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NAGYVENYIM 70 ÉVES

Meghívó!
Szeretettel meghívom községünk lakóit 

a falunapi programjainkra, 
azon belül is a kiállítások pénteki megnyitójára, 

az esti táncbemutatóra és koncertre, 
a szombati ünnepi képviselő-testületi ülésre, 

a mesterségek fájának felállítására és avatására, és az azt követő 
hagyományos kavalkádra a ligetbe!

Ünnepeljük közösen Nagyvenyim születésnapját!
Vargáné Kaiser Katalin

Nagyvenyim polgármestere

Az újkenyér ünnepe
Sok szeretettel várjuk településünk minden kedves lakóját 

a 2017. augusztus 20-án,vasárnap 11 órakor 
megrendezésre kerülő 

újkenyér ünnepre.
Helyszín:

 Szent Bernát Arborétum parkja

Program: 

Aranydaru Dalkör fellépése
Nagyvenyimi Táncegyüttes fellépése
Kenyérszentelés

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

Boldog születésnapot, 
Nagyvenyim!

Augusztusban mostan-
ság a rekkenő hőség az úr, és 
a forróság vízpartra űzi a sze-
rencsésebb halandót. Nekünk 
Nagyvenyimieknek azonban 
az augusztus az önállóság, 
vagyis a mai értelemben vett 
település létezésének kezde-
tét, ha tetszik, annak újraszü-
letését jelenti. 

1945 után, a háború végez-
tével feleszmélő ország e tér-
ségében is megindult a pár-
tok szerveződése, kiosztásra 
kerültek a Zirci Apátság elő-
szállási uradalmának területei 

is, ezzel aztán felvetődött az 
önálló község megszervezésé-
nek gondolata is.

A települési terv szerint 
4300 kataszteri hold terü-
lettel 1947. augusztus 1-én 
megalakításra került az önál-
ló Nagyvenyim, így ez a nap 
tekinthető a mai értelemben 
vett Nagyvenyim születésnap-
jának. 2017. augusztus 1-én 
Nagyvenyim Nagyközség be-
lép a tisztességben megőszült 
70 évesek klubjába. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Boldog 70. születésnapot, 
Nagyvenyim

(Folytatás az 1. oldalról.)
70 esztendő egy település 

életében… A mai kor embe-
re – ha akar – szinte minden 
információt elérhet. Ismerjük 
történeti múltunkat, hogy a 
környező földek a bronzkor 
és a kelták emlékeit őrző kin-
cseket rejtenek, s hogy a ró-
mai kor is itt hagyta a nyo-

mát. A gazdag leletanyagot 
hátrahagyó avarkoron túl már 
írott formában is előfordult a 
község említése a XV. század 
idejéből, s azt is tudjuk, hogy 
akkoriban templom is állt a 
faluban. A törökkor keserves 
évei után, az 1600-as évek de-
rekán kerültek a térség föld-
jei a Zirci ciszterek tulajdo-
nába. E korszak értékeit és 
dicsőségét hirdeti a Szent 
Bernát Arborétumban talál-
ható Rendház épülete. Bár 
II. József uralkodásának ide-
jén helyi káptalanság felállí-
tását rendelték el Venyimen, a 
templom és paplak megépíté-
sére végül mégis Újmajorban, 
a mai Mezőfalva területén 
került sor. S bár az előszállási 
uradalom tíz kerületéből a ve-
nyimi volt a legnagyobb, a falu 
közigazgatásilag a XX. század 
közepéig Hercegfalvához tar-
tozott, miközben a járási köz-
pont Sárbogárdon volt. 

1947-ben kapott önálló-
sága óta Nagyvenyim az itt 
élők szorgalmának köszön-
hetően folyamatosan fejlődik 
és gazdagodik. A szocializ-
mus erőltetett tervgazdálko-
dása és a téeszesítés azonban 
évtizedekre meghatározta az 
egyébként jó minőségű földe-
ken gazdálkodók sorsát. Vá-
roskörnyéki településként a 
munkahelyek főként Duna-
újváros iparához kötődnek, a 
termelő tevékenységet folyta-
tó helyi ipar, a korszerű és mi-
nőségi fémfeldolgozást vég-
ző KVJ Művek Zrt-n túl nem 
jellemző a településen. 

