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Miniszterelnöki biztos 
dr. Galambos Dénes

Ipar- és területfejlesztésért 
felelős miniszterelnöki biztossá 
nevezte ki dr. Galambos Dénest 
Magyarország miniszterelnöke, 
Orbán Viktor.

Dr. Galambos Dénes a térség-
hez tartozó megyei jogú város, a 
megyei önkormányzat, valamint 
a megyei kormányhivatal kép-
viselőivel együttműködve össze-
hangolja a térséget érintő projek-
tek előkészítését és végrehajtását. 
Részt vesz az ipar- és területfej-
lesztésre vonatkozó koncepció ki-
dolgozásában és végrehajtásában, 
ezzel együtt ellátja a térségben 
működő iparvállalatok műkö-
désével, fejlesztésével összefüg-
gésben szükséges társadalmi és 
kormányzati egyeztetéseket. A 
miniszterelnöki biztos feladata a 
térséghez közvetlenül vagy köz-
vetve kapcsolódó fejlesztési forrá-
sok terhére támogatott projektek 
megvalósításával összefüggő ko-
ordinációs feladatok ellátása, en-
nek során az érintett szervektől, 

szervezetektől adatokat, infor-
mációkat kérhet és a kapcsolódó 
dokumentumokba – a vonatko-
zó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – betekinthet. Ki-
emelt feladata lesz, hogy össze-
hangolja a Paksi Atomerőmű két 
új blokkja tervezéséért, megépíté-
séért és üzembe helyezéséért fe-
lelős tárca nélküli miniszterrel a 
Dunaújvárosi Egyetem, mint mű-
szaki felsőoktatási intézmény által 
biztosítható képzési igényeket és 
lehetőségeket.

AZ ÚJKENYÉR ÜNNEPE
Sok szeretettel várjuk településünk minden kedves la-

kóját a 

2018. augusztus 20-án,
hétfőn 11 órakor 

kezdődő újkenyér ünnepre.

Helyszín:
  Szent Bernát Arborétum parkja

Közreműködők: 
  Aranydaru Dalkör 
  Nagyvenyimi Táncegyüttes 

Kenyérszentelés

Az eseményről részletesen a honlapunkon 
(muvhaz.nagyvenyim.hu), facebook oldalunkon 
(www.facebook.com/muvhaznagyvenyim), 
és plakátjainkon tájékoztatjuk önöket.

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

 

 

Szeretettel várom Nagyvenyim lakóit falunapi rendezvénysorozatunkra  
2018. augusztus 3-án, pénteken és  

augusztus 4-én, szombaton a  

polgármesteri hivatal mögötti ligetbe.  
A két nap részletes programját az újság hátoldalán található plakáton olvashatják.  

 

Vargáné Kaiser Katalin 
 polgármester 

2018. JÚLIUS
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2018 az épülés, a születés éve…
Kedves Nagyvenyimiek!
Munkás év ez az idei nekünk, 

Nagyvenyimieknek. Az elmúlt 
esztendőkben megkezdett sok-
sok tervező és előkészítő munka 
néhol még zajlik, de itt-ott már 
beérni látszanak az eredmények.

A Fő utca, az iskola, a polgár-
mesteri hivatal, az Egészségház, 
a hivatal mögötti liget, a benzin-
kút, a Piactér és a Mezőfalvi út ál-
tal befoglalt térben több fejlesz-
tést is terveztünk. Örömmel tölti 
el a szemlélődőt a megújulás lát-
ványa, hiszen a település fejlődé-
sét, értékekkel való gazdagodását 
érzékeljük általa. Nemigen van 
örömtelibb látvány egy település-
vezetőnek, mint amikor a szeme 
előtt bontakozik ki egy-egy be-
ruházás megvalósulása. A telepü-
lés központi részének „stratégiai 
fejlesztési területté” történő nyil-
vánítása és ez alapján új rende-
zési terv megalkotása jól szolgál-
ja a folyamatban lévő és tervezett 
fejlesztéseinket. A község jövőjét 
meghatározó tervek apró részle-
tei általában nem ismertek a lakók 
számára. Ezért most e lap hasáb-
jain szeretném megosztani Önök-
kel, hogy melyik álmunk, vágyunk 
megvalósítása hogyan is áll:

Április végén – immár új eljá-
rási rendszer szerint- megkaptuk 
a már elkészült Könyvtár bővíté-
sével kialakuló Szociális szolgál-
tató tömb jogerős építési enge-
délyét. A képviselő-testület által 
kiválasztott, valamennyi ajánlat-
tételre felkért vállalkozás Elektro-
nikus Közbeszerzési Rendszerben 
történő regisztrációját követően 
kezdődhetett meg a kivitelező ki-
választására irányuló közbeszer-
zési eljárás. Az ajánlatok elektro-
nikus benyújtására augusztus 3-ig 
van lehetősége az ajánlattevőknek. 
Így a kivitelezési szerződés meg-
kötésére még augusztus hónapban 

sor kerülhet, s az épület elkészülte 
jövő év közepére várható.

Az iskola környezetében köz-
lekedésbiztonsági fejlesztést ké-
szítettünk elő. A beruházásban 
elkészült kerékpárforgalmi háló-
zati terv és az egyesített tervdo-
kumentáció alapján a községben 
már meglévő kerékpárút egy rö-
vid szakasszal a nyugati irányba 
folytatódik, és kibővítésre kerül a 
Mezőfalvi út Földvári utcai ke-
reszteződésétől a benzinkútig tar-
tó szakasz, ez fogja majd átvenni 
a jelenleg az iskola előtt haladó 
tömegközlekedés és teherforga-
lom nyomvonalának terhelését. A 
közlekedésbiztonságot jelentősen 
javító beruházással egy „kerékpá-
rosbarát településközpont” is lét-
rejön. A kivitelezéshez minden 
hozzájárulással rendelkezünk, a 
napokban született meg az útügyi 
építés engedélyező határozata, így 
hamarosan kezdődhet a projekt 
kivitelezőjének kiválasztását szol-
gáló közbeszerzési eljárás is.

Az iskolában a gyermekzsivajt 
mára a szerszámok és gépek mun-
kazaja váltotta fel, jelenleg két be-
ruházás is folyik az épületben és 
környezetében. Az önkormányzat 
energetikai korszerűsítési pályá-
zatának körében az épület hom-
lokzatai is teljesen megújulnak, új, 
akadálymentes bejárat kerül kiala-
kításra és a fűtési rendszer hőleadó 
oldalát is korszerűsítjük. A Duna-
újvárosi tankerület pályázatával 
megújulnak az udvari és a tanulási 
terek, és elkészül majd egy új, mű-
anyagborítású teniszpálya is.

A Falunapot követően fel kell 
gyorsítanunk a település egészség-
ügyi alapellátásának fejlesztéséhez 
kapcsolódó beruházásunkat. Már 
rendelkezünk az ügyelet autójá-
nak elhelyezését biztosító garázs 
építési engedélyével, megkezdhe-
tő a kivitelezők és a fogorvosi ke-

zelőegység beszállítóinak verse-
nyeztetése.

A településközpont eddig ki-
használatlan, és kissé rendezet-
len piactéri Ligete új funkcióval 
gazdagodik. Nyertes pályázatunk 
alapján a BMSK beruházásában 
megvalósuló Sportpark körül egy 
200 m-es futókör kerül kialakítás-
ra, nagy örömére a község szabad 
levegőn történő mozgásért rajon-
gó lakóinak. A munkaterület már 
átadásra került, s hamarosan meg-
jelennek a munkagépek is.

Javában zajlik a mélykúti ren-
delő felújítása is, és előkészítés 
alatt van a település központi ré-
széről Mélykútra tartó földút sta-
bilizációs megújításának projektje 
is. E két fejlesztés az önkormány-
zat jelentős erőfeszítését igényli, 
de soha vissza nem térő lehetőség 
a településrész felzárkóztatásá-
ra, ezért minden segítségre szük-
ség van a megvalósíthatóságuk 
érdekében. Ezúton köszönöm az 
egyeztetésen megjelent gazdál-
kodók konstruktivitását, egyben 
jelezve, hogy hamarosan újabb 
megkereséssel élünk irányukba. 

A településsel való kapcsola-
tunk komfortja szempontjából 
talán legmeghatározóbb kérdés 
a közlekedés. Örömmel tájékoz-
tatom a község Lakóit, hogy né-
hány héttel ezelőtt aláírásra került 
az a Támogató Okirat, mely alap-
ján kiutalhatóvá vált Magyaror-
szág Kormánya által Nagyvenyim 
számára a belterületi utak felújí-
tásához nyújtott 391 millió Ft-os 
egyedi támogatás. Célunk, hogy 
ezt a pénzt a lehető leghatéko-
nyabban tudjuk felhasználni. A 
támogatás jogszerű felhasználása 
a kivitelezők kiválasztása körében 
nyílt európai uniós eljárásrend 
szerinti versenyeztetést igényel. E 
közbeszerzési eljárás előkészítése 
folyik, s az eljárás lezárását köve-

tően idén ősztől jövő őszig lehet-
séges a források felhasználása.

A Magyar Közút Megyei Igaz-
gatójával való konzultációt köve-
tően arról tájékoztathatom öröm-
mel a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
6219-es jelű, Nagyvenyimet át-
szelő útszakaszának felújításában 
résztvevő kivitelezők kiválasztását 
és a munkaterület átadását köve-
ten a kivitelezés a Falunap után, 
augusztus elején megkezdődik. 

Mint érzékelhető, több, fen-
tebb említett fejlesztés kapcsoló-
dik most össze térben és időben, 
amely jelentős előrelátást és ko-
ordinációt igényel. Hogy a meg-
valósult fejlesztések aztán ne sé-
rüljenek későbbi fejlesztések 
megvalósíthatóságának okán, az 
önkormányzat nagyon szeretné az 
Álmos vezér és Előd utcák vízel-
látásának és csatornázásának kivi-
telezését is mihamarabb megva-
lósítani. A vízügyi engedélyezési 
eljárás néhány hete megkezdő-
dött, a Közútkezelő és tulajdonos 
minden, a kivitelezést jóváhagyó 
engedélyével rendelkezünk már. 
Minden igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy a jogerős létesítési 
engedélyhez még szükséges Föld-
hivatali eljárások lezárultával ez a 
beruházás is mielőbb megvalósul-
hasson.

