillanatától egy 
bonyolult és elkápráztató világ 
felfedezői vagyunk…..” (Ge-
rard Durell) 

Zöld óvodaként a leg-
fontosabb feladatunknak te-
kintjük a környezetvédelem 
tudatosságának megalapo-
zását. 

Óvodapedagógusként le-
hetőségünk van arra, hogy 
a gyerekek számára napon-
ta biztosítsuk a világra való 
rácsodálkozás, felfedezés le-
hetőségeit. Olyan szokások, 
készségek, képességek kiala-
kítására törekszünk, amelyek 
segítik a gyerekek környe-
zettudatos magatartásának, 

környezeti kultúrájának ki-
alakítását.

Óvodánkban a környe-
zetvédelem Jeles napjainak 
megemlékezése a víz világ-
napja, március 22., a Föld 
világnapja április 22., a ma-
darak és fák napja május 10. 
már hagyománnyá vált, hi-
szen hosszú évek óta tuda-
tosan szervezzük az aktuális 
programjainkat.

Rendszeresen gyűjtjük a 
Pet-palackokat, és a papírt 
gyermekek és szülők be-
vonásával. Tudatosan kü-
lön gyűjtőbe gyűjtik min-
den csoportban a gyerekek 
a komposztálható hulladé-
kokat.

A Föld világnapja kere-
tében az idei évben rózsa-

töveket ültetünk közösen a 
gyerekekkel. Napiasan fi-
gyelemmel kísérjük a növény 
fejlődését, gondozását közö-
sen végezzük, mellyel fejlő-
dik a kitartásuk, megfigyelő 
képességük egyaránt.

A madarak és fák nap-
ján továbbra is folytatjuk a 
balkonládákba történő vi-
rágok ültetését, amelyet 
gyermekeink szeretettel és 
odafigyeléssel gondoznak 
majd. Napi rendszeresség-
gel, figyelemmel kísérjük a 
növények fejlődését, virág-
zását. Gondoskodunk az 
öntözésükről, és a megfele-
lő gyommentesítésről, igye-
kezvén megteremteni ezzel 
a szép iránti igény kialaku-
lását gyermekeink érzésvi-
lágában. 

Robert J. C. Joung, a Yale 
egyetem jeles professzora 
szerint arra a diákok által 
feltett kérdésre válaszolva, 
miszerint a civilizáció által 
okozott környezetrombolás 
milyen befolyással lesz boly-
gónk jövőjére, túl éli-e a kék 
bolygó a XX. századot, és 
ennek milyen esélyét látja, a 
válasz: 3 százalék. A választ 
megdöbbenten hallgatták, 
és mi a teendőnk nekünk 
ennek elkerüléséért a ma 
élő emberiségnek, küzdeni 
a fennmaradásért, a három 
százalék esélyért mindent 
megtenni. Ennek a szellemi-
ségnek jegyében igyekszünk 
gyermekeinket a környezet-
barát életminőségre nevelni.

Knódel Györgyné 
óvónő

ÓVODAI BEÍRATÁS!
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, 

hogy óvodánkban a beíratás 
május 2-án és 3-án, hétfőn és kedden lesz 

8 órától 16 óráig.
A beíratáshoz szükséges:

 � a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 � TAJ kártyája
 � lakcímkártyája

Szeretettel várjuk Önöket!
Az óvoda kollektívája

Tisztelt Szülők! 
Tisztelt Támogatók!

Az „Alapítvány a Nagyvenyimi Óvodáért

Tisztelettel kéri Önöket, 

hogy adójuk 1 %-ával 

támogassák óvodánkat.

Adószámunk: 18490956-1-07
Köszönjük szépen.
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Sikert aratott a Főnix Foltvarró Csoport 
első nyilvános bemutatkozása

Március 19-én tartot-
tuk első közös varrásunkat. 
A jó időnek köszönhetően 
nagyon sok látogatónk volt, 
közel 140 fő vett rész ese-
ményünkön a környező te-
lepülésekről (Nagyvenyim I. 
csoport, Mezőfalva, Sárbo-
gárd, Dunaújváros, Rácal-
más, Kulcs, Adony, Iváncsa, 
Pusztaszabolcs, Százhalom-
batta, Ercsi, Székesfehérvár, 
Ajka, Kislőd) illetve mesz-
szebbről (pl.: Paks, Máza, 
Nagydorog, Kiskőrös, Szek-
szárd, Tolna, Bonyhád, Bu-
dapest, Biatorbágy).

A találkozó a tavasz és 
a húsvét jegyében telt. Az 
ajándék gombocskák nagy 
sikert arattak. Kétféle tűpár-
nát varrattunk, aminek na-

gyon örültek a foltvarró tár-
sak, és amit sokan meg is 
varrtak. 

