
Szüreti Kulináris 
kavalkád 

A Nagyvenyim és Térsé-
ge Fejlesztéséért Egyesület és 
a művelődési ház közös szer-
vezésében szüreti táncházzal 
összekötve rendezzük meg 
idén a Kulináris kavalkádot

október 20-án 
a Sportcentrumban.

A rendezvény hagyomá-
nyosan 10 órakor kezdődik a 
főzőversennyel, a szüreti éte-
lek jegyében. Ezúttal is lesz 
pálinka- és borverseny, va-
lamint kulturális műsor és 
egyéb program is társul a ku-
lináris élvezetek mellé. 

Mindenszentek, 
halottak napja
Halottak napja és min-

denszentek közeledik, amikor 
felkeressük elhunyt szerette-
ink, ismerőseink nyughelyét. 
Mindenkinek kívánok meg-
hitt, békés, méltóságteljes na-
pokat!

Vargáné Kaiser Katalin

Október 23.
Nagyvenyim Nagyközség 

Önkormányzata szervezésében ünnepi 
megemlékezést tartunk 

nemzeti ünnepünk alkalmával.

Szeretettel várom településünk lakóit 
a rendezvényünkre!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

(A részletes programot lapunk 20. oldalán találják.)

Iskola, mélykúti rendelő, buszvárók, 6219-es út, belterü-
leti utak, szociális szolgáltató tömb, Nagyvenyim-Mélykút 
közötti út, kerékpárosbarát településközpont... Vagyis: 

számos lezárult, folyamatban lévő, valamint megvalósu-
lás előtti utolsó fázisban lévő fejlesztéssel büszkélkedhet 
Nagyvenyim. Részletek a 2. és 3. oldalon

2018. október
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Megújul a 6219-es
Nagyvenyim egyike azoknak a szerencsés településeknek, 

amelyek élvezhetik majd a 6219-es jelű út felújításának előnye-
it. Jelenleg községünk belterületi munkáin van a sor hetek óta. 
Kitisztították az árkokat, hogy a vízelvezetés is rendben legyen 
az út mentén, most pedig elkezdték a tönkrement aszfaltburkolat 
megújítását. A beruházás részeként a közútkezelő felújíttatja 
a peronokat, illetve ahol szükséges, kiszélesíti, korrigáltatja a 
buszöblöket. Az önkormányzat pedig saját beruházásban hely-
reállítatja a buszvárókat, hogy teljes legyen ilyen szempontból 
is az összkép. Nagyvenyim esetében lesz még egy fontos része 
a fejlesztésnek, mégpedig a következő: a polgármesteri hiva-
talnál lévő, balesetveszélyes, ék alakú kereszteződést átalakítják 
úgy, hogy a Fő utca és a Deák Ferenc utca ne egy ponton, ha-
nem kettőn, és merőlegesen csatlakozzon be a 6219-esbe. Dr. 
Galambos Dénesnek, Dunaújváros és térsége miniszterelnöki 
biztosnak jelentős szerepe van abban, hogy ez a fejlesztés – és 
a Nagyvenyimet érintő valamennyi beruházás – megvalósulhat. 
Köszönet érte.

Belterületi utak helyreállítása
A belterületi útfejlesztés kivitelezésére irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról is döntött a képviselő-testület az október 
2-án tartott ülésén. Várhatóan novemberben történhet meg a 
kivitelező kiválasztása. Mint ismeretes, a kormány egyedi tá-
mogatásának jóvoltából 391 millió forint támogatást kapott 
Nagyvenyim a belterületi utak helyreállítására. Ez az összeg a 
település valamennyi útjának rendbetételére nem elegendő. Az 
önkormányzat vezetői arra törekednek, hogy az útfelújításra 
fordítható pénz a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra, az 
intézmények és gazdasági egységek elérését szolgáló utak, s a 
gyűjtőutak mellett, minél több ingatlant elérő módon valósuljon 
meg az utak fejlesztése. 

Óvodai 
tornaszoba

Az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be óvodai tor-
naszoba kialakítására. Első 
körben tartaléklistára került 
a pályázatunk, de októberben 
új döntési körre kerül sor, és 
bizakodunk. A terveket elké-
szítettük, építési engedéllyel is 
rendelkezünk a tornaszobára. 
Megkezdődött a bölcsőde ter-
vezése is.

Szakmai 
elismerés

A polgármesteri hivatal 
pénzügyi csoportjának dolgo-
zói nagy szakmai elismerésben 
részesültek, mert a jó adatszol-
gáltató önkormányzatok szá-
mára meghirdetett pályázaton 
az ország legjobb nyolca közé 
került az önkormányzat.

Az elismerés rendkívüli 
támogatással társult. Gratu-
lálunk!

A településközpont 
közlekedésbiztonsági 

fejlesztése 
Az iskola és a községháza 

közötti terület közlekedésbiz-
tonsági fejlesztése 80 millió 
forint támogatásból valósul-
hat meg a közeli jövőben. En-
nek közbeszerzési eljárásáról 
döntött a képviselő-testület, 
várhatóan október hónapban 
megtörténik a kivitelező kivá-
lasztása, majd a munkaterület 
átadását követően elkezdőd-
het a munka. Kerékpárosbarát 
településközpont jön létre a 
beruházás eredményeként, 
amelynek jóvoltából a köz-
lekedésbiztonság jelentősen 
fog javulni. Az iskola mögötti 

részen megszélesíti az útsza-
kaszt a kivitelező, a 6219-es 
út fejlesztésének keretében a 
balesetveszélyes csomópont 
átalakításra kerül, és forgalom-
átrendezésre is számíthatnak: a 
biztonság növelése érdekében 
az iskola előtti tömegközleke-
dést és teherforgalmat áthe-
lyezzük az iskola mögé, hogy 
az intézmény főbejáratának 
megközelíthetőségét bizton-
ságossá tegyük a gyerekek 
számára. 

A projekt részeként a Rózsa 
utca és a Földvári utca között 
új kerékpáros út fog kiépülni.

Sportpark és futókör – 
már használhatják!

Elkészült Nagyvenyim 
sportparkja, valamint a hozzá 
tartozó futókör. A beruházó és 
a beruházó kivitelezője, vala-
mint az önkormányzat közötti 
műszaki átadás megtörtént. Az 
önkormányzatnak azonban 
van még ott feladata, például 
a tereprendezést, valamint a 
sportpark akadálymentes meg-
közelítését kell megoldani. 

A létesítményt használni 
már lehet, saját felelősségre, 
mert a sportpark körüli és a fu-
tókörön belüli terület még he-
pehupás. Hivatalos átadására a 
még szükséges munkálatok után 
kerülhet majd sor, használni 
azonban már most is lehet. Kér-
jük a kedves használókat, hogy 
a futókört kerékpárral, görkor-

csolyával, gördeszkával ne hasz-
nálják, mert az futásra való. To-
vábbá kérjük, ne rongálják meg 
se a futókört, se az eszközöket, 
mert ezzel Nagyvenyim újabb 
értékét teszik tönkre, amelynek 
a megvalósítása nagyjából 30 
millió forint volt – sportpark 
pályázaton nyerte el települé-
sünk –, és reméljük sokan lelik 
benne örömüket még nagyon 
sok ideig mindazok közül, akik 
rendszeresen kocognak, illet-
ve kedvelik a saját testsúlyos 
edzéseket. A sportpark kültéri 
edző eszközeinek egy részét 
kerekesszékkel is igénybe lehet 
venni, emiatt van szükség arra, 
hogy az önkormányzat bizto-
sítsa a park mozgáskorlátozott 
megközelíthetőségét.
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Megújul a mélykúti 
rendelő, modern lesz

A mélykúti településrész 
egyetlen önkormányzati tu-
lajdonban lévő épülete a ren-
delő, amelynek a felújítása 
végéhez közeledik. Az orvosi 
tevékenység tehát hamarosan 
méltó helyre kerül. A befejezés 
határidejének november 15-öt 
tűztük ki, addigra el is készül 
a kivitelező. Az átadást köve-
tően mihamarabb birtokba is 
vehetik a mélykútiak a szép, 
modern épületet. 