Az érintett útszakaszok men-
tén lévő buszváróink tetőszerke-
zetét bizony mára erősen megrág-
ta az idő foga. A képviselő-testület 
döntése értelmében ezek felújítása 
és az iskolai buszmegállóban egy 
új buszváró kialakítása egy helyi 
vállalkozással kötött szerződéses 
jogviszonyban megkezdődött. A 
munkálatok végzése idejére türel-
müket kérjük, hogy aztán együtt 
örülhessünk a megújult, megszé-
pült buszváróknak. 

Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester

Motorcsónakverseny kicsiben 
Vízi modellezős versenyt rendeztek a közelmúltban a nagyvenyimi 

horgásztavon. Ha ez a rendezvény  meghonosodik a venyimi tavon, egy 
olyan új színfoltot jelenthet, amely új lakossági csoportoknak, a termé-
szet és a technikai sportok kedvelőinek kínál programot. A jövőben a 
vitorlás hajók megjelenése tovább növelheti az amúgy is magas látvá-
nyértékű rendezvény színvonalát.

Fotó: Varga György a Panoráma Fotó Egyesület fotósa



Mi újság Nagyvenyimen? 3

Beszámoló a Polgárőrség 
2017. évi tevékenységéről
Lassan magunk mögött tud-
hatjuk az idei esztendő felét, 
amely sok munkát adott a 
Nagyvenyimi Polgárőrség 
számára.

Büszkén mondhatjuk el, a 
Nagyvenyimi Polgárőrség a 
rendőrség munkáját segítve jó 
évet zárt 2017-ben. 

A fennállásunk ideje alatt, 
főként az elmúlt években, folya-
matos javulás volt tapasztalható 
a közbiztonság terén. Az önként 
vállalt feladatainkat lehetősége-
inkhez mérten teljesítettük, s ez 
segítette az elért eredmények 
megtartását és javulását. Mi sem 
bizonyítja jobban, mint a 2016. 
és 2017. évek összehasonlítása:

2016-ban az összes bűncse-
lekmény száma 30 eset, míg 
2017-ben 25 eset volt. Ez 16,6% 
javulást eredményezett.

A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 2016-
ban 6 db volt, 2017-ben pedig 4 
db ez 33,3% javulást mutat.

Lakásbetörés 2016-ban 3 
esetben fordult elő, 2017-ben 
pedig szerencsére csak 1 esetben 
történt. Itt a javulás 66,6% volt. 

2017-ben a rendőrség és a 
megyei polgárőr szövetség el-
ismerte a Nagyvenyimi Polgár-
őrség, és elnökének munkáját a 
2016-os év eredményei alapján:

Az „Országos Polgárőr Szö-
vetség Elnöke a polgárőr moz-
galomban végzett tevékenysé-
ge elismeréseként Hódi Attila 
polgárőrt a „POLGÁRŐR ÉR-
DEMKERESZT” bronz fo-
kozata kitüntetésben részesíti. 
2017. április 29.”

„A Fejér Megyei Rendőr-főka-
pitányság nevében, az eddig végzett 
kimagasló, bűnmegelőző munkája 
elismeréséül, Hódi Attila urat a 
Nagyvenyimi Polgárőrség elnö-
két, tárgyjutalomban részesítem. 
2017. április 29.”

Büszkeséggel tölt el min-
ket a rendőrséggel együttmű-
ködve végzett munka, és an-
nak eredménye, mely jelentősen 
hozzájárul a lakosság bizton-
ságérzetének javulásához. Kör-

zeti megbízottunk folyama-
tosan kéri a közös szolgálatok 
ellátásához a polgárőrség segít-
ségét. Ezen felül a tagságunk je-
lentős mértékben látott el figye-
lő- és járőrszolgálatot is. 

Feladatunk ellátását eddig 
nehezítette a polgárőrség tulaj-
donában és/vagy használatában 
lévő polgárőr autók magas kora 
és rossz műszaki állapota. A 
rendőrség műszaki állományából 
hozzánk került autóval javultak a 
szolgálatellátási feltételeink, ám 
a stabilitás és a bűnmegelőzés 
kellő hatékonysága érdekében 
már hosszú évek óta szeretnénk 
új gépjárművet vásárolni a pol-
gárőrség számára. Ez jelentősen 
csökkentené a karbantartásra, 
javításra kiadott költségeinket is. 
Polgármester asszony segítségé-
vel egy, az autó beszerzését talán 
lehetővé tevő szakmai pályáza-
tunk sikeres volt. A Nagyveny-
imi Polgárőrség 3 M Ft-ot nyert 
az autóvásárláshoz, melyet újabb 
1 M Ft-tal egészített ki az ön-
kormányzat. A támogathatósági 
feltételeknek megfelelő terepjá-
ró gépjármű beszerzése az üdülő 
övezetek és külterületek ellenőr-
zéséhez is, s az itt élő rászorulók 
megsegítéséhez is elengedhe-
tetlen az egyesület számára. Az 
elnyert 4 M Ft támogatás soha 
nem látott lehetőség polgárőre-
ink és a település számára, kár 
lenne ezt elszalasztani. 

Egy ilyen autót azonban 
a két támogatás, és az egye-
sület takarékos gazdálkodá-
sa mellett is csak további ado-
mányok beérkezését követően 
tudunk megvásárolni. Ehhez 
kérjük a település lakosságá-
nak segítségét. Hiszen a köz-
biztonság és közlekedésbiz-
tonság közös ügyünk. Ezért 
kérjük, lehetőségeikhez mér-
ten támogassák Nagyvenyim 
polgárőrségét e szüksé-
ges munkaeszköz beszerzés-
ében! Számlaszám: 10102969-
03409300-01003001. 

A Nagyvenyimi Polgárőrség 
nevében tisztelettel:

Hódi Attila 

Közösségfejlesztés
Mi Nagyvenyimiek, nagy-

ra értékeljük a barátságokat. 
Ezt igazolja a majd negyed-
százados altomünsteri, és idén 
15. jubileumi évébe lépő ege-
resi partnerkapcsolatunk is. 

Tavaly, amikor a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program egyik pályázati fel-
hívása erre lehetőséget adott, 
összefogtunk Pusztaszabolcs 
és Perkáta településvezetőivel, 
és egy közös fejlesztés meg-
valósításába fogtunk. A TOP 
5.3.1. programban támoga-
tott „A helyi identitás és ko-
hézió erősítése Nagyvenyim 
térségében” című program 
egy 3 éves közösségfejlesztő 
folyamat, amelynek eredmé-
nyeképpen megerősödhet a 
helyi és térségi civil aktivitás, 
az egymás iránti felelősségtu-
dat és az emberek település-
hez, térséghez való kötődése 
egyaránt.   

Ez a fejlesztés egy nagyon 
izgalmas folyamat, amely-

ben személyes interjúkban, az 
önkormányzat honlapján el-
érhető online kérdőívben és 
csoportos beszélgetések során 
megkérdezve az emberek vé-
leményét a településükön való 
életről, a közösségek műkö-
déséről és arról, hogy milyen 
elképzeléseik vannak az adott 
települési közösség kulturális 
és civil életével, programjaival 
kapcsolatban, a lakosság igé-
nyeire, ötleteire és részvételére 
alapozott cselekvési program 
állítható össze.  Ezért arra bíz-
tatom Önöket, hogy keressék 
fel az önkormányzat honlap-
ját, és töltsék ki a kérdőívet, és 
őszintén osszák meg vélemé-
nyüket a kutatásban résztve-
vő Tóthné Boldis Beáta térségi 
közösségfejlesztő mentor kér-
déseinek megválaszolásával is. 

S bár már sokak vélemé-
nyét ismerjük, az Önökére is 
nagyon kíváncsiak vagyunk!   

Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester

Altomünsteri kirándulás
Vidám – utazással együtt – négy napot töltöttünk németor-

szági barátainknál. 
Már az első nap este a fárasztó utazás után egy jóízű beszél-

getéssel, sörözéssel (sörözéssel, beszélgetéssel?) kezdtük a „Fa-
lunapot” a Maierbräu-ban.

Másnap jót kirándultunk a kicsit borongós esős időben a 
többünknek messziről ismert, de közelről még nem megcsodált 
Chiemsee tóhoz. A tó több szigetet ölel körül köztük, az álta-
lunk is bebarangolt Herreninsel (Férfi sziget) és a Fraueninsel 
(Nő sziget) szigeteket.

Szombaton délelőtti pihenés – vagy sokak ausburgi, mün-
cheni kirándulásai – után kezdődött délután a Marktfest, hol 
ki-ki kapacitása határáig, de többen közülünk késő éjszakáig 
vidám beszélgetéssel énekléssel, és nem utolsó sorban a hamisí-
tatlan bajor vendéglátás hagyományaihoz illő sörözéssel élvez-
tük barátaink vendégszeretetét.

A másnapi hazaút hamar eltelt, estére az utazás fáradtságá-
val, de sok élménnyel gazdagabban tértünk haza. V.J.
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150 foltvarró Nagyvenyimen a tavaszi Közös Varráson
Mezőfalva, Sárbogárd, 

Iszkaszentgyörgy, Mohács, 
Tolna, Paks, Pusztaszabolcs, 
Iváncsa, Rácalmás, Budapest - 
Vekerle, Adony, Dunaújváros, 
Vajszló, Dunaföldvár, Sza-
badegyháza, Százhalombat-
ta, Máza, Tatabánya és persze 
Nagyvenyim - ilyen sok hely-
ről érkeztek a Főnix Foltvarró 
Csoport meghívására a Tava-
szi Közös varrás résztvevői. 