A kiállításaink, mind a 
foltvarrót dolgok, mind pe-
dig az antik varrógép ki-
állítás is ámulatot keltett a 
vendégeinkben. A tombola 
sokszínűsége és mennyisé-

ge kellemes meglepetést és 
sok örömet okozott mind a 
résztvevőknek mind nyerte-
seiknek. 

A meghívott árusaink 
is jó kedvvel és elégedetten 
indultak hazafele, akárcsak 
vendégeink.

Köszönjük szépen a sok 

segítséget a pártoló tagja-
inknak, Csécs Róbertnek, 
Gerendai Zsanettnek és So-
morácz Dénesnek, a segítő-
inknek, Fridának, Andinak 
és Olgának valamint pol-
gárőreinknek, akik vigyáz-
tak ránk ezen a szép napon. 

Köszönjük szépen továb-
bá a segítséget és támogatást 
a Művelődési Háznak, pol-
gármester asszonyunknak, 
Vargáné Kaiser Katalinnak.

Továbbra is várjuk az ér-
deklődőket csoportunkba 
minden hónap első hétfő-
jén 17 órától, a további hét-
főkön pedig 16 órától a cso-
portfoglalkozásainkon. 

Csécs-Somorácz 
Zsófia Judit

csoportvezető

Házhoz jött a múzeum
Március 7-től április 11-

ig látogathatták a helytör-
ténet és a régészet iránt ér-
deklődők a Községháza 
dísztermében vendégeskedő 
„Nagyvenyimen talált régé-
szeti leletek” című kiállítást. 

Farkas Lajos, az Interci-
sa Múzeum igazgatója meg-
nyitó beszédében kiemelte, 

hogy a kiállítás-sorozatnak 
- melynek településünk az 
ötödik állomása - az célja, 
hogy szakembereik a múze-
um gyűjteményének darab-
jait azokon a településeken 
mutassák be, ahol korábban 
fellelték őket.

A rendelkezésre álló egy 
hónap alatt óvodás- és iskolás 

csoportok és egyéni látoga-
tók nézhették meg a tárlók-
ban és a falakon elhelyezett 
emlékeket, melyek közt volt 
a nagyvenyimi homokbánya 
területén talált 3. századból 
származó érmelelet néhány 
darabja, különböző haszná-
lati tárgyak és csontmarad-

ványok is. Az 1955-ben Vágó 
Eszter által vezetett ásatás 
során feltárt kora császárko-
ri sírokról készült dokumen-
tumfotók, és helytörténe-
ti adatokat ismertető tablók 
színesítették a bemutatót.

Művelődési Ház és 
Könyvtár

Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220
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Kötögetők klubja
Harmadik éve működik 

csoportunk. Büszkék va-
gyunk arra, hogy szükség 
van kis csoportunk létezé-
sére, van eredménye a mun-
kánknak, közösségünknek. 
Minden szerdára lelkesen 
készülünk: új mintákkal, öt-
letekkel várjuk társainkat. 
Kötögetünk, horgolgatunk, 
varrogatunk. A csoport 16 
főből áll, van, hogy keveseb-
ben, vagy többen érnek rá a 
kikapcsolódásra.

Törődünk egymással, 
mindig jelzünk, ha valami 
probléma miatt nem tudunk 
részt venni a két órás kötö-
getésen. Mostani munkáink: 
zoknik, sálak, bolerók, haj-

pántok, ékszerek, virágok, 
pillangók, blúzok. Minden 
évben egy napra meghívjuk 
országosan ismert barátun-
kat: Erdei Gyöngyvért, aki 
a Fonalparadicsom vezetője. 

Ebben a hónapban, ápri-
lis 23-án, szombaton 14 órá-
tól-17 óráig költözik le hoz-
zánk Gyöngyvér felpakolva 
szebbnél szebb fonalakkal, 
horgoló- és kötőtűkkel, ké-
zimunka könyvekkel és más 
kiegészítőkkel. Ő nemcsak 
árusítja termékeit, hanem 
megmutatja a kötés fortélya-
it is! Ezen a napon minden-
kit szeretettel várunk! Most 
először kiállítást rendezünk 
eddigi munkáinkból. Ven-

dégváróként sok finomság-
gal is várjuk a látogatóinkat. 
Kérem, jöjjenek, vásárolja-
nak, nézzék meg munká-
inkat! Bármikor csatlakoz-

hatnak csoportunkhoz. A 
részvétel ingyenes! 

Vendégváró szeretettel: 
Szabadiné Iluska 

és a kötögetők

A vers ünnepén
A nagyvenyimi Arany-

daru Nyugdíjas Klub tagjai 
13. alkalommal hívták kö-
zös ünneplésre József Attila 
születésének 111. évforduló-
ján a versbarátokat.