Az életveszélyessé vált épü-
let helyreállításával azt a célt 
tűztük ki, hogy olyan épület 
szülessen, ami szerethető és a 
lakosok által megfelelően ki-
használt lesz a jövőben. 

A Belügyminisztérium által 
kiírt pályázaton, önkormány-
zati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések körében nyertünk 
támogatást a rendelő helyreál-
lítására. A beruházás mintegy 
32 millió forintot tesz ki.

Modern iskolában 
tanulhatnak gyermekeink

A Nagyvenyimi Kossuth 
Lajos Általános Iskolában két 
fejlesztés valósult meg párhuza-
mosan, egyik az önkormányzat, 
másik a  Dunaújvárosi Tanke-
rületi Központ égisze alatt. Az 
önkormányzati projekt kivite-
lezési fázisa befejeződött, az a 
tanévkezdésre átadásra került, 
a másik fejlesztés még tart. Az 
önkormányzati beruházásban 
külső homlokzat megújítása, 
a még ki nem cserélt nyílászá-
rók cseréje a tetőtérben, a déli 
homlokzaton árnyékoló került 
kialakításra. Ezzel együtt a bel-
ső munkálatok is elvégzésre ke-
rültek, illetve a hőleadó oldal is 
megújult, tehát új radiátorokat 
szereltek fel az egész épületben, 
és termosztatikus szabályo-
zó rendszer került kiépítésre. 
Megújult a főbejárati rend-
szer, kibővíttettük a “szélfogó” 
területet, rendbe tetettük a bur-
kolatot is, valamint felújításra 
kerültek a tornatermi mosdók 
is. Akadálymentessé vált az 

épület megközelítése, belülre 
pedig két olyan emelőrendszert 
vásároltunk, ami mobil, máshol 
is használható lesz, és alkalmas 
a szinteltolások áthidalására. A 
modernizálás elsősorban épü-
letenergetikai célokat szolgált, 
a korábban már megvalósított 
fejlesztések – amelynek része 
volt a kazáncsere – folytatása-
ként. A teljes energetikai kor-
szerűsítés két ütemben, 105 
millió forint értékben valósult 
meg az önkormányzat részéről. 

A másik, a  Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ projektje 
keretében pedig a tanulási terek 
infrastrukturális fejlesztése tör-
ténik meg, ennek részeként újul 
meg a tornaterem padozata és 
a belső homlokzata.

A két projekt által az iskola 
összesen 180 millió forintnyi 
pályázati forrásból válhatott 
modernebbé, bízunk benne, 
hogy a gyermekek, a szülők és 
a pedagógusok örömére, meg-
elégedésére.

Piactér lesz a ligetben! 
– pályázati forrásból

Piactér kialakítására 36 millió forint pályázati támogatást 
nyert Nagyvenyim önkormányzata. A tervek szerint a 
községháza mögött, a liget Deák Ferenc utcai oldalán ala-
kítanak ki olyan fedett szolgáltatói teret, termelői piacteret, 
amely téli és nyári vásárok megtartására egyaránt alkalmas. 
Nem csak árusító helyek kialakítását foglalja magában, 
hanem épületet is, amelyben például gombavizsgáló, hul-
ladékgyűjtő is megtalálható lesz. Továbbá mozgáskorláto-
zottak számára is használható nyilvános WC is megépítésre 
kerül az épületben, amit az árusokon kívül bárki, bármikor 
használhat majd.

Szociális szolgáltató tömb 
A szociális szolgáltató tömb kivitelezésére kiírt közbeszerzési 

eljárás lezárult, a nyertes kivitelezővel történt szerződéskötés 
után a cég azonnal hozzákezdett a munkálatokhoz. A munkák 
befejezésének szerződéses határideje 2019 nyara, addig kérjük 
a türelmüket, annál is inkább, mert addig a nagyvenyimiek által 
Bocskai-sétánynak elkeresztelt területen nem lehet közlekedni. 
A könyvtár megközelíthetősége jelenleg megoldott, de a mun-
kálatok alatt lesznek olyan időszakok, amikor ez problémás lesz. 

Az önkormányzati tevékenység keretében a családsegítés és 
a jóléti szolgálat a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának 
épületében működik. Ez a helyzet mindként területen dolgo-
zók számára méltatlan munkavégzési körülményeket teremt. Az 
önkormányzati feladatellátás több területét is az új szolgáltatói 
tömb égisze alá koncentráljuk majd. Ezért pályázott az önkor-
mányzat a szociális szolgáltatói tömbre, illetve ennek érdekében 
gyűjtöttük a felajánlásokat. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program, a TOP keretében erre 149 millió 840 ezer 
forint támogatást nyert el önkormányzatunk. Valamint a két 
ütemben – a már elkészült könyvtárat, valamint az építés alatt 
lévő szociális szolgáltató tömböt együtt véve – összesen mintegy 
7 millió forintot tesz ki a nagyvenyimi vállalkozások és a nagyve-
nyimi emberek adománya. Nagyon köszönjük az együttműködő 
hozzájárulásukat, és továbbra is számítunk a segítségükre, várjuk 
a felajánlásaikat a következő számlaszámra:

11736037-15361442

Az oldalakat összeállította: 
Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere
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Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 
2018. október 2-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő 
csatlakozásról, valamint az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásáról.

A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje:

2018. november 6.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhet-
nek.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRO-
NIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) EGY-
SZERI PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

Ennek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ha a pályázó már regisztrált a korábbi pályázati fordulókban a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, nem regisztrálhat újra, ő 
a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-
Bursa rendszerbe.

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező 
mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz nyújtják 
be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetik 
és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban 
feltüntetett mellékletekkel együtt. A pályázati űrlap csak a kö-
telező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott 
mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az 
önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a 
bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

A pályázatokat az önkormányzat Humán és Környezetvédel-
mi Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indokairól 
2018. december 10-ig írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
 

Takácsné dr. Gécs Anita jegyző

Köszöntjük Nagyvenyim 
idős lakóit!

Huszonhét éve ünnepeljük 
október elsején az idősek világ-
napját, és köszöntik világszerte 
a Föld több mint 600 millió 
60 év feletti lakóját, köztük a 
Magyarországon élő több mint 
két és fél millió idős lakóját. 
Nagyvenyimen hagyományo-
san az Aranydaru Nyugdíjas 
Klub keretében megrendezett 
ünnepi esten köszöntöttük 
szép szavakkal, vacsorával, 
műsorral a szépkorúakat. Isten 
éltesse őket!

Államalapításunk 
és az új kenyér ünnepe

Augusztus 20-án méltó módon emlékeztünk meg Szent Ist-
ván királyunkról és az államalapítás ünnepéről. A megszentelt 
új kenyeret Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármes-
tere és Kristofory Valter, községünk plébánosa szegte meg
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Nagyvenyim kitüntetettje: Szabóné Kiss Veronika Éva
Szabóné Kiss Veronika 

Éva a Nagyvenyimi Kossuth 
Lajos Általános Iskola szü-
lői közösségének (régi nevén 
szmk) volt 8 évig elnöke és 
egyben motorja is. E munkát 
olyan kiemelkedő szervező-
készséggel, kreativitással, ta-
pintattal végezte, mint aki erre 
a feladatra született. Finom 
intelligenciával képzett hidat 
szülő és pedagógus között, 
ezzel megannyi apró problé-
mát megoldva. Szervezésében 
minden pedagógusnap, ötle-
tes és újszerű volt, még a be-
tanítást segítő szülők is táncra 
perdültek az örömtől.

Magával ragadó személyi-
sége életre keltette a szülői 
közösség tagjait, megérezték 
a közösség ízét, lehetőségeit.

Az iskolai szülői közös-
ség legjelentősebb eseménye 
a szilveszteri bál megszer-

vezése, lebonyolítása, mely-
nek bevétele az iskola oktatá-
si eszközeit gyarapította. Így 
lehetett, hogy a 2017-es szil-
veszteri bál bevételéből új in-
teraktív táblát vehetett az is-
kola 700 ezer forintért.