Ahogyan az ember, úgy a 
közösségek s a település élet-
képességét is, a kihívásokra 
való reagálás, a változásokhoz 
való alkalmazkodás képessége 
határozza meg. A jövőépítés-
hez ismernünk kell a múltun-
kat, tisztelni értékeinket. Ér-
teni kell a minket körülvevő 
világ összefüggéseit, és nem 
csupán elfogadni kell adottsá-

gait, de alakítani rajta, ha mó-
dunkban áll. Tudással, tisztes-
séggel és bátorsággal fordulni 
a világ felé. A helyzetelemzést 
tudatos tervezésnek kell kö-
vetnie és a felvázolt úton való 
haladáshoz pedig társakat, ba-
rátokat is magunkkal kell hív-
ni. 

A rendszerváltást követő-
en kialakuló új önkormány-
zatiságban a helyi közügyek 
gyakorlásának forrása a nor-
matív finanszírozástól a fel-
adatfinanszírozás irányába 

mozdul. Egyre növekvő az ér-
tékek jó gazda módjára törté-
nő hasznosításának, vagyis a 
„gazdálkodásnak” a jelentősé-
ge. Érzékeljük, hogy a minket 
körülvevő világ, vagyis a „sza-
bályozási környezet” az önál-
lóság, az önellátás irányába 
fordul. Nagyvenyim, történe-
tének okán, a birtokközpon-
tok tőlünk távolabb eső voltá-
ból adódóan, nem bővelkedik 
olyan vagyonban, földekben, 
ingatlanokban vagy ingósá-
gokban, melyekkel klasszikus 
módon gazdálkodhat. Ipari 

övezetünk a település terüle-
téhez mérten relatíve kicsiny, 
és elhelyezkedése okán nem 
növelhető, mert szomszédsá-
gában a lakóházas övezetek 
mellett művelés alól nem ki-
vonható, magas aranykorona 
értékű földek vannak, melyek 
nagy részén adómentességet 
élvező gazdálkodás folyik. 

Ezért a mi életünkben ki-
emelt jelentőséggel bír a stra-
tégiai szemlélet, a hatékony-
ság, a működési költségek 
fajlagos csökkenését eredmé-

nyező beruházások megvaló-
sítása, a lakossági komfortér-
zetet javító jóléti fejlesztések 
pályázati támogatottsága, 
meglévő vagyonunk megőr-
zése és gyarapítása, mindezek 
érdekében pedig a közösségi 
összefogás. 

E szemlélet jegyében ha-
tároztuk meg céljainkat és 
fogalmaztuk meg terveinket, 
s az elmúlt években sok pá-
lyázatot nyújtottunk be ezek 
megvalósíthatóságának elő-
mozdítására. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Kerékpáros- 
barát 

településközpont
A faluközpontban 

meghatározó jelentősé-
gű a közlekedésbiztonság 
kérdése. A TOP források 
egyik célterülete a kör-
nyezetbarát és biztonsá-
gos közlekedés, amihez jól 
illeszkednek Nagyvenyim 
célkitűzései is. Ezért egy 
kerékpárosbarát telepü-
lésközpont kialakítását 
támogató pályázatot is 
benyújtottunk, melyben 
mintegy 80 M Ft összeg-
ben lehet módunk a köz-
ponti terület fejlesztésére. 
A forgalomszabályozás 
mellett a teherforgalom 
és közösségi közlekedés 
az iskola elől áthelyezhe-
tő a Piac tér elé, amelynek 
lehetőségét a benzinkú-
tig tartó szakasz megszé-
lesítése alapozhatja meg. 
A közlekedési biztonsá-
got és komfortot javító 
elemek (gyalogátkelőhely 
és kerékpártárolók) mel-
lett egy rövid szakasszal, 
a Rózsa utca és a Földvári 
utca között, folytatódhat a 
meglévő kerékpárút is. 

E pályázatban történt 
támogató döntés remé-
nyeink szerint szintén a 
70. születésnap ajándék-
kosarában található majd!