A kistérségből és a szom-
szédos Bács-Kiskun me-
gyéből meghívott nyugdí-
jas klubok 28 versmondója 
állt színpadra április 11-én 
délután a Művelődési Ház 
nagytermében.

Rendezvényünk vendé-
ge volt Semmelweis Ferenc 
a Nyugdíjasok Szociális Fó-
rumának elnöke, és felesége 

valamint Kucsera Ervin, a 
Hírhozó újság szerkesztője. 
Csatlakozott az ünneplők-
höz Szabóné Lőrincz Ilona, 
Nagyvenyim volt polgár-
mestere, Kegyes Lászlóné, 
Schneider Vilmos képvi-
selők és Rozbora Piroska 
a Művelődési Ház korábbi 
vezetője.

Szakmai értékelésre Dr. 
Szemere Brigitta nagyvenyi-
mi költőt és Budai Árpád-
nét, a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola irodalomtanárát 
kértük fel. 

A település vezetése ne-
vében Vargáné Kaiser Kata-
lin polgármester köszöntöt-
te a rendezvény résztvevőit, 
majd, az életmű ismertetését 
követően először József Atti-
la verseiből hallottunk válo-
gatást. Örömmel üdvözöltük 
rendezvényünkön a dunaúj-
városi Írisz versszínpad négy 
tagját, akik színes váloga-
tással érkeztek: egy verssel 
Radnóti Miklóstól, egy saját 
költeménnyel Barna József 
előadásában, és Rákosi Sán-
dor Sirató című alkotásával. 
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Bocskai a hajdús utat választotta – rendhagyó történelemóra

Idegen erők szorításában
Országunkban ez idő tájt 

3174 települést tartanak nyil-
ván, és nem téved nagyot, aki 
azt állítja, hogy ezek legtöbb-
jén Bocskai István nevét is vi-
seli utcanév. Mi több, ha bejár-
nánk ezen falvakat, városokat és 
a Bocskai utcák lakóit a névadó-
ról kérdeznénk, gyakran hall-
hatnánk azt az érvelést, hogy a 
16. század és a 17. század fordu-
lóján, a 15 éves háború csende-
sülésekor a Habsburg uralkodó, 
Rudolf elérkezettnek látta az 
időt a monarchia megerősíté-
sére, s a kivéreztetett „maradék 
magyar hazának” az osztrák bi-
rodalomba történő végleges be-
építésére.

Hogy ebben a végveszélyt 
hordozó időszakban miként 
vált ki társai közül Bocskai Ist-
ván, és a máig is meglévő pi-
ros-fehér lobogója alá kiket si-
került mozgósítania az Oszmán 
és a Habsburg birodalmak szo-
rításában vergődő nemzetünk 
megmentésére - erről tartot-
ta a rendhagyó történelemóra 
előadássorozat következő óráját 
Becze Gábor tanár úr február 
29-én a Művelődési Házban. A 
fiatalokat és idősebbeket egya-
ránt tömörítő érdeklődőknek 
a történészi igényességgel ösz-
szegyűjtött, gazdag forrásanya-
gai alapján kétségkizáróan bi-
zonyította, hogy Bocskai István 
nevéhez nem a közbeszédben 
rögzült szabadságharc jegyeit 
köthetjük, hanem a históriák-
ban oly gyakran ismétlődő nép-
felkelését.

Az új forrásanyagok is ez 
utóbbiakat erősítik. A felke-
lés vallási alapon szerveződik, 
s a levelezésben igen intenzív 
Bocskai maga is azt írja, hogy 
a népet könyörtelenül pusztí-
tó és kifosztó uralmi helyzet-
ben az egyszerű emberek már 
a végvárak oltalmazására sem 
számíthattak, így -Bocskai sze-
rint - „magoktól is rátámadtak 

volna a németre”. S mivel a ka-
tolikus főurak a „császári sas vé-
dőszárnyai alá húzódtak”, 1604 
októberében Lippai Balázs haj-
dúkapitány harcosai szembe 
fordultak a kegyetlenkedésben 
élen járó Belgiojoso gróf kassai 
kapitánnyal, és a további harc 
vezetésére Bocskai Istvánt kér-
ték fel.

Becze Gábor előadása to-
vábbi részében árnyalt képet 
adott a három részre szakadt 
Magyarország uralmi viszonya-
iról, és kitért arra is, hogy a 15 
éves háború felszínre hozta az 
Oszmán birodalom gyengülé-
sére utaló jeleket. Nos, 1604-re 
patthelyzet állt be a harcoló fe-
lek között, se a török, se a német 
nem volt képes érdemi változ-
tatásra. Ezt a kínálkozó lehető-
séget felismerve Bocskai hamar 
ütőképes erővé formálta az ad-
dig marhahajcsárként alkalma-
zott hajdúkat, akik arra voltak 
„kiképezve”, hogy lábon hajtsák 
a német meg az itáliai piacokra 
a magyar földön nevelt szarvas-
marhákat. A jobbágylegények-
ből valamint a végvárak fizetési 
listáin tartott „papíros hajdúk-
ból” szerveződött egységek ha-
mar átestek a tűzkeresztségen.