Véleménye szerint azon-
ban e 8 év alatt összegyűlt 
több millió forint csak pénz, 
az nem a boldogság. Ő igazán 
arra büszke, hogy álmokat 
tudott megvalósítani. Mert 
mindig meglátta a hiányt, a 
vágyat egy gyermek lelkében, 
és meg tudta oldani, hogy ott 
is megszülessen a lehetőség, 
ahol a család ezt nem tehette 
meg. Babák, társasjátékok bi-
ciklik kaptak új kisgazdát ál-
tala, és ezzel gyermekek álmai 
válhattak valóra.

Minden barátja, ismerő-
se tudja, hogy garázsukban 
zsákszámra áll ősszel a kabát, 

a meleg ruha, tanév végén a 
kinőtt tornaruha, cipő, a meg-
unt iskolatáska.

Szűnni nem akaró lelkese-
dése példaértékű mindannyi-
unk számára, hiteles szemé-
lyisége sokaknak lehetőséget 
nyújtott jót cselekedni, jónak 
lenni. Köszönjük Neked Éva, 
e 8 évig tartó lelkesedést, el-

köteleződést az iskola tanulói, 
pedagógusai iránt, és az egész 
település iránt.

Szabóné Kiss Veronika Éva 
számára a képviselő-testület 
115/2018 (VII.30.) határoza-
tával Nagyvenyimért kitünte-
tő címet adományozott. 

Gratulálunk ehhez a ran-
gos elismeréshez!

Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Szabóné Kiss Veroni-
ka Éva, a Nagyvenyimért díj kitüntetettje, Kuminka József 
alpolgármester és Takácsné dr. Gécs Anita jegyző az ünnepi 
testületi ülésen

Tartalmas, jó hangulatú 
volt a Falunap

Legutóbbi lapszámunk jú-
liusban, a Falunap előtt jelent 
meg. Tekintsünk vissza néhány 
gondolat és fotó erejéig lakó-
helyünk legjelentősebb ren-
dezvényére, amelyet idén is a 
település önállóvá válásának az 
évfordulójához kapcsolódóan 
tartottunk meg. 

A hagyományok szerint ze-
nés ébresztővel és a községhá-
za dísztermében tartott ünnepi 

testületi üléssel vette kezdetét 
a programsorozat. Vargáné 
Kaiser Katalin polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, ki-
emelt figyelemmel községünk 
díszpolgáraira, és Altomüns-
terből érkezett vendégeinkre. 
Utalt a település évszázadok-
ban mérhető történelmére. 
– Az elénk tárult kihívásokra 
az elmúlt esztendőben igye-
keztünk jó válaszokat adni – 

fogalmazott a településvezető, 
majd sorolta a számos fej-
lesztést, beruházást, amelyet 
Nagyvenyim kormányzati és 
pályázati támogatásból való-
síthat meg.

A Fontana Női Kar ün-
nepi műsora után Takácsné 
dr. Gécs Anita jegyzővel és 
Kuminka József alpolgár-
mesterrel közösen átadták 
az idei Nagyvenyimért díjat 
Szabóné Kiss Veronika Évá-

nak, a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola szülői közössége 
korábbi elnökének. A könyv-
tárban megnyitották dr. Zse-
li József Erdélyi emlékeim 
című fotó- és Kajári Zsanett 
Tündérkert mandalák című 
festménykiállítását, illetve a 
Robin Hood rajzpályázatra 
érkezett munkák tárlatát. A 
délután és este a felhőtlen 
szórakozásé volt a főszerep a 
park árnyas fái alatt.
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/HÍREI

Ha szeptember, akkor iskolakezdés
Hiába volt még jó idő, a 

nyarat idéző napsütés és me-
leg, a szeptember elhozta a 
gyerekeknek az iskolakezdést.

Akik Nagyvenyim központ-
jában jártak nyáron, láthatták, 
hogy a felújítási munkák a va-
káció idején is haladtak. Igaz, 
szeptember 3-ra nem készült 
el minden előre tervezett be-
ruházás, de a tanévet már a 
megújult, megszépült épü-
letben tudtuk elkezdeni. Az 
önkormányzat energetikai 
pályázata lezárult, a tankerület 
által folyamatosan megvalósu-
ló pályázat tartalmazza a tor-
naterem nagyobb felújítását: 
parketta csiszolását, lakkozását, 
festést, mosdók modernizálá-
sát, tanári és tantermek átalakí-
tását, kötelező iskolai könyvtár 
és fejlesztő szoba kialakítását, 
eszközfejlesztést.

A szeptember 3-i első csen-
getés 294 diáknak jelezte az 
első tanítási napot.

Közülük 32 -en az új elsőse-
ink, akik két osztályt alkotnak. 

Németh Kitti, Szárszó Bence 
ill. Czuczor Zsolt és Tankó Ju-
dit osztálytanítók vezetésével 
kezdték meg a nagyvenyimi 
iskolás éveket.

 A 2. osztályban Molnár 
Tünde az osztályfőnök, Kiss-
né Ságodi Gyöngyi segíti a 
munkáját.

 A 3.a-ban Szalavics Esz-
ter és Pirbus Klaudia, 3. b-
ben Nagy Gáborné Gaál 
Zsuzsanna és Papp Orsolya 
tanítanak.

 A 4.a-t Fazekas Zsoltné 
vezeti Kiss-Máté Edittel, a 4. 
b-t Koncz Magdolna és Ba-
lázsné Sata-Bánfi Ágota.

Iskolánk első osztálytól fel-
menő rendszerben vezette be 
az egész napos oktatás mun-
kaformáját. Jelenleg mind a 
hét alsós osztályunk ebben a 
formában tanul. Felsőseinknek 
egy tanulószobás csoportot 
indítottunk, vezetője Lauber-
né Benedeczki Julianna. 78 fő 
menzásunk van. Étkezőink 
száma: 162 fő.

 Felsős osztályaink és osz-
tályfőnökeik:

5.a Pusztai Ágnes
5.b Góczánné Renyák Éva
6.a Hartyányi Edit
6.b Becze Gábor
7.a Czimmer Éva
7.b Tóth Tamás
8.a Péter Gyöngyi
8.b Gere Szilvia
Két új testnevelő érkezett 

hozzánk, Jakab János és Kürti 
Viktor kezdte velünk a tanévet. 
Minden évfolyamon folyik 
a mindennapos testnevelés, 
aminek személyi feltételeit 
megoldottuk.

A testnevelési órák körébe 
ebben a tanévben is néptánc 
és küzdősport foglalkozásokat 
iktattunk, amelyeknek szak-
köri folytatására is lehetőség 
van. 

Tóthné Kolmankó Diána 
félállásban tanítja a felsősö-
ket. Óraadó tanáraink Hajnal 
Tibor, Csányi-Egervári Mari-
ann, Barsi Tekla, Fehér Krisz-
tián és Pásztor Máté.

Pedagógus asszisztensünk 
Pados Ágnes, az iskolatitkári 
munkát Pintér Anita látja el. 

 Nagy változás iskolánk éle-
tében, hogy Kundra Lászlóné, 
aki közel két évtizeden át ve-
zette az intézményt, nyugdíjba 
vonult. Az új vezető megvá-
lasztásáig két igazgatóhelyettes 
vezeti az iskolát, Kissné Ságodi 
Gyöngyi és Czimmer Éva.

 A 2017/18. évi akkreditá-
ciós folyamatban iskolánk el-
nyerte az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet, melyre 
nagyon büszkék vagyunk. A 
tehetséggondozásra ebben 
a tanévben kiemelt figyel-
met fordítunk. A 2018/19-es 
tanévben is folytatjuk hagyo-
mányainkat, megszervezzük 
színvonalas rendezvényeinket, 
programjainkat.

 Az új tanévhez minden 
diáknak, szülőnek és pedagó-
gusnak jó munkát kívánunk!

 Kissné Ságodi Gyöngyi 
és Czimmer Éva 

igazgató helyettesek

Sulihéttel indítottuk a tanévet
Iskolánkban több évtize-

des hagyomány már a sulihét, 
aminek egyik meghatározó 
programja a Kossuth nap. 
Ebben a tanévben a 4.b osz-
tályosok rendhagyó, nagyon 
szép műsorral emlékeztek meg 
iskolánk névadójáról Kossuth 
Lajosról. Idén a születésnapi 
tortán a gyertyákat a megem-
lékezés után első osztályosaink 
fújták el.