Megújul a községünket átszelő út
Központi forrásokból fog sor kerülni a községünket át-

szelő 6219-es út megújítására az elkövetkezendő időszak-
ban. 

E fejlesztéshez térben, időben és jellegében jók kapcso-
lódik a településközpont fent említett környezetbarát köz-
lekedési fejlesztése. 

A település egész területén megvalósítandó, felszíni víz-
elvezetéssel egybekötött útfejlesztés teljeskörűvé tenné 
Nagyvenyim infrastruktúráját, jelentősen javítva a telepü-
lési arculatot, s a község versenyképességét is, mintegy 50 
évre megoldva a jelenlegi két legnagyobb problémánkat. 
A meghirdetett lakossági fórumokon a képviselő-testület 
sok megalapozott, hasznos információval és ötlettel gazda-
godott. Köszönöm a lakosság figyelmét, aktivitását és elő-
mozdító észrevételeit! 

A június 28-ig beérkezett szándéknyilatkozatok száma 
egyelőre nem elegendő a továbblépés lehetőségét megte-
remtő jogalkotáshoz, így a képviselő-testület tovább foly-
tatva a támogatási lehetőségek felkutatását, az őszi ülésszak 

megkezdésekor újból áttekinti az alternatívákat. 
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(Folytatás az előző oldalról.)
Az óvoda és a hivatal kül-

ső-belső megújulását is biz-
tosító energetikai korsze-
rűsítésével szükségessé vált 
a villamos-energia ellátását 
biztosító szolgáltató hálózat-
bővítő beruházása is, amely a 
közelmúltban fejeződött be a 
település óvodához közeli te-
rületén. Az energetikai kor-
szerűsítések (melyek kifeje-
zetten fontosak a működési 
megtakarítások érdekében) 
sora tovább gyarapodott a tor-
nacsarnok és az egészségház 
tetején elhelyezett naperőmű-
vel. Az ezekkel elért megta-
karítást a település egészének 
érdekében tudjuk aztán majd 
felhasználni. 

A jelenlegi pályázati cik-
lus nagy sikere a terület- és 
településfejlesztési operatív 
programban (TOP) most el-
nyert 105 M Ft-os támogatás, 
melyből az iskola fűtéskor-
szerűsítésének még hátralé-
vő részét, a tetőtéri ablakok 
cseréjét, a födém és a külső 
homlokzat szigetelését fogjuk 
megvalósítani az előttünk álló 
másfél évben. Ez a támogatás 
igen kedvező, 100 %-ban elő-
re utalt támogatás, tehát a be-
ruházás egyáltalán nem ter-
heli meg az önkormányzat 
költségvetését. Ilyen kedvező 
beruházási lehetősége az ön-
kormányzatoknak még soha 
nem adódott. 

Képviselő-testületünk ki-
emelt figyelemmel fordul a 
község központjának rende-
zése felé, hiszen itt koncent-
rálódnak a közszolgáltatási 

funkciók, így a polgárok sok-
szor és intenzíven élik meg az 
itt tapasztaltakat. Ezért elkü-
lönült eljárásban történik a 
kiemelet fejlesztési területté 
nyilvánított központi rész te-
lepülésrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata, amihez várjuk 
a lakosság észrevételeit!

A településközpont stra-
tégiai rendezése körében egy, 
a helyi termelők portékáinak 
piacra jutását, és a Nagyve-
nyimiek vásárlási körülmé-
nyeinek jelentős javulását is 
elősegítő fedett nyitott piac 
kialakítására is pályáztunk a 
Vidékfejlesztési OP körében 
az elmúlt hetekben, mert en-
nek megvalósítására csak tá-
mogatásból van módunk. 
Szintén a VP-ben nyújtottunk 
be a KVJ Művektől Mélykút 
irányába futó külterületi út 
stabilizációjának támogatásá-
ra egy pályázatot 100 M Ft 
értékben a közelmúltban. Tá-
mogatottság esetén ennek a 
jelentős beruházásnak a meg-
valósíthatóságára az érintett 
szomszédos gazdálkodók be-
vonásával lehet csak módunk, 
de a létrejövő, személyautó-
val is járható út megnyithat-
ná a Mélykúti településrész, 
ezen keresztül pedig egész 
Nagyvenyim fejlődésének le-
hetőségét is. 