Míg korábban a zsoldosok 
erkölcse határozta meg, egy-
egy harci akció mibenlétét, ki-
menetelét, addig az sem volt rit-
ka, hogy évente cseréltek gazdát 
a várak, sőt a Pápát védő vallon 
katonák még a törökkel való al-

kudozást is kilátásba helyezték, 
hogy elmaradt fizetségüket el-
lentételezzék. Bocskai új szelle-
mű hajdúi viszont egyértelművé 
tették, hogy a magyar honért az 
otthonaik biztonságáért küzde-
ni képes erők csakis a népre ala-
pozva lehetnek sikeresek. 

A magyar históriában az 
1593-1606 közötti időszakot 
a függetlenségi harc egyik epi-
zódjaként jegyzik, ám Becze 
tanár úr rendhagyó történe-
lemórája ahhoz is támpontot 
adott, hogy az ország vezeté-
sére hivatottaknak mindig ké-
szen kell állniuk a hozzájuk 
fordulók sérelmeinek orvoslá-
sára. Ez utóbbiakban tanúsí-
tott elévülhetetlen érdemeket 
Bocskai István, aki felkért ve-
zetőként valamennyi ígéretét 
megtartotta; a felkelés végén a 
hajdúkat letelepítette a ma is 
létező hajdúvárosokba - Haj-
dúböszörmény, Hajdúhadház, 
Hajdúdorog - ám cselekede-
ti közül az a felismerése mél-
tó az utókor jeles osztályzatára, 
amelyik a Magyar Királyságot 
és az Erdélyi Fejedelemséget a 
magyarság megmaradásáért ví-
vandó küzdelmek egymást se-
gítő és erősítő cselekvési teré-
vé tette.

Vélhetően ez a cselekedet 
őrződött meg a nép emlékeze-
tében, és ezért őrzi oly sok tele-
pülésen utcanév Bocskai István 
nevét.  

L.A.

A Nagyvenyimi 
Erdőjárók Klubja 

aktuális túrái
2016. április 30. (szom-

bat): Szekszárdi-Dombság 
-  Fő túra (2 túra egy időben)

Túra előtt közösen meg-
látogatjuk Kakasdon a Ma-
kovecz-faluházat. Utána 
túra.

2016. május 07. (szom-
bat): (egyéb túra)  „Cse-
pel-Sziget 2.” kerékpártúra 

A tervezett útvonal: Szi-
getszentmárton - Tököli 
parkerdő – Szigetszentmik-
lós – Csepel – Tököl – Ha-
lásztelek – Szigetszentmár-
ton.  Teljes táv ~62  km. 

2016. május 10. (kedd): 
Madarak és fák napja az Er-
dőjárókkal a nagyvenyimi 
Szent Bernát Arborétum te-
rületén.

Programok a Kossuth La-
jos Általános Iskola diákjai-
val közösen.

2016. május 14-16. 
(szom.-hét.):

„Komárom környéke és a 
Tribecs-hegység” 

Ízelítő a program-
ból: gyalogtúrák a Gerecse 
észak-nyugati sarkában, a 
koppánymonostori Szent-
Pál-sziget tanösvényén és a 
felvidéki Tribecs-hegység-
ben. Meglátogatjuk Duna-
almáson – reményeim sze-
rint jó kedvvel – Lilla sírját, 
Komáromban a Monosto-
ri-erődőt és a Szőnyi-für-
dőt illetve a Duna túlolda-
lán Martos tájházát és a mai 
Szlovákia egyik legmagya-
rabb városát, az „első” Ko-
máromot fedezzük fel Jókai 
és Klapka nyomdokán. 

2016. május 20. (pén-
tek) este 18 óra – Vetítéses 
élménybeszámoló az elő-
ző hétvégi „Komárom kör-
nyéke Tribecs-hegység”  
Erdőjárók-kirándulásról. 
Helyszín: Nagyvenyim, Mű-
velődési ház (Kossuth Lajos 
Általános Iskola)
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Három úr köszöntötte 
a nagyvenyimi hölgyeket

A nőnap alkalmából va-
sárnap estére igazi csemegé-
vel készültünk vendégeink-
nek. Három fess úriembert 
kértünk fel, legyenek segít-
ségünkre abban, hogy mo-
solyt varázsolhassunk a nő-
nap ünnepeltjeinek arcára.