Utána avattuk az elsősöket. 
Nekünk mindig nagyon tet-
szett, amikor a 8. osztályosok 
patronálták a kicsiket és alig 
vártuk, hogy ránk kerüljön a 
sor. Most, hogy végre mi let-
tünk a legnagyobbak, miénk 
lett ez a feladat. Nagyon meg-

ható pillanat volt számunkra az 
avatás. A műsor után feladtuk 
az elsősökre a Kossuthos-pólót, 
majd kézen fogva körbesétál-

tuk az iskolát, mindenki tapsolt 
bennünket. Azután követke-
zett a fényképezés a megszé-
pült iskolánk előtt, ami alatt 

fegyelmezettek voltak a leg-
kisebbek és a legnagyobbak is. 
Büszkén álltunk a legkisebbek 
mellett. 8.a és 8.b osztály
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Ez történt a sulihéten...
A sulihét első napján Kos-

suth Lajosról szóló ismeretein-
ket bővítettük szórakoztató és 
játékos formában. Az osztályok 
állomásról állomásra haladva 
oldottak meg elméleti, irodal-
mi és történelmi feladatokat, 
emellett megfért az ügyesség, 
az erőnlét és a sport is.

Az 1.-4. évfolyamon dél-
után Ki, mit tud? vetélkedőn 
vettek részt tanulóink, ahol 
megmutathatták ügyességüket, 
tehetségüket. Újabb élmények-
kel gazdagodhattunk.

A felsősök Kossuth-kupáért 
küzdöttek ezen a délutánon. 
Minden osztály kiállított foci-
csapatot és izgalmas meccseket 
nézhettünk a pályán. Kellemes 
nap volt.

Iskolánk Ökoiskola lett 
két évvel ezelőtt, így ennek 

jegyében tartottuk a sulihét 
második napját. Zöldnapnak 
neveztük, mert mindenki zöld 
pólóban jött suliba, és pró-
báltuk autómentessé tenni 
a napot. Tehát sokan kerék-
párral vagy gyalog érkeztek, 
mert erre kértük a szülőket 
is. A napot közös futással 
kezdtük, 2018 méteres távot 
kellett megtenni. A táv meg-
tétele után a gyerekeket az 
iskola aulájában gyümölcs-
lével kínáltuk, támogatva az 
egészséges életmódot.

A délelőtt folyamán spor-
tos állomásokon versenyezhet-
tünk. KRESZ-pályán gyako-
roltuk a szabályokat, pingpon-
gozhattunk, bowlingoztunk, a 
kötélhúzást is kipróbálhattuk, 
tollasoztunk, nagyon kellemes 
napot töltöttünk el.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Beszoktatás – visszaszoktatás
Minden év szeptemberében 

új nevelési év kezdődik intéz-
ményünkben, melynek az első 
egy-két hete a beszoktatás, 
visszaszoktatás időszaka.

A hároméves kisgyerme-
kek életében nagy lépés az 
óvodai élet megkezdése. Aki 
eddig otthon az édesanyjával 
töltötte élete első három évét, 
most nagy változások elé néz. 
Néhány nap alatt sok-sok 
mindent kell megtanulnia, 
hogy aztán a szülők nélkül is 
megállja a helyét az óvodá-
ban. A beszoktatás 3-5 napja 
a szülővel - legtöbbször az 
édesanyával - együtt történik. 
Az első alkalommal egy-két 
órát tölt el a gyermek a cso-
portban. Ez alatt az idő alatt 
a szülővel közösen megismeri 
a csoportot, öltözőt, mosdót, 
megtanulja a jelét, illetve a 
csoportban ismerkedhet a 
játékokkal és a gyerekekkel. 
A második, harmadik naptól 
kezdődően a kisgyerek már 
egyedül is eltölt rövid időt 
a csoportban. A beszoktatás 
utolsó napján pedig már ott 
is ebédel, a következő héttől 
ott is alszik a csoportban. 

Ez a néhány nap általában 
elegendő ahhoz, hogy a gye-

rekek a csoportban dolgozó 
felnőtteket - óvónénik, dajka 
néni - megismerjék, és elfogad-
ják, igényeiket, szükségleteiket 
kifejezzék, segítséget kérjenek. 
De természetes dolog az is, ha 
időnként sírva fakadnak.

A bölcsődés, családi nap-
közis gyerekek már azzal az 
előnnyel érkeznek hozzánk, 
hogy az óvodával szinte tel-
jesen azonos, kialakult napi-

rendjük van. Viszont nekik is 
meg kell tanulniuk a jelüket, 
megismerni a csoportot, az 
udvart és a többi kisgyereket 
is. Hozzá kell szokniuk, hogy 
többen vannak körülöttük, 
más személyek, mint akiket 
eddig megszoktak. Az érzel-
mi biztonságot, elfogadást az 
első napokban ki kell alakíta-
nunk. A bölcsődéből érkező 
gyerekeket nem szoktuk be-

szoktatni, de ha a szülő úgy 
érzi, az első napon egy kis 
időt a gyermekével tölthet a 
csoportban.

A visszaszoktatás azokra az 
óvodás gyerekekre vonatkozik, 
akik már az előző évben, illetve 
években is jártak óvodába. A 
nyári szünet viszonylagos sza-
badságához képest újra életbe 
lépnek az óvodai szokások, 
szabályok. Még a nagyobb 
gyerekeknek is szüksége van 
egy-két hétre, hogy visszará-
zódjanak az óvodai életbe. Bi-
zony még náluk is előfordul, 
hogy kicsit elszomorodnak, 
elpityerednek, de ezeken a 
pillanatokon gyorsan átlen-
dülnek a segítségünkkel, vagy 
egy ismert mese, egy kedvenc 
játék esetleg ovis barát megje-
lenésével. 

Legfőbb célunk, hogy a 
mindennapi tevékenységek, 
foglalkozások, fejlesztések 
mellett biztonságban és jól 
érezzék magukat a gyere-
kek az óvodában töltött évek 
alatt. Tóthné Buzási Olga
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Szüreti mulatságot rendeztünk
Óvodánkban már rég-

óta hagyomány, hogy a népi 
szokásokat, jeles napokat 
rendszeresen megünnepeljük, 
és felelevenítjük a hozzájuk 
kapcsolódó szokásokat. Így 
az idén is 2018. szeptember 
28-án megrendezésre került 
a szüreti mulatság. Ezt hosszú 
készülődés előzte meg. Feldí-
szítettük óvodánkat, szüreti 
díszbe öltöztettük csoportjain-
kat, tágas udvarunkat. Szüreti 
dalokat, verseket, mondókákat 
tanultunk, termésekből dísze-
ket készítettünk. Meséket me-
séltünk, képeket nézegettünk 
arról, hogy régen hogyan 

szüreteltek és ünnepeltek az 
emberek. Megbeszéltük, hogy 
miképpen történik a szőlő fel-
dolgozása. Ezáltal a gyerekek 
új ismeretekre tettek szert és új 
szavakkal ismerkedtek. Hiszen 
mára már nem igazán jellemző, 
hogy az otthonokban szőlőt 
termesztenek, szüretelnek így 
a gyermekek kevésbé szerez-
nek mindezekről tapasztalatot. 

Számunkra fontos, hogy a 
gyermekek elsajátítsák a jeles 
napokhoz, munkaalkalmakhoz 
kötődő népszokásokat, hagyo-
mányokat. Mindezek érdeké-
ben igyekeztünk ezúttal is „iga-
zi” szüreti mulatság hangulatát 

megidézni. A délelőttre közös 
szőlőszemezgetést terveztünk, 
majd az óvoda gondnoka, Józsi 
bácsi segítségével megkezdtük 
a darálást, préselést és a finom 
must megkóstolását.