Általában a nagyvenyimi 
rendezvénnyel nyílik meg a 
szezon, de 2018-ban a mun-
kanap áthelyezések miatt 
március helyett csak április-
ban kerülhetett sor a lebo-
nyolítására, így a pécsiek meg-
előztek bennünket - tudtuk 

meg Csécs-Somorácz Zsófiá-
tól a klub vezetőjétől. A kör-
nyéken kb. 15 hasonló ren-
dezvény szokott lenni, de az 
utóbbi években egyre keve-
sebb van, mert fogynak az ér-
deklődők, akik szívesen alkot-
nának is, így a legtöbb csoport 
átállt a 2 évenkénti megren-
dezésre. Mi jelenleg az alko-
tások elkészítésére négyen va-
gyunk, a félnapos rendezvény 
lebonyolításához tudunk segí-
tőket gyűjteni. Az egy év, ami 
a két rendezvény között elte-
lik, ezzel a létszámmal szin-
te teljesen a felkészüléssel te-
lik, hogy ilyen kiállítás, közös 
varrnivaló és ajándéktárgy ké-
szülhessen.  MM

Digitális Jólét Pont létesült Nagyvenyimen – 
 ingyenesen használható új digitális eszközök a könyvtárban

A „Közösségi internet hoz-
záférési pontok fejlesztése, 
szolgáltatási portfóliójuk  bőví-
tése” GINOP-3.3.1-16-2016- 
00001 azonosítószámú ki-
emelt projekt keretében zajló 
„Digitális Jólét Program Pon-
tok fejlesztése” elnevezé-
sű programban Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányzata 
a Palágyi József Könyvtárban 
elhelyezett új eszközök hasz-
nálatára nyert lehetőséget. 
„… a pályázat célja a közössé-
gi internet hozzáférési helyek 
infrastruktúrájának fejleszté-
se, a korszerű info-kommu-
nikációs technológiai (IKT) 
eszköz állománnyal és fel-
készült szakemberekkel bíró 
pontokon keresztül pedig az 
állampolgárok ösztönzése az 
IKT eszközök használatára, 
ezáltal a digitális jártasság fej-
lesztése különös tekintettel a 
munkavállalási korú hátrá-
nyos helyzetű célcsoportta-
gok körében.”

A Digitális Jólét Program 
Pontok létesítése folytatása és 
kibővítése a korábban műkö-
dő eMagyarország Program-
nak. 

Az eszközök – 3 db note-
book, 2 db tablet 2 db okoste-

lefon valamint egy többfunk-
ciós másoló-nyomtató és egy 
projektor – telepítése május 
végén megtörtént. A noteboo-
kok, tabletek és a multifunkci-
onális eszköz ingyenesen áll-
nak rendelkezésére azoknak, 
akik az intézményben ed-
dig is elérhető nyilvános in-
ternetvonalat nem saját esz-
közükkel kívánják használni. 
A berendezések az előzetes 
tesztelések alapján megfele-
lően működnek, alkalmasak a 
mindennapi használatra. Nem 
sokkal beüzemelésük után, jú-
nius 4-én a nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából meg-
rendezett Faragó Annamária: 
Menaságra repülj… című film 
vetítése ezekkel az eszközök-
kel valósulhatott meg. 

Az elektronikus eszközök 
használatára hétfőtől-csütör-
tökig 13-17 óráig, pénteken-
ként 9-13 óráig van lehető-
ség a könyvtár olvasóterében 
a nagyvenyimi lakosok szá-
mára.

A berendezések használa-
tához diákigazolványra vagy 
személyi igazolványra is szük-
ség van. Az eszközöket egy 
ember egy alkalommal ma-
ximum 1,5 óra időtartam-

ra veheti igénybe az eszköz-
használati adatlap kitöltése 
után. A 2018-ban életbe lé-
pett GDPR Adatvédelmi tör-
vény alapján adatokat nem tá-
rolunk, a géphasználat során 
megadott adatokat bizalma-
san kezeljük, harmadik félnek 
nem adjuk át, és a nap végén 
ezeket az adatokat megsem-
misítjük. 

A Digitális Jólét Program 
Pont mentora, Debre czenyi 
Kálmánné könyvtáros, felé 
fordulhatnak a berendezé-
sek használata során felme-
rülő kérdésekkel, az esetleges 
problémákkal, illetve nála le-
het igényelni az eszközöket. A 
használat közben a Felhasz-
náló köteles betartani az esz-
közhasználati szabályzatban 
leírtakat, egyúttal szeretnénk 
felhívni a figyelmüket, hogy 
az abban található szabályok 
nem ismerete nem mentesít a 
betartásuk alól.

Ezen eszközökkel igyekez-
ni fogunk Nagyvenyimen a 
digitális világot közelebb hoz-
ni a helyi lakosokhoz. Ren-
dezvényeinken (legyen szó 
rendszeres, már sokadszorra 
megrendezett, vagy akár új-
ról) szeretnénk kihasználni a 

berendezések adta lehetősé-
geket. 

A művelődési ház fontos-
nak tartja az idősebb korosz-
tály digitális tájékozottságát 
és felkészültségét, ezért a jö-
vőben szeretnénk számukra 
olyan tanfolyamokat indítani, 
mellyel könnyebben eligazod-
nak az elektronikus eszközök 
világában.

Ha kérdésük van az esz-
közök használati lehetőségé-
ről, hétfőtől csütörtökig 13-
18 óra, pénteken 9-14 óra 
között személyesen vagy te-
lefonon (25/506-220), vagy 
a muvhaznagyvenyim@  
gmail.com e-mail címen tud-
nak minket elérni.

Térjenek be hozzánk, vár-
juk önöket szeretettel!
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Május az édesanyák köszöntésével kezdődött a művelődési 
házban

Anyák napja

Tizenötödször találkoztak a népdalkörök 
Nagyvenyimen Pünkösd előtt 

A dunaújvárosi Móricz 
Zsigmond Ének-Zenei Álta-
lános Iskola diákjainak és fel-
készítőjüknek Németh Irmá-
nak pünkösdölő műsorával 
vette kezdetét a 15. Pünkösdi 
Dalostalálkozó. A jeles évfor-
dulón Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester és Póla Imréné az 
Aranydaru Nyugdíjas Klub el-
nöke köszöntötte a dalköröket. 

Több mint 300 vendég je-
lenlétében osztotta meg a Pün-
kösdi Dalostalálkozó születé-
sének emlékeit az ötletgazda, 
Fási Éva - a nyugdíjas klub 
korábbi elnöke. A kezdetek-
től támogatta a rendezvényt a 
Nyugdíjasok Szociális Fóruma, 
és látogatóink között gyakran 
köszönthetjük a Nyugdíjasklu-
bok és Idősek „Életet az évek-
nek” Fejér Megyei Szervezeté-
nek vezetőit is.

A résztvevők között régi 
barátokat és új ismeretsége-
ket egyaránt köszönthetünk 
minden alkalommal, hiszen a 
nyugdíjas klub kapcsolatai egy-
re gyarapodnak. A 15. évfordu-
lón éppen 15 csoport érkezett a 
házigazdák meghívására. Fejér 
megyei barátaink közül eljött a 
Barátság Nyugdíjas Egyesület 
Baracsról, a Bodajki Nyugdí-
jas Klub, a Búzavirág Kulturá-
lis Nyugdíjas Klub Dunaújvá-
rosból, a Búzavirág Népdalkör 
Dégről, az Élő Ősz Nyugdíjas 
Klub Seregélyesről, az Esthaj-
nal Nyugdíjas Klub Lepsény-
ből, a Hantosi Népdalkör, a Li-

laakác Dalkör Kisapostagról, a 
Ráckeresztúri Bor-Ászok Da-
lárda, a Sárgarózsa Nyugdíjas 
Klub Mezőfalváról, a Sáros-
di Nyugdíjas Klub és a Vadon 
Nőtt Gyöngyvirág Dalkör 
Szabadegyházáról. A barátokat 
a megyehatárok és folyamok 
sem választhatják el: itt voltak 
velünk a Bács-Kiskun megyei 
dalosok is: a Jasná Jesen Nép-
dalkör Dunaegyházáról, a Kis-
solti Nyugdíjas Egyesület és a 
Szappanos Lukács Népdalkör 
Kunszentmiklósról.

Vakler Anna népdalénekes, 
zenepedagógus az évforduló és a 
februárban elhunyt Kallós Zol-
tán néprajzkutató emléke előtt 
tisztelegve a neves néprajzkuta-
tó gyűjtéséből előadott dalokkal 
sokaknak csalt könnyet a szemé-
be. Férjével, Németh Istvánnal - 
aki maga is népzene-gyűjtő, s az 
MTA Népzenei Archívumá-
nak munkatársa- szakmai ér-
tékelésükben dicsérettel és biz-
tatással fordultak a résztvevők 
felé. Hangsúlyozták, hogy min-
den alkalommal lélekemelő él-

mény számukra ilyen nagy lét-
számú népzenei rendezvényen 
részt venni. Minden dalkört 
személyre szólóan értékeltek, 
kiemelve az erősségeket, utat 
mutatva a fejlődési lehetősé-
gekhez. A találkozó hangulatát 
fokozva Vakler Anna előző év-
ben tett ígéretéhez híven egy vi-
dám, csúfolódó népdalt tanított 
a résztvevőknek, s a finom ebéd 
után, teli pocakkal, szívesen éne-
kelt együtt a népes társaság. 

Az évfordulóra egy kiállí-
tással készültek a házigazdák, 
amelyben felelevenítették a 15 
korábbi rendezvény emléke-
it. A résztvevők saját magukat 

vagy régi ismerősöket keresve a 
fotókon, meghatódva emlékez-
tek vissza egy-egy emlékezetes 
produkcióra. 

A Nagyvenyimi Táncegyüt-
tes műsorával zárult a nap 
programja, mely ez alkalommal 
is zajos sikert aratott. Új kore-
ográfiájukat a hazai közönség is 
először láthatta.

A Pünkösdi Dalostalálkozót 
2018-ban első ízben a „Közös-
ségek hete” rendezvénysorozat 
programjai közé is benevez-
te a művelődési ház, hiszen az 
immár másfél évtizedes múlt-
ra visszatekintő rendezvény te-
lepülésünk kulturális életének 
több szempontból is büszke-
sége. Olyan érték, amit egy ki-
sebb közösség hozott létre, a 
fenntartásában már a település 
közösségének egyre szélesebb 
csoportja vállal részt, és hagyo-
mányaink közösségben való 
megélésére ünnepi alkalmat ad. 
Jövő májusban tizenhatodszor. 
Jöjjenek, töltsék velünk azt a 
délelőttöt!