70 esztendő... Egy szüle-
tésnapi köszöntő persze nem 
lehet teljeskörű, de arra sar-
kall, hogy elemezzük a nehéz-
ségeket, számba vegyük az 
eredményeket, és legfőképp, 
hangot adjunk az efölötti örö-
münknek! 

Díszpolgárunk, Prof. dr. Kéri 
Katalin gondolatait idézve:

„Ahogyan azt a tárgyi 
és írott emlékek tanúsít-
ják, Nagyvenyim területén 
már csaknem 4000 évvel ez-
elôtt is éltek emberek. Kel-
ták és avarok, besenyők és 
kunok, törökök, rácok és né-
metek tekintették otthonuk-
nak - hosszabb-rövidebb ide-
ig - ezt a földet az 1100 éve 
ide érkezett magyarokkal 
együtt. A település régi lakói 
jobbára földműveléssel és ál-
lattenyésztéssel foglalkoztak, 
és minden nehéz történelmi 
időben megpróbáltak élet-
ben maradni és boldogulni, 
hagyományaikat, vallásukat 
megőrízni. Nagyvenyim tör-
ténetének forrásai, a régi ék-

szerek és díszes edények, a 
csillogó pénzérmék és a meg-
szürkült sírkövek, a foszla-
dozó iratok és porladó épü-
letmaradványok, valamint a 
szájról-szájra továbbadott szí-
nes legendák mind-mind azt 
bizonyítják, hogy ez a kis te-
lepülés évezredek óta Európa 
része, népek és kultúrák talál-
kozóhelye. A térképen csak 
egy aprócska pont, múltja a 
magyarság történetében csak 
egy rövid fejezet, mégis telje-
sen betölti lakosai szívét.”

Ezzel a zárógondolattal 
köszöntöm Nagyvenyim va-
lamennyi lakóját e szép jubi-
leumi ünnepen, községünk 
70. születésnapján!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Mélykúti rendelő felújítása
Mint azt az olvasók tudják, az infrastrukturális hiá-

nyosságokkal küzdő Mélykúton egyetlen önkormányza-
ti tulajdonban álló, a korábban oktatási feladatot is ellátó 
épület van, melyben ma az orvosi rendelő működik igen 
nehéz körülmények között, az életveszélyes épületrész 
szomszédságában. 

A Belügyminisztérium által az önkormányzati fel-
adatellátás támogatására kiírt pályázatban támogatási ké-
relmet nyújtottunk be a rendelő egész épületének, teljes-
körű felújítására. 

A támogatás elnyeréséről szóló friss hír szintén az ün-
neplő Nagyvenyim születésnapi ajándékkosarának meg-
határozó összetevője.

Szociális szolgáltató tömb
Tavaly, egy kétütemes beruházás I. ütemeként, a 

Nagyvenyimiek összefogásával és 40 M Ft-os kormány-
zati segítséggel épült fel a szívvel tervezett és épített új 
könyvtárunk. Bizakodva a folytatásban szintén a TOP-
ban, mintegy 150 M Ft összeggel pályáztunk a II. ütem-
ben megépítendő szociális szolgáltató tömbre.

A teljes épület megépültével jut majd el a település-
központ funkcionális és esztétikai értékének egy maga-
sabb fokára.

Nem is lehetne szebb születésnapi ajándéka a 70 esz-
tendős jubileumát ünneplő településünknek, mint ezt a 
támogatást elnyerni!

Emlékeznek? Egy évvel ezelőtt, Nagyvenyim tava
lyi falunapján ünnepélyes keretek között adhattuk át 
önöknek dr. Galambos Dénes országgyűlési képvise
lővel és a kivitelezővel közösen az új könyvtárunkat
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Módosultak a szociális célú tűzifa támogatás feltételei
Nagyvenyim Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete 99/2017 (VI.27.) Ön-
kormányzati határozatával úgy 
határozott, hogy a külterületi 
utak mentén történő bozót ir-
tásából és az utakat szegélyező 
fasorok rendszeres karbantartá-
sából és takarításából az önkor-
mányzatot megillető fa meny-
nyiséget a rendelkezésre álló 
keret mértékéig szociális célú 
tűzifa támogatásként osztja ki a 
rászoruló személyek között.