Természetesen vendége-
ket is hívtunk: az iskola első 
osztályos tanulóit, valamint 
Pásztor Mátét, aki táncházat 
tartott. Lehetőség volt folya-
matos kreatívkodásra, táncra 
és játékra is. Nem utolsósor-
ban a konyhás nénik megle-
petés tízóraival készültek kis 
vendégeinknek és az óvódás 
gyermekeknek. A szülők szá-
mára is nyitott délutánnal foly-

tatódott a mulatság. Elsőként 
az Aranydaru Dalkör néhány 
tagja lépett fel, majd minden 
csoport bemutatkozott egy rö-
vid kis műsorral. Ezt követően 
minden gyermek kipróbálhatta 
magát egy-egy népi ügyességi 
játékban, amiért jutalmul még 
egy kis apró meglepetésben is 
részesült. Hogy senki se ma-
radjon éhesen, a konyhás nénik 
délutánra langallóval készültek, 
valamint lehetőség volt must és 
limonádé kóstolására és a szü-
lők által felajánlott sütemények 
elfogyasztására, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk!

Gaszlerné Simon Irén

Kellemes délelőtti elfoglaltság volt szeptemberben az almás 
linzer készítése

A termések őszi betakarítása témakörben almát szedtek a 
Katica csoportba járó gyerekek

Így készül a linzer 
a Nyuszi csoportban

Almát szedtek a Katica 
csoportosok

Tűzriadó próba
Idén is megtartottuk 2018. 

szeptember 19-én délelőtt a 
tűzriadó próbát óvodánkban, 
melyre minden évben sort kell 
keríteni. A gyerekek nagyon 
ügyesen vették az akadályt, 
pillanatok alatt kijutottunk 
velük az udvar kijelölt helyére, 
senki nem esett pánikba, nem 
ijedt meg. Ezt követően a Fe-
jér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak köszönhetően 
a Dunaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség Dunaújvá-
rosi Tűzoltó Parancsnokságá-
nak négy tűzoltója ellátogatott 

hozzánk a gyerekek nagy örö-
mére egy tűzoltó autóval. Sok 
új ismerettel gazdagodtak, 
mivel a tűzoltók bemutatták a 
különböző eszközöket és rész-
letesen elmagyarázták, hogy 
melyik mire való, sőt volt, amit 
ki is próbálhattak a gyerekek. 
Beülhettek a tűzoltóautóba, 
felvehették a sisakot, maszkot, 
megnézhették, hogy a tűzoltók 
hogyan használják a vízsugarat 
a tűz oltására. Végezetül sziré-
názással köszöntek el tőlünk. 
Ez a délelőtt mindenki számá-
ra tartalmasan telt el.
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

A múló idő
Az elmúlt időszakban nagy 

történések helyszíne volt köz-
ségünk, melyek érintették a 
helyi civil szervezetek, köztük 
a nyugdíjas klub életét is. 2-3 
hónappal ezelőtt 2-3 nap lefor-
gása alatt ki kellett költöznünk 
eddigi működésünk helyszí-
néről, az iskolából. Tagságunk 
áldozatos munkájának köszön-
hetően dolgainkat magánhá-
zaknál helyeztük el. Bevallom: 
nem tudom, mennyi időre.

Tájékoztattuk a baráti klu-
bokat, dalköröket, hogy egy 
ideig nem tudjuk meghívásai-
kat viszonozni.

Döcögősen, de tovább mű-
ködtünk. Átmeneti megoldás-
ként a helyi fogadóban tartjuk 
klubösszejöveteleinket, ahol 
megünnepeltük az Idősek Vi-
lágnapját is kisapostagi meghí-
vott barátaink társaságában.

A nyári időszak egy része 
nyaralással zajlott. Szerencsés-

nek mondhatom magamat, 
mert ebben az évben szep-
tember elején lehetőségem 
volt hosszabb időre elutazni. 
S megtörtént a „csoda”.

Két hét után hazaérve 
örömmel tapasztaltam, hogy 
a könyvtár mellett megkez-
dődött a szociális szolgáltató 
tömb 2. ütemének kivitelezése. 
Elkészült az alap, s azóta emel-
kednek a falak is. Bizakodó és 
boldog vagyok. Most kicsit 
visszafogtuk a nyugdíjas klub, 
a dalkör, a tánckar működését, 
de úgy tűnik, az idő mindent 
megold. Bízunk abban, hogy 
az új szociális blokkban ál-
landó működési helyre lelünk, 
ahol eddig megszokott, s ta-
lán még annál is kellemesebb 
időket tudunk majd együtt 
eltölteni.

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub klubvezetője

Virágkonyha

Az ehető virágok különleges világáról tartott érdekes elő-
adást Halmos Monika az iskolában. Az érdeklődők kósto-
lóval egybekötött bemutató részesei is lehetettek ezen a 
művelődési ház által szervezett érdekes programon

Fürkésztük az égboltot

Dr. Zseli József, nagyvenyimi körzeti orvos és amatőr csil-
lagász várta az érdeklődőket 2018. szeptember 18-án 19 
órától 22 óráig a nagyvenyimi egészségház előtti parkoló-
ban három felállított távcsővel, mellyel a közel 50 megjelent 
résztvevő a Jupitert, a Szaturnuszt, a Marsot és a Holdat 
tekinthette meg

Őszi játszóház ábszínházzal

A nagyvenyimi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 
pedagógusai és művelődési házunk dolgozói közös 
játszóházat tartottak október 6-án délelőtt az óvodában. 
A környezetvédelem jegyében újrahasznosítható anyagok-
ból készíthettek a résztvevők különböző tárgyakat. A vidám 
együttlétet megkoronázta Barna Zsombor bábelőadása. 
Vitéz László a nagyvenyimi gyerekek gyöngyöző kacajával 
kísérve kereste a neki való menyecskét



Mi újság Nagyvenyimen? 11

Ars Sacra Fesztivál – 
Nyitott templomok napja

Az országos fesztiválhoz kapcsolódva változatos kis progra-
mot szerveztünk a Szent Cecília Ének- és Zenekarral, valamint 
dr. Bodolai György előszállási állatorvos barátunkkal karöltve 
2018. szeptember 15-én, szombaton délután.

A nagyvenyimi Nagyboldogasszony templom kitárta kapuit 
az érdeklődők előtt. Kiss Csaba Gábor világi munkatárs mesélt 
a templom építészeti és dekorációs stílusáról, történetéről.

A részvevők a fesztivál eszméjét követő programot állítottak 
össze, melyhez Bodolai doktor is hozzájárult orgonajátékával, 
szólóénekével és Wass Albert egyik költeményével.

A Szent Cecília Ének- és Zenekar vidám kortárs egyházi 
dalokat adott elő, gitárkísérettel.

A Fontana Női Kar tagjai versekkel, népmesével színesítették 
a zenei műsort. Keresztmetszetet adtunk változatos repertoá-
runkból. Latin nyelvű régi egyházi dalokat, népdalfeldolgozá-
sokat és megzenésített verset választottunk.

A kulturális élmény után csodás tájakon járt a közönség az 
Erdőjárók erdélyi kirándulásáról készült képek segítségével.

Szándékunk szerint ez a kezdeményezés hagyományt teremt 
a község kulturális életében.

Fontana Női Kar

IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen? 

Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92. A kiadó a Művelődési Ház és Könyvtár 

2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.
A kiadásért felelős: Mogyorós Mária. Tel.: 25/506-220. Szerkeszti: Művelődési Ház és Könyvtár 

Nagyvenyim szerkesztőbizottsága. e-levélcím: muvhaznagyvenyim@gmail.com
Készült: 1500 példányban, 2018. 10. 9. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 04/MÚN/2018.

Digitális Jóléti 
Pont létesült Nagyvenyimen – 

ingyenesen használható új 
digitális eszközök a könyvtárban

A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szol-
gáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 
azonosítószámú kiemelt projekt keretében zajló „Digitá-
lis Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű programban 
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata a Palágyi József 
Könyvtárban elhelyezett új eszközök használatára nyert lehe-
tőséget.