 MM

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
Fax:  ............................................................................................... 506-217
Járási kirendeltség csütörtökön 8-12 óráig: Varga Szilvia:  ............. 507-451
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 és Könyvtár telefonszáma:  ................................. 506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs 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
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/HÍREI

Tankerületi idegen nyelvi versenyen 8. osztályos tanulóink 
III. helyezést értek el. A csapat tagjai: Várkonyi Kornélia, Be-
reck Máté, Papp Ádám és Simon Bence. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia

A tankerületi mesemondó versenyen a felső tagozatosok 
versenyében Szokolai Nóra harmadik helyezést ért el. Fel-
készítő tanára: Budai Árpádné

A tankerületi történelem versenyen 
iskolánk csapata a második helyen 
végzett. A csapat tagjai: Tóth Levente, 
Szigeti Dániel, Rédl Márk és Góczán 
Barnabás. Felkészítő tanáraik: Becze 
Gábor, Tóthné Kolmankó Diána és Bu-
dai Árpádné Tankerületi környezetismereti verse-

nyen alsós csapatunk nagyszerű ver-
senyzéssel az első helyezést érte el. A 
csapat tagjai: Csepecz Zsolt, Pillmann 
Gréta, Pados Attila. Felkészítő tanára-
ik: Kiss-Máté Edit, Tankó Judit, Németh 
Kitti

Tankerületi Kodály Zoltán műveltségi 
versenyen a Papp Meláni, Elek Judit, 
Borbás Luca alkotta csapat harmadik 
helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: 
 Tóthné Kolmankó Diána és Hartyányi 
Edit

A negyedik 
évfolyamosok 
tankerületi szö-
vegértő verse-
nyén Balogh 
Mátyás az elő-
kelő második 
helyezést érte 
el. Felkészítő 
tanára: Né meth 
Kitti

A Rudas középiskola által rendezett 
idegen nyelvi történetíró versenyen 
izgalmas pályaművével Tankó Zita ha-
todikos tanuló első lett a felső tagoza-
tosok között. Felkészítő tanára: Gere 
Szilvia

Az Adonyban rendezett kistérségi tör-
ténelemversenyen Tóth Réka és Tóth 
Levente különdíjban részesült a népes 
mezőnyben. Felkészítő tanáraik: Tóth-
né Kolmankó Diána és Becze Gábor

Az Adonyban rendezett kistérségi tör-
ténelemversenyen Kiss Benedek és 
Kiss Gergely harmadik helyezést ért el 
a népes mezőnyben. Felkészítő taná-
raik: Tóthné Kolmankó Diána és Becze 
Gábor

Ők tudtak a legtöbbet Londonról, ezért 
a tankerületi angol versenyen minden-
kit legyőzve első helyezést ért el Greksa 
Lilla és Szigeti Dániel. Felkészítő taná-
ruk: Gere Szilvia
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Tankerületi szövegértő angol verse-
nyen Manzéger Illés harmadik he-
lyezést ért el. Felkészítő tanára: Gere 
Szilvia

Az országos 
Pangea matema-
tikaverseny elő-
döntőjén Pados 
Attila (3.b) kima-
gasló eredmé-
nyével tovább-
jutott a verseny 
döntőjébe

Tankerületi matematikaversenyen 
nem talált legyőzőre, így első helyen 
végzett Rédl Márk a 6. évfolyamosok 
me ző nyében. Felkészítő tanára: Czim-
mer Éva

Nem talált legyőzőre Rauf Réka és Tóth 
Levente a Pannon iskola által hirdetett 
„Barangoljuk be a világot!” virtuális 
versenyen. Felkészítő tanáruk: Becze 
Gábor

Kiss Mónika a Megyei Szépíró Verse-
nyen megismételve tavalyi sikerét, 
ismét második helyezést ért el. Fel-
készítő tanára: Lauberné Benedeczki 
Julianna

A tankerületi versmondó versenyen Pa-
dos Attila első, Márkus Nimród harma-
dik helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: 
Koncz Magdolna és Sabankóné Rédei 
Zita

A területi katasztrófavédelmi verse-
nyen elért második helyezés után a 
megyei döntőben is második helyezést 
ért el iskolánk csapata: Rauf Réka, Papp 
Meláni, Sohajda Sára és Pokornyi Dóra. 
Felkészítő tanáruk: Becze Gábor

Tankerületi logikai matematikaverse-
nyen Szilas Hanna a második helyezést 
érte el. Felkészítő tanára: Pirbus Klau-
dia. Szép volt Hanna!

A szabadegyházi körzeti összetett at-
létika versenyen II. korcsoportos fiú 
csapatunk I. helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Wéber Róbert, Rauf Péter Pál, 
Balogh Mátyás, Mess Ferenc és Csizma-
dia Csanád. Felkészítő tanáraik: Budai 
Árpádné, Boromiszáné Gelencsér Erika, 
Csikós-Nagy Norbert

A szabadegyházi körzeti összetett 
atlétika versenyen III. korcsoportos 
lány csapatunk III. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Takács Regina, Horváth 
Enikő, Varga Vanda, Barna Linda, Vár-
konyi Krisztina, Tóth Regina. Felkészítő 
tanáraik: Budai Árpádné, Boromiszáné 
Gelencsér Erika, Csikós-Nagy Norbert

A III. korcsoportos fiú csapatunk „Me-
gye bajnokként” az országos elődöntő-
be került, ahol hajszállal maradtak le az 
országos döntőbe jutásról. Csapatunk 
tagjai: Árva Csaba, Fülöp Milán, Hor-
váth Zalán, Horváth Zoltán, Kiss Bene-
dek, Kiss Gergely, Kiss László, Kolompár 
Milán, Sipeki Marcell, Vranyák-Halász 
Kristóf. Felkészítő tanáruk: Tóth Tamás

A tankerületi szépíróversenyen Lantai 
Panna 1. a ezüstminősítést, Pécsi Gab-
riella 2. a ezüstminősítést, Kvassay Zol-
tán 3. b bronzminősítést, Varjas Liliána 
4. b aranyminősítést nyert. Felkészítő 
tanáraik: Molnár Tünde, Pap Orsolya, 
Koncz Magdolna és Czuczor Zsolt
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Óvoda, óvoda, óvoda
Teljen jól a nyári szünet!

Már javában tombol a 
nyári szünet, amit a gyere-
kek élveznek a legjobban. 
Ilyenkor lehet pihenni, soká-
ig aludni, önfeledten játszani, 
az eget bámulni, és ami a leg-
jobb, nem kell sietve odaérni 
sehová.

A legfontosabb, hogy sza-
badon, vidáman teljenek ezek 
a napok, és ha lehet, minél 
többet legyen együtt a család. 

Bizonyos szabályokon le-
het és kell is lazítani: nem 
kell annyira korán kelni, vagy 
olyan hamar lefeküdni. Na-
gyon jók a nyári táborok, de 
nem szabad túlzsúfolni velük 
a szünidőt. Nyáron az egy-két 
tábor és az egy-két hetes csa-
ládi nyaralás bőven elég egy 
óvodás gyermeknek ahhoz, 
hogy legyenek élményei, de 
ne legyen folyamatosan úton 
valahová. Nem jó, ha minden 
perce be van osztva, mert a túl 
sok programtól, változástól is 
ki tud merülni. Különösen az 
érzékenyebb, visszahúzódóbb 
gyerekeknek fontos, hogy 
egy-egy nagyobb kirándulás 
után legyen pár lazább nap, 
amikor feldolgozzák az ese-
ményeket. Az otthon töltött 
napok színesebbé, változato-
sabbá tételéhez néhány ötle-
tet, tippet javasolunk.

A faluban tett séták köz-
ben a gyerekek szeretnek 
gyűjtögetni, mindenféle kin-
cset: kavicsokat, botokat, eze-
ket aztán természetesen haza 
is akarják hurcolni. Biztosan 
minden szülő ért már úgy 
haza gyermekével a sétából, 
hogy több kiló kaviccsal, és 
egyéb „kincsekkel” lett nehe-
zebb a táskája. Ha már egy-
szer hazacipeltük a sok-sok 
kincset, hát játsszunk velük! 
Először is adjunk a gyere-
keknek egy tálkába langyos, 

szappanos vizet és köröm-
kefét, majd kérjük meg őket, 
hogy sikálják tisztára a kavi-
csokat, majd rakják ki a napra 
megszáradni. Ha szárazak a 
kavicsok, fessük be őket sűrű 
temperával. Kisebb gyerekek 
szép tarkabarkára festhetik, a 
nagyobbak már figurákkal is 
díszíthetik. Ha megszáradt a 
festék, kenjük át dekupázs-
lakkal, hogy tartósabb legyen 
a gyerekek műve.

A szép, színes kavicsok-
kal aztán sok mindent játsz-
hatunk: például kincskereső-
set. A gyerekek tudta nélkül 
a befestett kavicsokat dugjuk 
el a homokozóban. Adjunk a 
csemetéknek egy lapátot, egy 
szitát, egy vödröt, és kezdőd-
het a kincsvadászat! 

A legtöbb gyerek nagyon 
szeret vízzel játszani, vizet 
öntögetni. Ez persze jó nagy 
felfordulással és hatalmas tó-
csákkal jár. A lakás helyett a 
kertben jó ilyenkor vizezni, 
és engedjük meg a kicsiknek, 
hogy kedvükre kísérletezges-
senek.

Hetente egyszer-kétszer 
elő lehet venni nyáron is a 
fejlesztő munkafüzeteket, ja-
vasolt sokat rajzolni, hogy 
a kézügyesség fejlődjön. A 
nyaralás alatt lehet sokat be-
szélgetni, mesélni, fejleszteni 
a szókincset, énekelni, társas-
játékozni, biciklizni, futká-
rozni.

A nyár végén mindenképp 
időt kell hagyni a gyerekek-
nek a pihenésre, a regenerá-
lódásra. Ha a gyermek nem 
tudja magát a nyár végén ki-
pihenni, akkor az új feladatok 
ellátásához nem lesz elég tü-
relme, ereje és kitartása. 

Élményekben gazdag nya-
rat kíván:

Az óvoda kollektívája

Jótékonysági családi 
napunk

Az idei tanév végén is megrendeztük a családi napunkat, 
amely egy egész délutánt betöltő műsoros szabad játékkal egy-
bekötött, közös családi programunk, amit a Mézengúz gyer-
mekzenekar koncertje tett még színesebbé. 

A programunk után a szülők és a számtalan támogatónk se-
gítségével minden csoportunknak beszereztünk egy-egy Salin 
szárazsóterápiás készüléket, mellyel lényegesen javítani tudjuk 
majd a csoportokban lévő levegő minőségét és ezáltal remélhe-
tőleg csökken majd a légúti megbetegedések száma. Ezen kí-
vül a betonos területünk árnyékolására két darab napvitorlát is 
tudtunk vásárolni, mely a nyári meleg időben hasznos segítsé-
günkre lesz majd.