Az est házigazdája, a so-
kak által ismert és kedvelt 
Farkas Erik színművész volt, 
akitől két női-férfi kapcsola-
tok bonyolultságát leíró, gyö-
nyörű verset is hallhattunk. 

Sztárvendégünk, Berecz-
ki Zoltán szinte felrobban-
totta a tornaterem kis szín-
padát. Remekül összeállított 
zenés-táncos műsorával ma-
gával ragadta a jelenlévő-
ket, akik csak azt sajnálták, 
hogy ülve kellett hallgatniuk 
Őt. Az ütemre izgő-mozgó 
nézősereget látva biztosak 
voltunk benne, hogy szíve-
sen együtt táncolnának vele. 
Szívébe fogadta őt az előa-
dás végére már állva tapso-
ló nagyvenyimi közönség, 
akiktől Kerek egész című 
dalával búcsúzott, hogy to-
vábbszáguldjon egy másik 
helyszínre, ahol szintén nő-
napi rendezvényre várták.

Az Önkormányzat nevé-
ben Dr. Zseli József képvise-
lő úr a következő szavakkal 
köszöntötte a hölgyeket:

„Kedves Hölgyeim, Tisz-
telt Uraim! 

Nagy örömömre szolgál, 
hogy ebben az évben is meg-
kaptam a megtisztelő felké-
rést, hogy a tavaszelő e ked-
ves ünnepén az elsők között 
köszönthetem a Hölgyeket a 
Nőnap alkalmából. Köszön-
tőm írása közben gondol-
koztam azon, nehogy ismé-
teljem magam aztán hamar 
rájöttem arra, hogy a Női lé-
lek végtelenül gazdag, kime-
ríthetetlen és kiismerhetetlen 
a férfi gondolkodás számára.

A Nők hozzák életünkbe 
a tavaszi fényességet, a pezs-
dülő természet frissességét, 
a sugárzó Nap melegét, és a 
tavaszi záporok lemosó tisz-
taságát. A tőlük kapott ener-
giával leszünk mi férfiak ké-

pesek egyre többet és jobban 
teljesíteni. 

Szavakkal nem tudjuk 
kifejezni mi egy Nő. Azt 
azonban leírhatjuk milyen 
egy Nő. Néhány példát hadd 
említsek, amelyek sokunk 
számára nem ismeretlenek. 

Ha ötéves leányunk piros-
ra rúzsozott szájjal, anyja ka-
lapjával és tűsarkú cipőjével 
megjelenik a hálószoba ajta-
jában és megkérdezi, „Apa én 
jó nő vagyok?”, akkor sejthet-
jük, megtalálta első szerelmét 
az óvodában.

Ki ne emlékezne a kisisko-
lás évekre, amikor a legszebb 
lányok csoportja a nagyszü-
netben elosztotta a fiúkat egy-
más között. Ráadásul a fiúk er-
ről mit sem sejtettek, hiszen ők 
a labdával voltak elfoglalva. 

A fiúk életében az első 
megnyugvás, ha a hőn szere-
tett kedves hazakísérése so-
rán meglátja, hogy a lány apja 
nem áll vadászpuskával a kis-
kertajtóban. 

Két évvel ezelőtt közelről 
láthattam két menyasszonyt. 
A lányomat és a kis-menye-
met. Örömkönnyeiket soha 
nem feledem. Ennél nagyobb 
boldogságot csak az unokám 
kedves mosolya hozhat. 

Ha a feleséged csípő-
re tett kézzel pöröl veled a 
konyhaajtóban, akkor nem 
biztos hogy haragszik, lehet, 
hogy pont akkor van a leg-
nagyobb szüksége rád. 

Néhány évvel ezelőtt a 
szeretetotthonban egy 88 
éves bácsi és egy 85 éves 
néni egymásba szerelmesed-
tek. Órákat sétáltak az arbo-
rétumban. A bácsi hirtelen 
meghalt, a néni ágynak esett 
és két hét múlva ő is követte 
párját az örök arborétumba. 

Ennyi példa után meg-
kísérelem megfogalmazni, 
hogy a Nő az élet sója, esz-
szenciája. Könnyű észreven-
ni, hogy szinte bármilyen 
példát hozunk egy Nő éle-
tében, mindig megtaláljuk 
a közelben a férfit is. De ez 
nem különleges tény. A két 
nem örök vonzásban, köl-
csönhatásban van egymással. 
Ez így természetes, ez így jó. 

A Nők megérdemlik, hogy 
kedvesek legyünk hozzájuk, 
gondoskodjunk róluk, be-
cézzük őket. Legyünk figyel-
mesek irántuk, mert minél 
jobban szeretjük mi férfiak 
a nőket, annál kedvesebbek 
lesznek hozzánk ők is.