A szociálisan legrászorul-
tabb személyek tűzifa támoga-
tás iránti kérelmeinek elbírálása 
megtörtént, a részükre történő 
kiosztás folyamatos. Tekintet-
tel arra, hogy az önkormányzat 
részére továbbra is áll rendelke-
zésre kiosztható tűzifa, a kép-
viselő-testület módosította az 
igénylés feltételeit.

Ennek értelmében szoci-
ális célú tűzifa támogatásban 
az a Nagyvenyim nagyközség 
közigazgatási területén életvi-
telszerűen lakó és ott lakcím-
mel rendelkező rászoruló sze-

mély részesíthető, aki megfelel 
az alábbi feltételeknek:

a) akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 
280 %-át (79.800 Ft), egyedül 
élő esetében a 300 %-át (85.500 
Ft) és

b) nyilatkozik arról, hogy la-
kása fával fűthető.

A támogatás megállapítása-
kor előnyben kell részesíteni 

a) azt, aki a Szoctv. alapján 
aktív korúak ellátására, idős-
korúak járadékára, vagy tekin-
tet nélkül annak természetbeni 
vagy pénzbeli formában törté-
nő nyújtására települési támo-
gatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családot,

c) a gyermekét egyedül ne-
velő szülőt,

d) a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat által alapellá-

tásban gondozott személyeket, 
családokat.

A szociális célú tűzifa tá-
mogatás ugyanazon lakott in-
gatlanra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek számá-
tól. A szociális célú tűzifa tá-
mogatás vissza nem térítendő 
támogatás, és egy jogosult nap-
tári évenként legfeljebb 10 má-
zsa szociális célú tűzifa támoga-
tásban részesíthető.

Nem jogosult szociális célú 
tűzifa támogatásra: 

a) aki erdőgazdálkodó, erdő-
tulajdonos és az elmúlt két év-
ben engedéllyel fakitermelést 
végzett,

b) azon ingatlan vonatkozá-
sában, amely tűzifával egyálta-
lán nem fűthető.

Nem nyújtható szociális célú 
tűzifa támogatás az üresen álló, 
nem lakott ingatlanra, amely-
ben életvitelszerűen nem lak-
nak.

A szociális tűzifa támoga-
tás megállapítása iránti eljárás 
kérelemre indul. A támogatás 

iránti kérelmet a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
és a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat családgondozóinál 
átvehető nyomtatványon kell 
benyújtani. A nyomtatvány le-
tölthető a www.nagyvenyim.hu 
honlapról is.

A szociális célú tűzifa tá-
mogatás iránti kérelmeket fo-
lyamatosan lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjéhez.

A kérelmeket az önkor-
mányzat Humán és Környezet-
védelmi Bizottsága bírálja el a 
családgondozók véleményének 
kikérése mellett. 

A rendelkezésre álló keret 
kimerülését követően a benyúj-
tott és jogosultsági feltételeknek 
megfelelő kérelmező kérelmé-
ről azt követően dönt a Humán 
és Környezetvédelmi Bizottság, 
ha van újabb Önkormányza-
tot megillető szociális célú tűzi-
fa támogatásra felhasználható fa 
mennyiség.

Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző

Településfejlesztési koncepció és stratégia

Felhívás partnerségi egyeztetésre
A településfejlesztési kon-

cepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Tr.) fog-
lalt követelmény és Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testületének a telepü-
lésfejlesztési koncepció, az integ-
rált településfejlesztési stratégia 
és a településrendezési eszközök, 
valamint a településkép helyi sza-
bályozásával kapcsolatos partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 
13/2017. (VII.1.) önkormányza-
ti rendelete (a továbbiakban: Ör.) 
szerint tájékoztatom az érdekel-
teket, hogy

a Képviselő-testület 86/2017.
(VI.27.) önkormányzati határo-
zatával a Nagyvenyim központjá-
nak Deák F. utca - Fő út - Mező-

falvi út - Piac tér - Fő út sarkán a 
benzinkút által határolt központi 
területet kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánította.