Új tanév
Az új tanév 2018. szep-

tember 3-án kezdődik, ekkor 
várunk minden régi óvodás 
gyermeket az óvodánkban! 
Kérünk szépen minden gyer-
mektől egy orvosi igazolást, 
mely szerint egészséges és kö-
zösségbe jöhet. 

Az új gyermekek szü-
lei részére 2018. szeptem-

ber 3-án délután fél 4 órakor 
szülői értekezletet tartunk, 
ahol megismerkedhetnek a 
tanévkezdés és a beszoktatás 
menetével. 

A nyárra kívánunk min-
den gyermeknek és szüleinek 
nagyon jó pihenést és feltöl-
tődést! 

Az óvoda dolgozói

Ballagóink
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Gyereknap volt 
a mi falunkban...

Az időjárás kegyes volt az 
idei gyereknapi rendezvény-
hez, melyet az iskola udvará-
ra szervezett a nagyvenyimi 
művelődési ház csapata. Sok 
szendvics, gyümölcs és szörp 
fogyott a nagy melegben.

Kézműveskedés, csillám-
tetkó, buborékfújás, ugráló 
vár, kalandkamion, gumiasz-
tal, póni lovaglás - nemigen 
unatkozhatott az, aki ezeket 
kipróbálta. A bátrak sakkban 
is megpróbálhatták legyőzni 
Jeszenszky József sakkozót, 
aki egyszerre több táblán is 
játszott (és akivel a falunapon 
újra találkozhatnak az érdek-
lődők). Kötélhúzó versenyen 
is összemérhették az erejü-
ket a kicsik, a zsákban futás 
is népszerű volt. Mazsorettel 
és moderntánc bemutatóval 
szórakoztatta a nézelődőket 
a helyi tánccsapat. Ki lehetett 
próbálni a rendőrségi autót és 
fotózkodni is lehetett a helyi 
erőkkel.

A Vöröskereszt helyi szer-
vezete palacsintaevő versenyt 
szervezett, amelyhez a nyug-
díjasok sütötték a palacsintát.

Nagy sikere volt az aka-
dálypályának, melyre ráhaj-
tani a rendőrségtől kapott 
kölcsönbiciklikkel vagy saját 

járgánnyal lehetett. Stanton 
Vivien és Beró Kristóf töb-
bedjére is nekifutottak, addig 
nem nyugodtak, amíg saját 
rekordjukat meg nem dön-
tötték. Rendületlenül rótták a 
köröket.

Még akkor is versenyeztek, 
amikor már a többi attrakci-
ónál elpakoltak és már szinte 
senki nem volt a szervezőkön 
kívül a terepen. Ennek ered-
ménye az lett, hogy a napi ver-
senyt is megnyerték. Vivi első, 
Kristóf pedig a második he-
lyig jutott, Deák Karolina pe-
dig harmadik lett a megmé-
rettetésen.

Olyan gyermek is volt, aki 
félt a biciklizéstől, így először 
félbe hagyta a kerékpározást, 
majd 20 perc múlva visszajött 
és bukósisakban, térdvédővel 
újra felpattant a drótszamár-
ra és végigkerekezett a pályán.

Köszönjük a segítséget a 
lelkes palacsintasütőknek: Sóti 
Istvánnénak, Seres Gábor-
nénak, Lénárt Lászlónénak, 
Póla Imrénének. Köszönjük 
a közreműködést a Magyar 
Vöröskereszt Nagyvenyimi 
Alapszervezetének, a polgár-
őröknek, a körzeti megbízott-
nak és Van Den Meersschaut 
Viviennek. Berkó Hajnalka

A kötögetők napja
Április 28-án megtartottuk a hagyományos, évenként egy-

szeri nyílt napunkat. Ezen a napon mindenkit szeretettel ven-
dégül láttunk sütivel, üdítővel. Eddigi munkáinkból kiállítást 
rendeztünk a könyvtárban. 

Meghívott vendégünk volt Erdei Gyöngyvér, aki a Fonalpa-
radicsom vezetője. Szerencsére sok érdeklődőnk volt. Családias 
hangulat jellemezte a napunkat. Kötögettünk, válogattunk, vá-
sároltunk a szép fonalakból, könyvekből. Büszkén vezettük kör-
be vendégeinket a kiállított munkáink megtekintésénél. Duna-
újvárosból 2 fő jelentkezett is a csoportba, sőt a kiállításunkat 
kiegészítették az ő amigurumi technikával készült figuráikkal is. 

A napunk képei folyamatosan megjelentek a Facebook-on 
és a Fonalparadicsom oldalán, ott pedig azonnal elismerően re-
agáltak a megtekintők, tagok. Gyöngyvér és Balogh Anna új 
kötési, horgolási technikákat mutattak be a résztvevőknek. A 
nyílt napra érkeztek Nagyvenyimről, Kápolnásnyékről, Duna-
újvárosból, Baracsról, Mezőfalváról, Velencéről, Kisapostagról, 
Budapestről, Gyálról. Az idő gyorsan telt a jó társaság és a tevé-
kenykedés közben. Már este 6 óra is elmúlt, mire búcsúzkodni 
kezdtünk vendégeinktől. Jövőre mi megyünk Gyöngyvérékhez 
Csobánkára. Ez az 5 év összekovácsolta a csapatot és örömmel 
vagyunk a kötögetők társaságában. Júliusban és augusztusban 
szünetre megyünk. Szeptember 5-én, szerdán 3-tól 6-ig talál-
kozunk legközelebb. 

Mindenkinek köszönjük a támogatást, a segítséget. 
Jó pihenést, ötletgyűjtést kívánunk mindenkinek! 

 Szabadiné Iluska és a kötögetők
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Egy gyermek, aki 
megváltoztatta a világot

Nyolc év után megszületett 
első kis unokánk. Eddig még 
csak másoknál láttam, hallot-
tam, hogy mit is jelent egy kis 
jövevény érkezése. Most erő-
sen vissza kell fognom ma-
gam, hogy ne dicsekedjek 
fűnek, fának, hogy: - „Ezt a 
képet nézd meg!”, „Már mo-
solyog!”, „Látod? Emeli a kis 
fejét!” - meg ilyenek.

Megtörtént a gyermekbe-
mutatás is. (Nem keresztelő 
volt ez, hanem a szülei felaján-
lották a kis életét Istennek, és 
bölcsességet kértek Tőle, ho-
gyan neveljék fel a kis Bene-
deket, azaz Benőt.) Ezen az 
alkalmon hallottam a követ-
kező történetet.

A múlt század húszas éve-
iben egy kis Dél-Amerikai 
faluban négy bányász élt egy 
házban. Egész nap a bányá-
ban voltak, hazafelé betértek 
az útba eső kocsmába, majd 
hazamentek, ettek valamit, le-
feküdtek, és másnap minden 
kezdődött elölről. Egyik nap 
az ajtajuk előtt egy csomagot 
találtak. Megdöbbenve látták, 
hogy valaki a bejárat elé tett 
egy kis csecsemőt - gondosan 
becsomagolva egy plédbe. Mit 
csináljunk? - morfondíroztak. 
Nem hagyhatjuk itt kint éj-
szakára! Óvatosan felemelték, 
bevitték a konyhába, és rátet-
ték az asztalra. Ahogy a baba 
ébredezett, rájöttek, hogy 
éhes, enni kéne adni neki. De 
mit? Egyikük elszaladt tejért, 
a másik kimosott egy whiskys 

üveget, ráhúzott egy gumit, és 
megetették a babát. A gyer-
mek elégedetten mosolygott. 
Aztán rájöttek, tisztába kéne 
tenni. És ahogy foglalkozni 
kezdtek a csecsemővel, perc-
ről percre észrevettek vala-
mit, amin sürgősen változtat-
niuk kellett. Például mocskos 
volt az asztal, ragadt a kosz-
tol, ezért lesúrolták. Nem iga-
zán találtak tiszta ruhát, ezért 
elkezdtek mosni. Ehhez szap-
pant, mosószert kellett ven-
ni. Kiderült, hogy ápolatlan 
a hajuk, borostásak, kezdtek 
rendszeresen fürödni, körmöt 
vágni, fogat mosni, borotvál-
kozni. Aztán észrevették, mi-
lyen cifrán tudnak károm-
kodni. Szégyellni kezdték 
magukat a baba előtt. Meg-
tanultak kedvesek lenni, szép 
szavakat használni. Kívülről is 
és belülről is teljesen átalakul-
tak, megváltoztak.

Egy baba megváltoztatott 
négy embert.

Kétezer évvel ezelőtt jött 
egy kisgyermek. Ő nem négy 
ember életét, hanem az egész 
világot megváltoztatta. Ahogy 
ezek a bányászok figyelték a 
csecsemőt, és szinte észrevét-
lenül átalakultak, megváltoz-
tak, úgy tud a mi életünk is 
megváltozni, jobbá lenni, át-
alakulni. Ugyanis Jézus képes 
ma is embereket újjá, mássá, 
jobbá formálni. Csak figyel-
nünk kell Rá. És ez minden 
erőlködés nélkül megtörténik.

Gyürüs Istvánné

Jubiláló házaspárok köszöntése
Nagyvenyimen évek óta 

szokás a 25. és az 50. házassági 
évfordulójukat ünneplő párok 
köszöntése a házassági foga-
dalom ünnepélyes megerősí-
tésével. Az önkormányzat és a 
művelődési ház levélben szok-
ta megkeresni azokat a házas-
párokat, akik Nagyvenyimen 
kötöttek házasságot 25 vagy 
50 évvel ezelőtt. Bizonyára 
többen élnek Nagyvenyimen 

olyanok, akik máshol kötöt-
tek házasságot, így az anya-
könyvi nyilvántartásból nincs 
tudomásunk arról, hogy ők is 
jubilálnak. Szeretnénk őket 
is köszönteni, ezért arra ké-
rünk minden olyan házaspárt 
– vagy családtagjaikat –, akik 
2018-ban ünneplik házassá-
guknak 25. vagy 50. évfordu-
lóját és szeretnének részt ven-
ni egy mindannyiunk számára 

emlékezetes jubileumi ünnep-
ségen, jelezzék ezt nekünk a 
következő elérhetőségeken: 

• 06-25-506-220-as tele-
fonszámon,

• vagy személye-
sen a könyvtár épületében 
(Nagyvenyimen az isko-
la épülete és a benzinkút kö-
zött), annak nyitvatartási ide-
jében (hétfőtől csütörtökig 
13-18 óra között, pénteken 
9-14 óra között),

• vagy a muvhaznagyvenyim@ 
gmail.com címen.