Kedves Lányok, Asszo-
nyok! A férfiak nevében kívá-
nom, hogy legyenek mindig 
szépek, kedvesek és végtele-
nül boldogok.
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Sorban álltak a szűrésekért
(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez a szervezők és a szű-

rővizsgálatokat végzők min-
den általuk nyújtható segítséget 
megadtak.

Az aulában lehetőségünk 
volt meggyőződni aktuális vér-
cukor- koleszterin szintünkről 
és a vérnyomásunkról. Testsúly 
és testzsírszázalék, vázizomszá-
zalék és testtömeg index (BMI) 
méréssel meggyőződhettünk,-
hogy van-e túlsúlyunk, s erről 
személyre szóló értékelő lapot 
is kézbe kaptunk. Természete-
sen nem mindenki örült a ka-
pott eredménynek, kiértékelés-
nek, mégis hangsúlyozni kell, 
hogy ezek az elengedhetetlen 
jelentőségű alap szűrővizsgála-
tok, melyeknek igen nagy jelen-
tőségük van az anyagcsere- és 
keringési zavarok, mint a ma-
gas vérnyomás, magas kolesz-
terinszint, cukorbetegség és az 
elhízás felismerésében. Továb-
bá megismerhették az érdeklő-
dők szervezetük aktuális oxigén 
ellátottságát, valamint légzés-
funkciójukat is.

A férfiak számára mind-
ezeken felül lehetőség volt in-
gyenes PSA szűrésre, mellyel 
idejében kiszűrhetővé váltak a 
prosztata kóros elváltozásai.

Az egészséges életmódhoz, 
a betegség megelőzéséhez kap-
csolódóan a résztvevők meg-
kóstolhatták a finomabbnál fi-
nomabb gyümölcsleveket, s 
vásárolhattak kedvükre.

Az értékes és kötetlen han-
gulatú, családias légkörben zaj-

ló előadások előtt dr. Reiter 
Gábor háziorvos, mint a rendez-
vény házigazdája köszöntötte a 
résztvevőket.

Ezt követően dr. Rácz Lajos 
urológus főorvos tájékoztatta a 
hallgatóságot a prosztata beteg-
ségekről, azok kialakulásának 
gyakoriságáról, valamint a meg-
jelenő, egyszerűen felismerhető 
figyelemfelkeltő tünetekről. A 
Főorvos Úr előadásában fon-
tosnak tartotta kiemelni, hogy 
„vegyük észre testünk jelzéseit, 
melyeket szervezetünk küld, ha 
bármely szervünkben kóros el-
változás történik.”

Köles Rita természetgyó-
gyász, energetikus előadásá-
ban kitért a prosztata meg-
betegedések lelki hátterére és 
az alternatív gyógymódokban 
rejlő lehetőségekre. Hangsú-
lyos része volt az előadásának, 
hogy felhívja a jelenlévő höl-
gyek figyelmét arra, hogy fel-

adatuk és felelősségük van fi-
úgyermekük, férjük, édesapjuk 
figyelmét felhívni a megfelelő 
kézhigiénére, a lelki okok fel-
ismerésére, a normálistól eltérő 
tünetek, jelek észrevételére és 
arra, hogy természetessé váljon 
valamennyi érintett szerettünk 
számára, hogy panasz esetén 
elmenjen az urológiai szakren-
delésre. Jó szívvel ajánlotta va-
lamennyi férfi számára a Kris-
ton intim torna megismerését 
a „férfierő” megtartása érdeké-
ben.

Dr. Ludányi Tibor belgyó-
gyász lendületes, közvetlen 
előadásában szemléletváltásra, 
az egészséges, tudatos életmód-
ra ösztönözte a résztvevőket. 
Előadásának fontos üzene-
te volt, hogy lehetőség szerint 
minél többet legyünk a szabad 
levegőn, fogyasszunk minőségi 
élelmiszereket, italokat és ik-
tassuk be mindennapjainkba a 
mozgást, de ami mindemellett 
a legnagyobb hatással van az 
egészségünkre, hogy „élvezzük 
az életet!”

A házigazda dr. Reiter Gá-
bor hangsúlyozta a test és lé-
lek egységének fontosságát, a 
szűrővizsgálatok jelentőségét, 
melyre ma már megvannak a 
megfelelő módszerek, hatékony 
szűrőprogramok, melyeken sa-
ját érdekünkben részt kell ven-
nünk kortól függetlenül. A 
prosztata-, az emlő-, és a vas-

tagbél daganatok szűrővizsgála-
tokkal már kezdeti stádiumban 
felismerhetőek, mellyel a túlélés 
és a gyógyulás esélye jelentősen 
növelhető. 