Az eszközök - 3 db notebook, 2 db tablet 2 db okostelefon 
valamint egy többfunkciós másoló-nyomtató és egy projektor 
- telepítése május végén megtörtént. A notebookok, tabletek 
és a multifunkcionális eszköz ingyenesen állnak rendelkezésére 
azoknak, akik az intézményben eddig is elérhető nyilvános in-
ternetvonalat nem saját eszközükkel kívánják használni. A be-
rendezések az előzetes tesztelések alapján megfelelően működ-
nek, alkalmasak a mindennapi használatra. 

Az elektronikus eszközök használatára hétfőtől-csütörtökig 
13-17 óráig, péntekenként 9-13 óráig van lehetőség a könyvtár 
olvasóterében a nagyvenyimi lakosok számára.

A Digitális Jólét Program Pont mentora Debreczenyi Kál-
mánné könyvtáros, hozzá fordulhatnak a berendezések haszná-
lata során felmerülő kérdésekkel, az esetleges problémákkal, il-
letve nála lehet igényelni az eszközöket

Ha kérdésük van az eszközök használati lehetőségéről, hét-
főtől csütörtökig 13-18 óra, pénteken 9-14 óra között szemé-
lyesen vagy telefonon (25/506-220), vagy a muvhaznagyve-
nyim@gmail.com e-mail címen tudnak minket elérni.

Térjenek be hozzánk, várjuk Önöket szeretettel.
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Tisztelt Nagyvenyimiek,  
Kedves Látogatóink! 

 
2018. szeptember 3-tól megkezdődött a  

Szociális Szolgáltató Tömb 2. ütemének kivitelezése. 
A kivitelezés teljes időtartamára a könyvtárépület 

főbejáratát bezárjuk. 
Látogatóinknak ezen időszakban a  

parkoló felőli bejáraton  
van lehetőségük bejutni. 

  

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 
Művelődési Ház és Könyvtár 
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Köszönjük a Nagyvenyimi Polgárőr 
Egyesület tagjainak munkáját!

Mondják, könnyű meg-
szokni a jót! Mi is így vagyunk 
ezzel, szinte már természetes-
nek vesszük, vagy néha fel sem 
figyelünk rá, hogy a Nagyve-
nyimi Polgárőrök mindig, 
mindenütt jelen vannak, fi-
gyelnek, segítenek, óvják ér-
tékeinket, biztonságunkat. 

A művelődési ház a tele-
pülési szintű rendezvények 
lebonyolítása során szorosan 
együttműködik az egyesület-
tel.

A polgárőrök sokszor a 
munkahelyükön ledolgozott 
10-12 órás műszak után kez-
dik az éjjeli járőrszolgálatot, 
de hívásunkra mindig akad 
közülük, akire számíthatunk. 
Támogató jelenlétüknek kö-
szönhetően biztonságosan és 
gördülékenyen bonyolíthatunk 
le olyan rendezvényeket, mint 

a zenés ébresztő, a falunap, 
a szüreti felvonulás, de jelen 
vannak a gyermeknapokon, 
az adventi- és egyéb rendez-
vényeken is. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Nagyvenyimi Polgárőr 
Egyesület minden tagjának a 
munkánkhoz nyújtott támo-
gatásukat, a település életében 

vállalt felelősségteljes, önkéntes 
tevékenységüket. 

 Mogyorós Mária
 a Művelődési Ház 

és Könyvtár vezetője

20 éves a foltvarrró klub
Lapzártánk idején, október 

6-án ünnepelte alapításának 
huszadik évfordulóját a műve-
lődési ház égisze alatt működő 
Nagyvenyimi Foltvarrók Klubja.

Öltögető asszonyaink 
ezúttal is meghívták a társ-
klubok tagjait az eseményre, 

hogy közös varrással és tortá-
zással, beszélgetéssel, együtt 
töltött pár órával ünnepeljék 
a jubileumi születésnapot. A 
rendezvényen a klub tagjai-
nak alkotásaiból rendezett 
kiállítást is megnézhették a 
résztvevők.

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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Köszönjük!
Köszönetet érdemel az az 

összefogás, ahogyan segítsé-
günkre siettek a helyi intézmé-
nyek, vállalkozások, magánsze-
mélyek annak érdekében, hogy 
az átalakulások, korszerűsíté-
sek időtartamára átmeneti 
elhelyezést biztosíthassunk a 
művelődési ház - eddigiekben 
az iskola épületében működő 
- csoportjai számára.

Ősztől a Nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Is-
kolán kívül a Szent Ferenc 
Szeretetotthonban, a Refor-

mátusházban, a Sportcent-
rumban és a Varga Fogadó-
ban talált otthonra egy-egy 
csoportunk.

Bízunk benne, hogy a kis 
közösségeinket jellemző ösz-
szefogás elég erős ahhoz, hogy 
az átmeneti kellemetlenségek 
közepette is tovább működnek 
klubjaink, és nagy örömmel 
veszik majd birtokba a jelenleg 
zajló fejlesztések eredménye-
képpen létrejövő külső és belső 
közösségi tereket.

MM

Ongai Gábor 
emlékére

Az Ongai Gábor emlékére 
megrendezett augusztusi ké-
zilabdautánpótlás-emléktor-
na után Pálhalmán rendezték 
meg az I. Ongai Emléktornát 
labdarúgás sportágban szep-
tember utolsó hétvégéjén. Az 
esemény szervezéséből kivette 
a részét a Dunaújvárosi Rend-
őrkapitányság, a Dunaújváro-
si labdarúgó Szövetség, és a 
részt vevő tizennégy, jobbára 
rendvédelmi csapat mellett 
megmérkőzött a kupáért a 
barátokból, csapattársakból 
verbuválódott Ongás FC is, 
valamint a térség polgármes-
tereinek, önkormányzati veze-

tőinek csapata is részvételével 
tisztelgett a kiváló családapa, 
szakember és jó barát emléke 
előtt. A sportpályán történő 
találkozások mellett termé-
szetesen a család támogatása 
is nagyon fontos volt az erre a 
célra létrehozott alapítványon 
keresztül. 

Ongai Gábor rendőr őrnagy 
2018 áprilisában 43 éves ko-
rában tragikus hirtelenséggel 
hunyt el. Gyászolta felesége, 
Ongainé Dzsugán Viktória, 
két gyermeke, Lili és Gábor, a 
családtagok, a barátok, a kol-
légák, a Dunaújvárosi Rend-
őrkapitányság állománya. 

...Mert olvasni jó!
Júniustól ismét olvasási verseny 

a könyvtárban.

„Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintet-
lenül örzik őket otthon a szekrényeikben, hanem azok, akik 
éjjel-nappal kezükben forgatják.”

(Erasmus)

Kedves Szülők és Gyerekek!

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár ol-
vasásra ösztönző versenyt hirdet az általános iskolás 
gyerekeknek.

Várunk minden olvasni szerető diákot másodiktól 
hatodik osztályig. A versenyen az általunk ajánlott 20 
darab könyvből a gyerekek tetszésük szerint választ-
hatnak ki műveket.

Az olvasás örömén kívül, minden résztvevőnek 
apró meglepetéssel kedveskedünk.

Külön díjjal jutalmazzuk azt:
– aki a legtöbb könyvet elolvassa (amit furfangos 

módon ellenőrizni is fogunk)
– aki a legleleményesebb könyvajánlást írja
– aki a legszebb rajzot készíti

A verseny 2018. június 15-től 
december 20-ig tart

A részvétel további részleteiről a könyvtárban lehet 
érdeklődi Debreczenyi Kálmánnénál – Éva néninél 
személyesen, vagy a 25/506-220 -as telefonszámon.

Eredményhirdetés 2019-ben a magyar kultúra 
napján lesz.
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Kreatív klub
Szeretettel hívunk minden 

kedves alkotni vágyó személyt 
klubunkba. 

Különféle technikákkal ismerkedünk meg, úgymint 
quilling, fonalgrafika, szalaghímzés, díszcsomagolás, 
masni készítés, papírfonás, kopogtató, ajtódísz készítés… 
A kézügyesség nem alapfeltétel! Inkább a kitartás, az al-
kotási vágy és az újabb technikák megismerése.

A Kreatív Klub alkalmai 
hétfőnként 16-18 óráig 
az iskolában vannak. 

Nagy örömmel fogadunk minden 
érdeklődőt.