Fontana Női Kar
Május 11-13. között a Fontana Női Kar felkészítő kórustá-

borban vett részt a Balatonfüredi Szabadidő- és Konferencia-
központban, ahol együtt készült Hollerung Gábor karnagy és 
négy segítője vezetésével az Énekel az ország 2018. évi prog-
ramjára. Az Énekel az ország projekt először 2006-ban került 
megrendezésre. Az ország minden tájáról érkező énekesek és 
énekkarok lehetőséget kapnak arra, hogy – egy közös kórus-
tábort követően – a Művészetek Palotája színpadán a Bartók 
Béla Nemzeti Hangversenyteremben mutassák be a zeneiroda-
lom kiemelkedő darabjainak egyikét. Ebben az évben Händel 
Messiás című oratóriumát énekelte az 500 fős összesített kórus, 
melynek tagjai között ott voltak fontanás lányaink is. 

Alig tértek vissza a táborból, már a következő dalos eseményt 
szervezték: június 13-án 17 órától a nagyvenyimi templomba 
„Daloló szerdára” invitálták a zenét kedvelőket. A koraesti kon-
certen a házigazda Fontana Női Kar zenés-verses összeállítását 
az adonyi Gyöngyvirág Női Kar által előadott dalokkal vala-
mint dr. Bodolai Gyögy zongora- és Horváth Péter karveze-
tő fuvolajátékával együtt élvezhette a nagyvenyimi közönség. 
A zenei élmény után kulináris élvezettel is megajándékozták 
a résztvevőket a program szervezői: zsíros kenyérből és gyü-
mölcsteából terített állófogadással búcsúztak vendégeiktől.

A Fontana Női Kart legközelebb a falunapi rendezvények ke-
retében, az ünnepi testületi ülésen hallhatjuk majd énekelni Pé-
ter Kata vezetésével. Ezt követően a Nyitott templomok nap-
ján, szeptember 15-én a Szent Cecília Ének- és Zenekarral és az 
Aranydaru Dalkörrel közösen várnak minden zenebarátot. MM
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3.2 millió forint támogatás
3.2 millió forinttal gazda-

godott Nagyvenyim: művé-
szeti klubok nyertek támoga-
tást a Csoóri Sándor Alapból.

Csoóri Sándorról nevez-
ték el a kormány népi kultú-
rát támogató programját, mely 
a tavalyi évben indult útjára. 
A program keretében 2017-
2018-ban két fordulóban, ösz-
szesen 7,5 milliárd forintnyi 
támogatásra pályázhatnak a 
népi kultúra területén, közös-
ségteremtő műfajokban mű-
ködő - Magyarországon a ha-
zai és nemzetiségi, határainkon 
túl pedig a magyar néptáncos, 
népzenei és népdalköri - szer-
vezetek, közösségek, akik az el-
nyert összeget ruhák, szakmai 
anyagok, hangszerek beszerzé-
sére, fellépések költségeinek fe-
dezésére fordíthatják.

A nagyvenyimi művelődé-
si ház kötelezettségvállalásá-
val amatőr művészeti csoport-
jai közül az Aranydaru Dalkör 
és a Nagyvenyimi Táncegyüttes 
nyújtott be pályázatot 2017-
ben. A Csoóri Sándor Alapból 
a dalkör 600.000 Ft, a néptánc-
együttes 2.600.000 Ft támoga-
tásban részesült. 

A program első körének 
megvalósítási időszaka június 
30-án lezárult, így örömmel szá-
molhatunk be az eredményekről.

Az Aranydaru Dalkör 12 
női felsőt (vizitkét), 2 férfiin-
get és 2 mellényt vásárolt tag-
jai számára 212.500 forintért. 
A dalkör eddigiekben zenei kí-
séret nélkül énekelt fellépése-
in. A támogatás lehetővé tette 
143.340 Ft értékben1 db citera, 
1 db doromb és 1 harangjáték 
beszerzését, hogy a hangszeres 
kíséret tovább növelje produk-
cióik színvonalát, hallgatóik él-
ményét. Ezt a célt szolgálják 
a hangszermikrofonok, állvá-
nyok is. Szakmai anyagok kö-
zül 44.000 forintért beszerzett 
népzenei témájú könyvek, kot-
tagyűjtemények, CD-k segítik 
őket a további felkészülésben. 
A hangrögzítő eszköz segít-
ségével – melyekre 197.400 
forintot költöttek – egyrészt 
visszahallgathatják saját pro-
dukciójukat, másrészt megörö-
kíthetik és megoszthatják azt 
másokkal is. 

A Nagyvenyimi Tánc-
együttes a támogatási összeg-
ből táncpedagógusokat fizetett, 
akik 300.000 forint érték-
ben, 20 órányi időtartamban 
új koreográfiákat tanítottak az 
együttes tagjainak. Élőzenei 
kíséretet adó előadóművészek 
tiszteletdíjára, és a koreográfi-
ákhoz szükséges zenei alapo-
kat tartalmazó hangfelvételek 

készítésére 600.000 forintot 
költöttek. Ahhoz, hogy a kü-
lönböző tájegységek táncait 
minél pontosabban idézhessék 
fel a színpadon, a koreográfiák 
és a kísérőzene mellett a viselet 
látványa is fontos. Céljuk volt, 
hogy lehetőség szerint minél 
több eredeti viseletet szerezze-
nek be, ezért Erdélyből is vásá-
roltak ruhákat. Ezek esetében 
az alapanyag minősége, készíté-
sének technológiája is megfelel 
a hagyománynak. Beszerzésük 
fontosságát csak fokozza, hogy 
már Erdélyből is nehezen, job-
bára csak gyűjtőktől szerezhe-
tők be ilyen minőségű darabok, 
és csak kis mennyiségben. Gyi-
mesi viseletből sikerült vásárol-
ni 19 db női inget, 18 db férfi-
inget, 6 db női katrincát, 4 db 
posztó kabátot, 3 db posztó fér-
finadrágot és 12 db vastag bőr 
nadrágszíjat. Hazai készítőktől 
vásároltak 10 garnitúra kötény-
ruhából, blúzból, kötényből, al-
sószoknyából álló mezőségi női 
viseletet, 5 garnitúra szoknyá-
ból, vizitkéből, kötényből, al-
sószoknyából álló mezőségi női 
viseletet. A 15 db paraszting, 11 
db fekete posztó csizmanadrág 
és a 11 posztó mellény szintén 
hazai készítő munkája. A vi-
seletek beszerzésére összesen 
1.622.004 forintot fordítottak. 

A támogatás fennmaradó ré-
széből a fellépések során a ze-
nei alap lejátszásához szükséges 
notebookot és a hozzá szüksé-
ges szoftvert, valamint a fellé-
pésekről készített hang- és vi-
deó-felvételek, zenei anyagok 
tárolására és könnyű szállítha-
tóságára alkalmas külső merev-
lemezeket szereztek be.

A táncegyüttes a 2018. évi 
fordulóra is beadta pályázatát. 
A támogatás elnyerése esetén 
újabb tájegységek táncaihoz is 
terveznek viseleteket vásárolni, 
és az erdélyi tánctáboruk úti-
költségét is szeretnék a támo-
gatásból fedezni.

Szeretettel várjuk rendez-
vényeinkre Nagyvenyim lakó-
it, ahol művészeti csoportjaink 
fellépései alkalmával önök is 
élőben láthatják majd ezeket a 
viseleteket és élvezhetik a mű-
vészi produkciókat.

Közel 100 fő vett részt a Tavaszi egészségnapi szűréseken
A Tavaszi egészségnapon 

ismét ismeretterjesztő előadá-
sokkal és kitelepülő szűrések-
kel vártuk a településünk la-
kóit. A szervező művelődési 
ház és a háziorvosi szolgálat 
munkatársai továbbra is azon 
dolgoznak, hogy minél több 
lehetőséget hozzanak hely-
be a nagyvenyimiek számá-
ra, segítve ezzel az egészség-
tudatos életmód kialakítását, 
a lakosság egészségi állapotá-
nak megőrzését, javítását. Az 
egészségnap programjának 
meghirdetését követően ez 
alkalommal is hamar beteltek 
az előjegyzési listák.

Horváth Zsuzsa előadásá-
ban a szétnyílt hasizom rege-

nerálásra alkalmas módszerrel 
ismertette meg a közönséget, 
majd egyéni beszélgetés so-
rán a jelentkezők körében el-
végezte a hasizom vizsgálatát. 
Az előadás eredményeként 
még májusban sor került egy 
csoportos oktatásra is, mely-
ben személyre szabottan ta-
nulhatták meg a jelentkezők 
a számukra alkalmas gyakor-
latokat. A következő tréning 
augusztus 15-én lesz. Berg 
Éva saját megélései alapján a 
mellrákkal kapcsolatban hív-
ta szemléletváltó beszélgetés-
re a résztvevőket. Éva a Pink-
finity csoport aktivistájaként 
érkezett hozzánk, s a csoport 
több tagjával együtt várták 

az előadást követően is sze-
mélyes beszélgetésre azokat, 
akiket közvetve vagy közvet-
lenül érint ez a betegség. Dr. 
Pásztor László főorvos átfo-
gó képet vázolt fel arról, mi-
ért fontos, hogy egészségünk-
kel foglalkozzunk akkor is, ha 
nincs súlyos panaszunk, majd 
kollégájával életmódtanácso-
kat adott a 2-es típusú cu-
korbetegség kiszűrésére alkal-
mas Findrisk tesztet kitöltők 
számára. Szűréseink közül a 
vércukor-, cholesterin-, vér-
nyomás- és testsúlymérést, a 
testzsír-százalék számítást és 
a testtömeg index-számítást a 
háziorvosi szolgálat szakem-
berei végezték. A 2. számú há-

ziorvosi körzetnek köszönhe-
tően a helyi lakók ingyenesen 
vehettek részt ezeken a vizs-
gálatokon. Ingyenesen bizto-
sítottuk a hallásvizsgálatot is. 