Az előadások szünetében 
a résztvevőknek alkalma volt 
az előadókkal személyes meg-
beszélésre, valamint  dr. Gor-
ka Eszter melanóma szűrésre, 
továbbá a dr. Széchenyi Ist-
ván egészségcentrum ME-
RI-DIM teljeskörű szervi 
állapotfelmérésre várta a jelen-
lévőket. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a MERI-DIM 
szűrésre településünkön május 
5-én 16-19 óráig előzetes be-
jelentkezés alapján újra lehe-
tőség lesz!

Nagyon kellemes és hasz-
nos napot töltöttünk el együtt, 
de számomra a legnagyobb 
pozitív hozadéka volt az előa-
dásokból fakadóan felismerni, 
hogy a tudomány mára elis-
meri, hogy a betegségek pszi-
choszomatikus eredetűek. Eb-
ből fakadóan akkor teszünk 
legtöbbet egészségünkért, ha 
megőrizzük testi-lelki egyen-
súlyunkat, lelki békénket eb-
ben a zűrzavaros világban is.

Minden résztvevő nevé-
ben köszönetemet fejezem ki 
a szervezőknek, az előadóknak 
és mindenkinek, aki munkájá-
val hozzájárult e csodás nap si-
keréhez!

Kegyes LászlónéDr. Reiter Gábor felügyeli a szűréseket

Dr. Rácz Lajos urológus főorvos tájékoztatta a hallgatóságot a prosztata betegségekről
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
A közelmúltban nagyon 

sok kedves és tartalmas ese-
mény történt klubunk életé-
ben. 

Februárban Székesfehér-
váron a Vörösmarty Szín-
házban 12 fő klubtagunk 
nézte meg a Velencei kalmár 
című színdarabot ajándékba 
kapott színházjeggyel.

Február 27-én Székes-
fehérváron a megyei Kor-
társ Ki, mit tud? vetélkedőre 
dalkörünk, szóló énekeseink 
és versmondónk jelentke-
zett be. A klub dalköre Ka-
locsai dalcsokrot mutatott 
be Németh Irma tanárnő 
vezetésével. Szereplésüket a 
zsűri oklevéllel jutalmazta. 
Sikeres szereplésük elisme-
réseként meghívást kaptak a 
Székesfehérvári Vörösmar-
ty Színházban március 20-
án rendezett gálaműsorra, 
ahol szintén sikeresen sze-
repeltek. A február 27-i ve-
télkedőn Farkas Gyuláné 
és Molnár Istvánné egyéni 
szereplőként népdalcsokrot 
mutattak be, melyet a zsűri 
oklevéllel jutalmazott. Kom-
játi János versmondással 
szerepelt a vetélkedőn. Sze-
replését a zsűri oklevéllel ju-
talmazta. Csizmadia György 
katonadalokat énekelt a ren-
dezvényen, melyet a zsűri 

emléklappal ismert el. Sike-
res szereplésünkre elkísértek 
bennünket Vargáné Kaiser 
Katalin polgármester és fér-
je, Kegyes Lászlóné képvi-
selőasszony, Mogyorós Má-

ria művelődési ház vezető, 
Rozbora Piroska a Művelő-
dési Ház korábbi vezetője és 
néhány klubtársunk. Együtt 
örültünk sikerünknek. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy Nagy-
venyim jó hírnevét tovább 
gazdagítottuk. Köszönjük a 
település vezetésének, hogy 
munkánkhoz minden segít-
séget megadtak. 

Baráti kapcsolataink fon-
tosak számunkra. Jó kapcso-
latot ápolunk több telepü-
lés Nyugdíjas Egyesületével 

és Klubjával. Rendszeresen 
részt veszünk egymás ren-
dezvényein. A közelmúlt-
ban Baracson és Rácalmá-
son ünnepeltük együtt a 
nőnapot. Március 14-én 

Solton a Tavaszi napok ren-
dezvénysorozatában meg-
tartott dalostalálkozón sze-
repeltünk. Dalkörünk egy 
dalcsokrot énekelt, Komjá-
ti János József Attila XIX. 
század költői című versét 
adta elő. Kulcson, Rácalmá-
son és Baracson költészet-
napi ünnepségen szerepel-
tek Orbán Sándorné, Lantos 
László, Komjáti János, Csiz-
madia György versmondó-
ink. Klubtagságunk klubdél-
utánjainkon hallgatta meg a 

szereplők műsorait, melyet 
elismeréssel fogadtak. 

2016. május 7-én 9 órai 
kezdéssel kerül sor Nagy-
venyimen a Pünkösdi Da-
lostalálkozóra, melyre sze-
retettel hívjuk és várjuk a 
népdalok iránt érdeklődő 
falubelieinket!