Gyürüs Istvánné

Református hírek 
 A nagyvenyimi református gyülekezeti házban az idei ősszel 

is megszervezzük 8 alkalmas bibliaismereti sorozatunkat. Az idei 
témánk:Hasznos vagyok-e valóban?

Hogyan lehetek hasznos a gyülekezetben, az egyházban és 
e világban? – erről fog szólni a következő bibliaóra sorozatunk, 
melyre minden érdeklődőt várunk szeretettel. Nyolc hét alatt 
fogjuk végigolvasni Pál apostol három rövid levelét, amelyeket 
gyülekezetek vezetőinek írt azzal a céllal, hogy hogy őket segítse 
a szolgálatban, a gyülekezeti munkában. Tanuljuk együtt e leve-
lekből most, hogy hogyan válhatok magam is valóban hasznossá 
a közösség számára! 8 találkozás, másfél órás beszélgetések: hogy 
hasznossá legyünk.

A bibliaismereti sorozat október 2-án kedden este indul és 
mindig 18 órakor kezdődik és egy-egy alkalom 1,5 órás.

Várunk mindenkit szeretettel!
November 9-én 18 órakor Filmklubbot tartunk.

Istentiszteleti alkalmaink: 
2018. október 14. 16 óra  Tanévnyitó istentisztelet
2018. október 28. 16 óra Istentisztelet
2018. november 11. 16 óra Úrvacsorás istentisztelet
2018. november 25. 16 óra Istentisztelet
2018. december 9. 16 óra Istentisztelet
2018. december 23. 16 óra Istentisztelet
2018. december 25. 16 óra  Karácsonyi úrvacsora

Elérhetőségeink.: Alkalmaink a Nagyvenyim Zrínyi utca 10. 
szám alatt levő gyülekezeti otthonban vannak. 

Böttger Antal Lelkipásztor +36 30 6809968 
Suhay Gabriella: + 36 30 9027995

Célba ért a nagyvenyimi 
ultramaratonista

Pötör Zoltán a DTSE 
színeiben indult el augusztus 
15-én a svájci Busch városban 
megrendezésre került Swis-
sultra versenyen. A feladat 
embert próbáló volt: 38 km 
úszás, amit Zoltán 20 óra 31 
perc, 41 másodperc alatt tel-
jesített. Ezután következett az 
1800 km-es kerékpár táv, ami-
vel a nagyvenyimi versenyző 
119 óra 17 perc 06 másodperc 
alatt végzett. A biciklis táv 
után sem volt vége még a ver-
senynek, ugyanis a kerékpárról 
leszállva a versenyzőknek 422 
km-t kellett még futva meg-
tenni. Zoltán 90 órát 47 percet 
és 18 másodpercet töltött a fu-
tópályán, így összesen 230 óra 
57 perc és 38 másodperces ( 9 

nap 14 óra 57 perc) nagyszerű 
időeredménnyel 4. helyezett-
ként fejezte be a Swissultrát. 
Gratulálunk Pötör Zoltán!

 Őszi egészségnapra várjuk Önöket! 
 

 
 
 
 

Időpont:  
2018. november 24. szombat 14-17 óráig 

Helyszín: 
Palágyi József Könyvtár (Nagyvenyimen az iskola és a benzinkút között) 

Házigazdánk: Dr. Reiter Gábor háziorvos 
 

Előadások: 
• Dr. Boda Viktória: A szájüregi daganatos megbetegedésekről 
• Dr. Gorka Eszter: A bőrgyógyászati szűrések fontossága 
• Dr. Reiter Zsófia: Szemünk világa – szemészeti témájú előadás 

 

Szűrések: 

• Melanoma szűrés 
• Szemészeti szűrés 
• Boka-kar index – négy végtagos vérnyomásmérés - Dr. Ménesi 

Rudolf érsebész főorvos (egyeztetés alatt) 
• vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés – nagyvenyimi háziorvosi 

szolgálat 
• testsúly-, testzsírszázalék, vázizomszázalék és BMI mérés – 

nagyvenyimi háziorvosi szolgálat 
Figyelem! 

Nagyvenyimi lakosok számára az egészségnapi vizsgálatokon 
a részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges, 

a 25/506-200 telefonszámon hétköznap 8-9 és 12-14 óra között. 
 

Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai 



Mi újság Nagyvenyimen?16

Művelődési ház keretein belül működő csoportok 
A nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár csoportjai  

továbbra is szeretettel várják régi és új tagjaikat! 
 Csoportvezető Elérhetősége Klubfoglalkozás  

időpontja Helyszín 
Alakformáló 

torna Hólik Rózsa 30/970-29-34 kedd 19-20 
csütörtök 19-20 

Quality Fitt SportCentrum 
(Fő u. 13/a.) 

Aranydaru 
Dalkör 

Csavajdáné 
Hassza Magdi 20/265-15-71 csütörtök 15-16 A csoport megbeszélése 

szerint 
Aranydaru 
Nyugdíjas 

Klub 
Póla Imréné 30/608-58-47 

minden hónap első 
hétfőjén  
15-17 

Varga Fogadó 
(Fő utca 8.) 

Boldogságklub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53,  
30/339-21-00 

havonta egy  
hétfőn 17-20 Iskola 

Foltvarró klub Selmeczi-Kovács 
Istvánné 30/564-03-20 kedd 15-18 

Szent Ferenc 
Szegénygondozó Nővérek 

Szeretetotthona 
(Táncsics u. 6.) 

Fontana Női 
Kar Péter Kata 30/940-11-47 szerda 18-20 Református Ház 

(Zrínyi u. 10.) 
Főnix 

Foltvarró 
csoport 

Csécs-Somorácz 
Zsófia 70/708-52-25 Egyeztetés alatt Egyeztetés alatt 

Gerinctorna Gulyás Erzsébet 30/190-22-25 kedd 18-19  Könyvtár galériája 

Jóga (Gerinc) 
Jóga (Hatha) 

Jóga (Jin) 
Sáriné Kun Anita 30/928-35-06 

hétfő 18:15-19:15 
szerda 18:15-19:30 

csütörtök 19:15-20:15 

Könyvtár galériája  
Könyvtár galériája 
Könyvtár galériája  

Kötögetők 
klubja Szabadi Andrásné 30/641-62-17 szerda 15-17 Könyvtár 

Kreatív Klub Gyürüs Istvánné 30/66-43-125 OKTÓBERTŐL 
hétfő 16-18 Iskola 

Német 
barátság nyelvi 

klubja 
Kegyes Lászlóné 30/748-56-53,  

30/339-21-00 
Hétfő 17:30-19:00 

Csütörtök 17:30-19:00 Iskola 

Szerető 
beszélgetések 

Művelődési Ház 
és Könyvtár 25/506-220 alkalmanként 

16:30-19:30 Iskola 

Táncegyüttes 
Kuminka Zsuzsa 
Czuppon Péter  

 
30/277-36-06 

OKTÓBERTŐL 
páros hét  

péntek 19-21 
szombat 8-10 

Iskola tornaterme 

Társastánc 
klub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53,  

30/339-21-00 

OKTÓBERTŐL 
páratlan hét  

péntek 19-21 
Iskola tornaterme 

Thai Chi Dávid Béla 
Póla Imréné 30/608-58-47 csütörtök 18-19 Könyvtár galériája 

 

A csatlakozás feltételeiről érdeklődni és a foglalkozásokra jelentkezni a Palágyi József 
Könyvtárban (az iskola épülete és a benzinkút között) személyesen, illetve a 25/506-220-

as telefonszámon, és a muvhaznagyvenyim@gmail.com e-mail címen, valamint a fent 
látható vezetőknél, telefonon lehet. 
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Serdülőkori nehézségek
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai évről évre új 

témakörökben hívják együtt gondolkodásra az Olvasókat, és igye-
keznek használható ötletekkel, követendő példákkal segíteni a csa-
ládokat a gyermek és serdülőkori problémák megoldásában. 

Irásunkban idén ősszel az eltúlzott telefonhasználattal és az ebből 
kialakuló “telefonfüggőséggel” foglalkozunk.