Büszkék vagyunk rá, hogy 
a csontsűrűség-mérés és a 
négy végtagos vérnyomásmé-
rés, mely az érszűkület kizá-
rást célozta, valamint a mela-
nómaszűrés során közel 100 
fő vizsgálatára került sor. 

Az Őszi egészségnap prog-
ramjairól az újság októberi 
számában és szórólapokon tá-
jékoztatjuk majd önöket. Vá-
runk mindenkit, aki úgy érzi, 
egészségéért önmaga tehet a 
legtöbbet.

 MM
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Így is lehet
Bevallom, pár évvel nyugdíjazásom előtt valamennyire már fel-

készültem rá. Környezetemben többféle megoldást tapasztaltam: 
volt, aki hirtelen leállt az aktivitással, s rossz vége lett, volt aki 
csendes családi magányba vonult, s volt, aki továbbra is társaságban 
töltötte megmaradt szabadidejét. Igen. A megmaradt idejét! Mert 
igaz a mondás, hogy a nyugdíjasnak nincs ideje. Ez azért van, mert 
besegít a családjának a fiatalabb korosztály nevelésében. Segít, ahogy 
tud: továbbra is vezeti saját háztartását, gondoskodik párjáról, ter-
mészetesen kicsit le is lassul. És akinek igénye van változatosságra, ő 
megkeresi azt a társaságot, ahol jó kedvvel tölt el pár órát, ahol meg-
beszélheti korosztályának problémáit. Mert ugye legjobban a közel 
egykorúak értik meg egymás problémáit. Így történt ez az én esetem-
ben is. Környezetemben hasonló korúak éltek, akik elhívtak közös ki-
rándulásra, játékos vetélkedőkre, kártyázásra, színházba… 

Tapasztaltam, illetve férjemmel tapasztaltuk, mennyire sok 
helység, rendezvény van nem túl nagy távolságban, amiről nem is 
tudnánk, ha nem járnánk a nyugdíjasok közé. És sajnos az élet vé-
ges. A párok valamelyike előbb megy el.

Aki bezárkózott, annak nehezebb feldolgoznia a tragédiát.
Aki tartozik valakihez, valamilyen csoporthoz, annak lelki tá-

maszt ad a közösség. Így sem könnyű!
Én, a váratlan helyzetben akkora támogatást, lelki vigaszt kap-

tam, amit még álmaimban sem gondoltam volna. Bizony mellet-
tem állt a község szinte minden tagja: ismerősök, szomszédok, bará-
tok…, erőt adva a folytatáshoz. Akkor éreztem, mekkora támogatást 
tud adni egy közösség. Most is így van: váratlanul ki kellett költöz-
niük a nyugdíjasoknak az iskolából az átalakítás miatt. Rövid időn 
belül helységeket, segítséget kaptam tagtársaimtól.

Együtt sírunk, együtt nevetünk. 
Együtt ünnepelünk születés- és névnapokat, évfordulót, idősek 

világnapját, pótszilveszteren is bulizunk, énekelünk, táncolunk. 
Mindig számíthatunk egymásra! S ez így jó! Így is lehet!

Póla Imréné

  

Az Európai Örökség Napok a legszélesebb körben ünnepelt kulturális 
esemény Európa-szerte, amely az Európa Tanács kezdeményezésére jött 
létre. 

Ezzel működik együtt az Ars Sacra Fesztivál minden év szeptember 
harmadik hétvégéjétől 9 napon át tartó rendezvénysorozata. Célja a 
különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni, 
felmutatni a zsidó-keresztény kultúrában rejlő remény jeleit, rávilágítani a  

Szépre, Jóra, Igazra, a művészet minden ágának bevonásával. Az Ars 
Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, 
színházai, templomai, kulturális központjai, egyházművészeti 
gyűjteményei csatlakoztak. 

 

Nyitott Templomok Napja 
 2018. szeptember 15. 

 
Ezen ötletet alapul véve a község daloló együttesei, 

valamint az egyházközség összefognak és egy  
színes, szombat délutáni koncertre várják Önöket a  
nagyvenyimi Nagyboldogasszony-templomba. 

Kérjük, jelöljék be naptárukba! 
 

Aranydaru Dalkör 
Szent Cecília Ének- és Zenekar 

 

 
Fontana Női Kar 

 

NYÁRI ZÁRVA TARTÁS
Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtár 
2018. augusztus 1-től 2018. augusztus 20-ig 

ZÁRVA tart. 
Augusztus 21-től, keddtől a megszokott 

nyitvatartási időben várjuk Önöket!

Hétfő-Csütörtök: 13-18 óráig
Péntek: 9-14 óráig

Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk 
Önöknek!

Művelődési Ház és Könyvtár

Református hírek
A Nagyvenyimi Református Gyülekezet minden hónap 

második vasárnapján délután 4 órakor tartja Istentiszteleti 
alkalmait. Az elmúlt hónapban elkészült a régi cserépkály-
ha felújítása, újra rakása. Reméljük a megvalósuló új köz-
ponti fűtésnek jó kiegészítője lesz a cserépkályha melege.

Ősszel az alábbi programokat indítjuk útnak:

– Keddenként bibliai ismereti sorozat
– Minden hónap harmadik péntekén folytatjuk a film-

klubunkat
– Szeptember második szombatján hittanosainknak 

tanévnyitó rendezvényt szervezünk
– Gyülekezeti házunk augusztustól átmenetileg otthont 

ad a Fontana Női Kar és az Aranydaru Dalkör részére is.

Következő alkalmaink:

Istentisztelet: Július 22., Augusztus 12. és 16.,
Szeptember 9. és 23.
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Érettségizzen helyben
a lehető leggyorsabban!

– Szakmunkás végzettsége van?
  – Kell az érettségi a munkahelyén?
     – Főiskolán vagy egyetemen szeretne tanulni?

Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk, 
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhet!

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

Beiratkozás és további felvilágosítás:
e-mailben: kalvingimi@gmail.com

telefonon:
Kálvin Iskola: 06 25 551–788 vagy

Lakos Angéla:
telefon: 06 20 312 8321

e-mail: lakosangi@gmail.com vagy 
Gyurkity Katalin

06 30 298 7979

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.,
OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788,

Honlap: www.kalvinsuli.hu, E-mail: kalvingimi@gmail.com

Jelentkezési lap letölthető az intézmény
honlapjáról:  www.kalvinsuli.hu

Oktatás helyszíne: Petőfi Sándor Általános Iskola,
Mezőfalva, József nádor út 13.

– 20 éves korig igényelhető a családi pótlék 
– Diákigazolványt biztosítunk
– A TB ügyintézésben segítünk

Egyéni
tanulmányi rend

kialakítható.
Az oktatás

teljes mértékben

ingyenes!
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Túramozgalom – 70 km a 70 éves 
Nagyvenyimen és környékén

„Én a turistaságot a hon-
ismeret tudományának te-
kintem. Azt a földet, melyen 
élünk, akkor szeretjük iga-
zán, ha szemtől szembe is-
merjük is azt.” Dr. Tavaszy 
Sándor idézetének igazság-
tartalmát figyelembe véve azt 
gondoltuk tavaly a helyi álta-
lános iskola igazgatónőjével, 
Kundra Lászlónéval, hogy a 
70 éve önálló Nagyvenyimet 
a diákság megmozgatásával 
köszöntsük fel. Ezért a a tú-
rázást is betettük a 2018-as 
Falunapig tartó egy éves ün-
nepi programsorozatba. Ösz-
szesen hét alkalommal – ha-
vonta egyszer - átlagosan 
10 km-t kellett gyalogol-
ni a résztvevőknek. Így lett a 
70 éves Nagyvenyim 70 km 
megtéte lével köszöntve. A 
túramozgalmunk fő célja az 
volt, hogy mozgásra serkent-
se – elsősorban – a diákokat 
úgy, hogy közben megismer-
jék és felfedezzék lakóhelyük, 
Nagyvenyim közvetlen és ki-
csit tágabb környezetét. Sze-
rettük volna, ha nem csak a 
helyi iskolások és az Erdőjá-
rók Klubja tagjai vesznek részt 
a túrákon, hanem más nagy-
venyimiek is.

Ösztönzőnek gondoltam, 
hogy akik eljönnek mind a 
hét alkalommal, azok a telje-
sítményüket elismerő oklevé-
len és jelvényen kívül egy tá-
volabbi vidéken egy látványos 
helyen, a Visegrádi-hegység-
ben túrázhatnak ingyen. 

A túrák útvonalát úgy ta-
láltam ki, hogy mindenki ál-
tal teljesíthetőek legyenek és 
megmutassa a résztvevőknek 
lakóhelyünk és a környező te-
lepülések érdekességeit, látni-
valóit. Bejártuk Nagyvenyi-
met és környékét, Mezőfalva, 
Kulcs, Rácalmás és Dunaúj-
város természeti és kulturá-
lis értékeit. Megcsodáltuk a 
Pálhalma mellett az októbe-
ri csiribi völgyet, november-

ben a ve nyimi arborétumot és 
a fekete fenyvest. Itt mond-
ta nekem az egyik hatodi-
kos fiú: Laci bácsi én születé-
sem óta itt élek, de erre még 
nem is jártam és nem is gon-
doltam, hogy itt ilyen szép és 
sejtelmes helyek is vannak. 
Decemberben Mezőfalva és 
Nagyvenyim között a Mi-
kulástúra jött a programba: a 
mezőfalvi tájház megtekinté-
se után a téli Sudár-erdőben 
túráztunk, majd Venyimre az 
arborétumon keresztül ért a 
csapat. Idén januárban Du-
naújvárosban tettünk egy 12 
km-es körtúrát: bejártuk az 
Alsófoki-patak menti arbo-
rétumot, majd óvárost bejár-
va a Duna-parton a szivaty-
tyúteleptől az erdőn keresztül 
értünk vissza a városba. Feb-
ruárban egy téli, havas telje-
sítménytúrát teljesítettünk, 
többek között a rácalmási 
Nagy-szigetet is bejárva. A 
márciusi túrán igazi tavaszi 
időben először a kulcsi Szent 
Mihály-hegyen a gyönyörű 
hóvirágmezőben ballagtunk, 
majd a kulcsi szélkerék bel-
sejét nézhették meg az érdek-
lődők. A szélkerék melletti 
kilátóból megcsodáltuk a fan-

tasztikus körpanorámát, majd 
a túrát Rácalmáson befejezve 
a Jankovich-kúriában az Af-
rika- és a halászati kiállítást 
néztük meg. Túrasorozatun-
kat áprilisban Mezőfalva fel-
fedezésével zártuk: a sárga hé-
ricsektől viruló többezer éves 
Bolondvár tetejéről kitárult 
alattunk/előttünk a Mezőföld 
látványa, majd a virágzó repce-
földek között gyalogolva szív-
ták magukba a gyerekek a friss 
levegőt. A túra végén a Sudár-
erdőben más arcát láthattuk a 
decemberben már bejárt töl-
gyeseknek: valamelyik gye-
rek meg is jegyezte, hogy pár 
hónapja ugyanitt ment végig, 
mégis teljesen mást lát most, 
mint akkor. 