Klubunk vezetésében vál-
tozás történt. Két fő veze-
tőségi tag lemondása miatt 
2016. március 7-én választás-
ra került sor. Klubvezetőnek 
Póla Imrénét, új vezetőségi 
tagoknak Hill Istvánnét és 
Jobbágyné Almási Erzsébe-
tet választotta meg a tagság. 
Ezzel egyidőben Nagy Ist-
vánt és Csavajda Györgynét 
bizalmi tisztséggel bízta meg 
a klubtagság. A pénzügyi el-
lenőri feladat végzéséről le-
mondott egyik klubtag he-
lyett Varjas Lászlóné kapott 
megbízást. A klub vezetését 
az új választás után a klubel-
nök irányításával 5 főből álló 
vezetőség és 3 fő bizalmi és 
2 fő pénztár ellenőr látja el. 
A klub vezetéséhez kapcso-
lódó eszközök átadás-átvé-
tele rendben megtörtént. 
Eredményes és örömteli szép 
munkát kívánunk az új veze-
tőségnek és sok sikerélményt 
az egész tagságnak. 

Juhász-Vedres Zoltánné

Együtt készültünk a húsvétra
A Nefelejcs Napközi-

otthonos Óvoda óvónőivel 
„Húsvéti készülődésre” hív-
tuk a gyerekeket és szüleiket 
a művelődési házba. A hús-
véti játszóházban különbö-
ző dekorációk készítésének 
fortélyait leshettük el: az ün-
nep szimbólumaival díszített 
ajtódíszeket, háromdimen-
ziós tyúkanyót készítettünk. 
A kakas-, csibe-, nyuszibá-
bokat örömmel vitték haza a 
gyerekek, akiknek vidám csi-
vitelése betöltötte a termet. 
Az asztal körül ülők vidám 

beszélgetésének morajában 
felhangzott néhány húsvéti 

vers, és mondóka is. A kísé-
rő felnőttek a kézműves fog-

lalkozáson kívül az ünnephez 
köthető alapanyagokból ké-
szített ételek receptjeit ismer-
hették meg, és ötleteket kap-
tak az ünnepi terítékhez is. 
A puding - jelen esetben pe-
dig a húsvéti menü - próbá-
ja az evés, így a délután során 
meg is kóstoltattuk vendége-
inkkel a bemutatott ételeket. 
Aki eljött, és jól érezte magát 
nálunk, az vigye jó hírünket! 
Legyenek vendégeink a kö-
vetkező alkalmakkor is!

Művelődési Ház és 
Könyvtár
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 

Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500. 
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. 

Nyomtatás: Rolling Nyomda.

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  ........................................................................507-460
Polgármester: ...................................................................507-461
Jegyző: .............................................................................507-450
Pénzügy:  .........................................................................506-230
Adócsoport: .....................................................................521-307
Gyermekjóléti szolgálat: ..................................................506-212
Igazgatás: Domokos Edina:  ............................................506-210
     Szloboda Istvánné: ..........................................506-211
Fax:  .................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Varga Szilvia: .....................................507-451 
            csütörtökön 8-12 óráig
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
Nefejecs Napköziotthonos Óvoda: ..................................258-096
Mentőállomás: .................................................................411-011
Tűzoltóság: ......................................................................410-022
Rendőrkapitányság: .........................................................510-510
Általános segélyhívó: .............................................................. 112
Polgárőrség: ........................................................ 06-30/533-2322
Körzeti megbízott: .............................................. 06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON ................................ áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna: ................................... 06/40/462-000

Elektronikus hulladék átvétel ........................................258-599

Diákbarát, hatékony 
angol-magyar 
korrepetálást, 
felzárkóztatást, vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) 
való felkészítést vállalok.

Szabadi Andrea, telefonszám: 
0630/820-5780

MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársunk!

Az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület elnöksé-
ge nevében meghívom a

2016. április 23-án 13 órakor tartandó
KÖZGYŰLÉSRE

Helye: Nagyvenyim, Szent Bernát Arborétum

A közgyűlés nyilvános.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2015. üzleti évről szóló számviteli beszámoló és köz-
hasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása

2. A 2016. évi pénzügyi terv megvitatása, elfogadása

3. A tagság tájékoztatása a 2016-os évben eddig meg-
tartott Elnökségi üléseken elhangzottakról és határo-
zatokról

4. A 2016-os évben előttünk álló közösségi feladatok 
átbeszélése

5. Előzetes egyeztetés a 2017. évi programokról

6. Egyebek (ha a Közgyűlés résztvevői közül valaki a Köz-
gyűlés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

Az egyesület jogszerű működése, valamint a határozatké-
pesség érdekében, az Ön részvételére feltétlenül számítok!

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, meg-
ismételt KÖZGYŰLÉST hívok össze, fenti helyszínen és 
napon 13 óra 30 perckor. Felhívom figyelmét, hogy az ismé-
telt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában a meg-
jelentek számától függetlenül határozatképes!

Nagyvenyim, 2016. április 8.
Németh László

elnök