Serdülő gyermekünktől, szülőként sokszor hallhatjuk, hogy: En-
gem mindenki utál! Gyermekünk dühösen üvölt, majd sértetten 
elrohan, és becsapja maga mögött az ajtót. 

Szülőként első gondolatunk, hogy: Ez a mi gyerekünk lenne?! 
Újra meg újra elhangzik az önvád: vajon hol rontottuk el? 

Feltehetően sehol, mondaná erre a pszichológus, a családsegítő, 
hiszen a krízis a serdülőkor természetes velejárója. Ami persze cse-
kély vigasz, amikor a szorongás, félelem és az indulatok alapjaiban 
rengetik meg a család életét.

Szülőként el kell fogadunk, hogy gyermekünk mennyi változáson, 
krízisen megy át nap mint nap. Emellett meg kell találni egy új utat, 
hangvételt gyermekünkhöz.

Mindennapi gondjainkat pluszban tetézi, hogy sokszor szem-
be találjuk magunkat azzal a problémával, hogy hiába próbálunk 
gyermekünkkel szót érteni, semmi más nem érdekli csak a telefon.

A mobiltelefonok ma már jóval többet jelentenek, mint egyszerű 
kommunikációs eszközök. Úgy hozzánk és a gyerekeinkhez nőttek, 
hogy már egy lépést sem tudunk tenni nélkülük. 

Több felmérés szerint az okostelefon tulajdonosok 90%-a függő. 
Szakértők azt mondják, hogy sokan hajlamosak vagyunk szülőként 
is elbagatellizálni a függőség kérdését, veszélyeit. 

Pedig köztudott, hogy minden függőség az élvezettel kezdődik. 
Ezért nekik az a véleményük, hogy az üzenetek, lájkok dopaminnal 
árasztják el az agyat. A folyamatos “bevitel” új normát állít be, ami 
végül a csalódottság érzéséhez vezet, ha nem tudjuk folyamatosan 
kielégíteni az új szintet. Szakértők véleménye, hogy természetesen 
nem minden telefonos tevékenység okoz függőséget, ahogy nem 
minden alkoholfogyasztás vezet alkoholizmushoz sem.

De honnan lehet tudni, hogy kialakult-e függőség? Nehéz meg-
húzni a határt. Mi azt javasoljuk, tartsunk önvizsgálatot magunk és 
gyermekeink részéről is. 

A pszichológusok úgy vélik, hogy a kiskamaszok és a fiatalok 
életében a mobilkészülékek már-már családtagként vannak számon 
tartva, és sok esetben az igazi barátokat is helyettesíti az eszköz.

A szakemberek szerint minden egyes, a mobiltelefon társaságá-
ban eltöltött óra hatással van a gyerekek idegrendszeri működésére, 
fejlődésére, sőt a verbális funkcióikra is. 

A pszichológusok szerint a telefonokon történő folyamatos válto-
zások, történések idővel lobbanékonnyá tehetik a fiatalokat, akik így 
kevésbé tudnak majd együttműködni, közösségben dolgozni, csök-
kenhet az önbecsülésük, az érzelmi intelligenciájuk hiányos lehet.

A mobiltelefon használat négy káros hatása, amely főként a 
fiatal generációt érinti!

Csökkenti a kreativitást. A kreativitás sok élethelyzetben jól 
jöhet, mert ennek segítségével szorult helyzetekből is ki lehet ke-
veredni. A túlzott mobilozás viszont az agyat egyszerűen “lebutítja”, 
meggátolja abban, hogy a kreatív, kognitív gondolatok fejlődjenek, 
és a gyerek talpraesett, életrevaló legyen. Ahhoz, hogy a gyerek 
felkészüljön az életre, játszania kell a társaival, ahol megtanulja a 
játékszabályokat, bátrabb lehet, csiszolhatja a kreativitását és levezeti 
a felgyűlt feszültséget, így testileg, szellemileg és lelkileg is fejlődik.

A készülékhasználat krónikus álmatlanságot okozhat
Jellemzően a gyermekek még az ágyba is magukkal viszik a tele-

fonjaikat, ahol “zajlik az élet”. Jönnek mennek az üzenetek, a posz-

tolások, és még ehhez párosul a készülék által sugárzott kékes fény 
is, így egyértelmű, hogy az agyuk nem fog az alvásra koncentrálni, 
ami hosszútávon álmatlansághoz, és ebből kifolyólag kimerültséghez 
vezethet. 

A megoldás egyszerű, lefekvés előtt 1-2 órával nem szabad te-
lefonozni, és az is fontos, hogy a gyerek mindig ugyanabban az 
időben bújjon ágyba.

Elhízáshoz vezethet. Az a gyerek, aki sok időt tölt a telefonon 
lógva, az nem mozog, a kevés mozgás pedig társul az ülő életmóddal, 
az esetlegesen helytelen táplálkozással. Így mindezek elhízáshoz 
vezethetnek. A mozgás során a gyerek odafigyel a testére, kialakítva 
egy egészséges testképet magának, ha viszont mindig mobilozik, 
akkor ez nem alakul ki. Az agya nem veszi észre, hogy a testre is 
oda kellene figyelnie. Ezért azt javasoljuk, hogy igyekezzenek rá-
venni a gyereküket valamilyen sportra, vagy mozgásformára, akár 
kirándulásra, túrázásokra.

A készülékhasználat árthat a szülő-gyerek kapcsolatnak
A szülők nem szabad elfelejtsék, hogy a gyerek elsősorban róluk 

vesz mintát, így ha azt látja, hogy anya és apa naponta sokat használja 
a telefonját, akkor ő is azt fogja tenni. 

Ezzel viszont természetesen elkerülhetetlenek lesznek a feszült-
ségek, pl: mikor vacsorához van terítve, az egész család a gyerekre 
vár, közben még mindig a mobilján lóg. 

A szülőknek meg kell próbálniuk kevesebbet használniuk a te-
lefonjukat, és több közös programot érdemes szervezniük a gyere-
kükkel, mert ez megerősíti a családi kötelékeket.

Pók Tamásné és Pollákné Kajári Zsanett

RUHAOSZTÁS
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ismét 
nagy mennyiségű ruha gyűlt 
össze, melyet helyhiány okán 

a közeljövőben rendkívüli 
formában szeretnénk kiosztani 

a lakosság számára 
a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálatat Irodájában!
A ruhaosztás tervezett időpontjairól a tájékoztatást 

keressék a falu közintézményeiben, illetve a boltok hirde-
tőtábláin!

Elérhetőségünk:

Telefon: 06 25/506-212
2421 Nagyvenyim, Fő u 43. 
(Deák Ferenc utca felőli különálló épületben)

Köszönettel:
Pók Tamásné és Pollákné Kajári Zsanett
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Ez az Ön hirdetésének 
a helye!

KŐMŰVESEKET 
SEGÉDMUNKÁSOKAT

Keres
• Helyben végzett munka
• Kiemelt, biztos fizetés

• Cafetéria
• Munkaruha

• Utazási támogatás
Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.

Tel.: 06-25/501-960

Kine Bau Kft. 

Nyári tábor
Idei év augusztusában 2 napos „tábort” szervezett a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár.

Elmondható, hogy a szolgálattal kapcsolatban álló gyerekek 
türelmetlenül várták ezt a két napot, mely szórakozással, tánccal, 
játékokkal volt fűszerezve az ő szórakozásuk érdekében. Kor-
osztályilag széles skálán mozgott a gyereksereg, de úgy ítéltük 
meg, hogy mindenki megtalálta a számára vidámságot hozó 
programot.

Kedves GYEREKEK, köszönjük, hogy az idei évben is meg-
ajándékoztatok bennünket mosolyotokkal!

Jövőre ismét várunk titeket! 
Pók Tamásné és Pollákné Kajári Zsanett

családsegítők

Nőgyógyászati
rákszűrést tart

2018.11.27-én 
(kedden)

14.30 és 16 óra között
dr. Kolos János főorvos, 

szülész-nőgyógyász adjunktus
a tanácsadóban.

A vizsgálat díja 2500 ft.
A szűrés előjegyzés alapján történik, 

mely az 506-200-as telefonszámon kérhető.