Amikor kitaláltuk ezt a tú-
raprogramot, nem tudtuk, há-
nyan fognak majd rendsze-
resen eljönni. Nem tudtam, 
mennyire tudjuk megmoz-
gatni az okostelefon és az in-
ternet bűvöletében élő gyere-
keket. Elmondhatom, hogy 
sikerült! A hét túrán összesen 
528 helyi kötődésű túrázó vett 
részt: a legtöbben a két venyi-
mi őszi túrán (104 ill. 100 fő), 
a legkevesebben a januári (54 
fő) és februári (53fő) túrákon 

voltak. A legaktívabb 12 diák, 
2 szülő és 1 tanítónő volt: így 
16-an vettünk részt az összes, 
vagyis mind a 7 túrán. Ezen 
kívül 15 diák, 2 felnőtt erdő-
járó és 4 pedagógus is csak 1 
túrát hagyott ki. Tehát 37 fő 
legalább 6 túrára eljött! Utó-
lag belegondolva, ha nem lett 
volna két túra szombati mun-
kanapon és két túra pénteken 
közvetlenül dél után, biztosan 
több felnőtt vett volna részt, 
de még így is több, mint 200 
ember jött el legalább egy al-
kalommal ezekre a túrákra.

A beígért jutalomtúrára 
igazi jó időt nyújtott a Terem-
tő: május végén tele busszal 
utaztunk el Kiskovácsi-pusz-
tára, ahonnan 46 fővel igazi 
kalandtúrát tehettek a részt-
vevők. Ez már nehezebb dió 
volt, mint az eddigi mezőföldi 
túrák: Farkas Gyula vezetésé-
vel 19-en egy rövidebb – 14 
km-es, 540 m – szintemel-
kedésű túrát jártak be, 27-en 
pedig az én vezetésemmel a 
hosszabbat 18 km és 700 m 
szint – választották. Mind-
két csapat bejárta a Holdvi-
lág-árok csodavilágát, a La-
jos-forrást, a Vasas-szakadék 
beszakadt barlangját és a po-

A jutalomtúra részvevői
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Az állatokkal kapcsolatos 
nyilvántartási kötelezettségekől

Az országunkban is meg-
jelent afrikai sertéspestis, a 
jogszabályi előírások és a KM 
hatósági ellenőrzések miatt 
a következőkben a legfonto-
sabb betartandó szabályokra 
hívom fel az olvasó, gazdálko-
dó figyelmét. 

A szarvasmarha, sertés, 
juh, kecske tartást az ENAR-
ban nyilván kell tartani, akár 
önálló, akár megyei körzet-
be sorolt tenyészet; akár saját 
háztartási fogyasztásra, akár 
értékesítésre tartja, szánja a 
gazda állatait, s azok termé-
keit. Az állattartók a nyilván-
tartásba vételről tenyészet in-

formációs lapot kaptak, mely 
az adatokat tartalmazza (te-
nyészet kód, tartási hely azo-
nosító, stb.). Fontos, hogy a 
változások, adatmódosítások, 
az állattartás megszünteté-
se bejelentésre kerüljenek a 
kapcsolattartón keresztül. A 
lovak, nagylétszámú baromfi 
állományok, méhészetek nyil-
vántartása a Tenyészet Infor-
mációs Rendszerben (TIR) 
történik.

dr. Bodolai György
hatósági és ellátó állatorvos

(A cikk teljes terjedelemben 
oldasható 

a www.nagyvenyim.hu-n.)

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Eladó
4,3 ha 116 AK ér-

tékű, szántó művelési 
ágú, külterületi ingatlan 

Nagyvenyimen, 
a Mezőfalvára vezető út 

jobb oldalán eladó.
Érdeklődni 

a 06 30 959 9989-es 
számon lehet.

Diákbarát, hatékony 
korrepetálás, 
érettségire és nyelv-
vizsgára való felké-
szítés angolból.

Szabadi Andrea, 
telefonszám: 

0630/820-5780

Hogy gondtalan és vidám 
legyen a nyár

 Javában tart a szünidő, süt a 
nap és várakozással teli a család. 
Terveket szövögetünk: hogyan 
is töltsük el a szabadságunkat, 
mi mindenre futja a nyári hó-
napokból: vízpart, nagyszülők, 
családi közös nyaralás, kiskert, 
felújítás… Ahhoz, hogy való-
ban örömteli napokat éljünk 

meg, érdemes felidéznünk né-
hány alapvető szabályt, melyek 
betartásával élményeinket nem 
árnyékolja be kellemetlenség, 
betegség.

 dr. Müller Cecília
(A cikk teljes terjedelemben 

oldasható 
a www.nagyvenyim.hu-n.)

mázi Kő-hegyet. (A nyolc tú-
rán készített fényképeket a 
www.erdojarokklubja .hu 
honlapon a fotógalériában le-
het megnézni!)

A túrák után már csak a 
teljesítmények értékelése volt 
hátra: az iskolai tanévzárón az 
erre az alkalomra készített ok-
leveleket és jelvényeket vehet-
te át az a 37 fő, akik 6 vagy 
7 alaptúrán részt vettek. Kö-
zülük 27 diák volt és ami ér-
dekes, hogy a 27 gyerekből 23 
főt három osztály adott: a 6.b 
osztályból 6 fő, a 3.b osztály-
ból 7 gyermek és az 5.b osz-
tályból pedig 10 diák! Mi lett 
volna, ha minden osztályból 
ilyen aktívak lettek volna! 

Összegzésként óriási ered-
ménynek tartom azt a fizikai 
fejlődést, amit a rendszeres 
„túrázók” között tapasztaltam: 
az első két-három alkalommal 
még szenvedtek, voltak olyan 
kislányok, akik állandóan azt 
kérdezték, mikor lesz már 
vége, az utolsó túrákon már 
nevetgélve, minden nehé-
zség nélkül rótták a kilomé-
tereket. A rendszeres mozgás 
meghozta gyümölcsét. Jó volt 
hallani túrák közben, amikor 
azon versenyeztek egymás kö-
zött, ki volt már többször, és 
alig várják a jutalomtúrát.

Fontosnak tartom azt is, 
hogy a tudást nem elég csak az 
iskolapadban magunkba szív-
ni. Az igazi az, ha az elméletet 
a valóságban is megtapasztal-
hatjuk. Ez a túráinkon meg-
valósulhatott: többek között 
földrajzi, biológiai, történel-
mi és irodalmi ismereteiket 
gyarapíthatták a gyerekek, és 
ami fontos, az érdeklődés sem 
hiányzott belőlük. Ráadásul 
mindezt a lakóhelyük környé-
kén tehették meg: rájöhettek 
arra, hogy nem kell elmenni 
világot látni, itt is van sok rej-
tett és nem kellően propagált 
látnivaló! Köszönöm azoknak 
a pedagógusoknak, akik a gye-
rekek szervezésében és aktivi-
zálásában részt vettek.

És itt említem meg, hogy 
végig támogatónk volt Mo-
gyorós Mária, a művelődé-
si ház vezetője, aki munka-
társaival minden segítséget 

megadott, és a nagyvenyimi 
önkormányzat anyagi hozzá-
járulásával biztosította a már-
ciusi túra és a jutalomtúra 
buszköltségeinek viselését il-
letve a jutalom okleveleket és 
jelvényeket! Köszönöm a gye-
rekek nevében is!

Zárásként úgy gondolom, 
hogy ennek a túramozgalom-
nak akkor volt igazán érté-
ke, ha lesz folytatása. A „ju-
talomtúrán” és az évzárón is 
több gyerek kérdezte meg tő-
lem, hogy ugye lesznek jövőre 
is túrák. A részt vevő pedagó-
gusokkal való beszélgetésem 
alapján arra jutottam, hogy 
folytatni kell! Ismerjék meg 
jobban a gyerekek az országu-
kat, ahol élnek, mozogjanak 
többet, szakadjanak ki a hét-
köznapok monotonitásából! 
Ezért 2018. őszén két túrát, 
jövő tavasszal szintén két tú-
rát szeretnénk szervezni, aho-
va busszal tudunk csak eljutni. 
A minimum-kilométer mi-
att bármilyen közel akarunk 
utazni, legalább 80000 Ft-ba 
kerülne egy-egy buszút. Ezt 
szétosztva a gyerekekre (egy 
családból akár több gyerek is 
jönne) átlagban 2000 Ft-ba 
kerülne fejenként, de ezt nem 
mindenki teheti meg. Ha 100 
km-nél távolabb mennénk, az 
még többe kerülne. Én vállal-
tam, hogy a „szabadidőmben” 
vezetem a túrákat, de a rend-
szerességhez anyagi segítségre 
is szükség lesz. 

Ezért kéréssel fordulok 
azokhoz a cégekhez vagy 
magánszemélyekhez, akik 
anyagilag tudnák támogat-
ni ezt a célunkat, hogy ke-
ressenek meg az Erdőjárók 
Klubja hivatalos elérhetősé-
gein ( +36-70-3968300 ill. 
erdojarokklubja.hiv@gmail.
hu) és beszéljük meg a segít-
ség módját! Mivel az egyesü-
let közhasznú, cégeknek adó-
kedvezmény is jár a befizetett 
adományokról! Célzott támo-
gatásukat – „Kossuth Lajos 
Általános Iskola diákjainak 
túráztatásának költségeire” – 
csak a gyerekek költségeinek 
csökkentésére fogjuk fordíta-
ni. Bízva segítségükben, kö-
szönettel:  Németh László