Ennek kapcsán a helyi épí-
tési szabályzat és szabályozási 
terv partnerségi véleményezési 
dokumentációja elkészült, me-
lyet ezúton partnerségi vélemé-
nyezésre bocsátok. A település-
rendezési eszközök egyeztetése 
a Tr. 42. §-a alapján tárgyalá-
sos eljárásban történik, jelen fel-
hívás a partnersági egyeztetést 
szolgálja. A partnerségi véle-
ményezési dokumentáció meg-
tekinthető a www.nagyvenyim.
hu honlapon és a polgármesteri 
hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) 
hirdetőfelületein. A partnerségi 
véleményezés keretében az ön-
kormányzat 2017. július 27-én 
17.00 órakor lakossági fórumot 
is tart a polgármesteri hivatal-
ban.

A partnerségi egyeztetésben 
részt vevő partner lehet:

a) Nagyvenyim nagyközség 
közigazgatási területén ingat-
lannal rendelkezni jogosult ter-
mészetes vagy jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet,

b) nagyvenyimi bejelentett la-
kóhelyű természetes személy

c) nagyvenyimi székhellyel, 
telephellyel rendelkező gazdál-
kodó szervezet,

d) nagyvenyimi székhellyel 
bejegyzett civil szervezet.

Az előzetes tájékoztatóval és 
az elkészült tervezettel kapcso-
latos javaslatokat, észrevételeket 
a lakossági fórumon vagy a la-
kossági fórumtól számított nyolc 
napon belül lehet írásban papír 
alapon a polgármesteri hivatal 
címére, vagy elektronikus úton 
a polghivn@vnet.hu email címre 
megtenni.

A véleményezőnek a vélemé-
nyével együtt közölnie kell elér-
hetőségét postacímmel, telefon-
számmal és e-mail címmel, és 
ha a véleményezésben kizárólag 
a Nagyvenyim nagyközség köz-
igazgatási területén ingatlannal 
rendelkezni jogosult természe-
tes vagy jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet alapján vesz részt, ak-
kor az ingatlan helyrajzi számát a 
jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelte-
ket, hogy az Ör. 5. § (4) bekez-
dése szerint azt a partnert, aki a 
partnerségi egyeztetés során vé-
leményt nem adott, vagy adott, 
de az egyeztető tárgyaláson sza-
bályos meghívás ellenére nem 
vett részt, a továbbiakban kifo-
gást nem emelő partnernek kell 
tekinteni.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Tájékoztatás a szennyvízelszállítást 
érintő változásokról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testületének 12/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletével -eleget téve jogszabályi kötelezett-
ségének- módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko-
zó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014 (XII.14.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletét. A 
módosítás szerint a közszolgáltatási díj ürítésenkénti alapdíjból és köbméterenkénti ürítési díjból 
tevődik össze 2017. július 1. napjától.

A módosított rendelkezések szerint:
1. A közszolgáltatás alapdíja ürítésenként: 518 Ft + áfa
2. A közszolgáltatás ürítési díja 5 m3-ig: 684 Ft + áfa/m3
3. A közszolgáltatás ürítési díja 5 m3 felett: 736 Ft + áfa/m3
Az alábbi táblázatban tájékoztatásul az elszállításra kerülő szennyvíz mennyiségnek megfelelő 

magánszemély által megfizetendő közszolgáltatási díjak láthatóak:

A szennyvíz elszállítása továbbra is Hajnal György (Nagyvenyim, Munkácsy M. utca 31., Te-
lefon: 25/258-457) egyéni vállalkozótól kérhető. 

Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző

Nagyvenyim jegyzője 
Takácsné dr. Gécs Anita

Tisztelettel köszöntöm az 
Olvasót! 

Takácsné dr. Gécs Ani-
ta vagyok, 2017. május elsejé-
től Nagyvenyim Nagyközség 
jegyzője. Jogász végzettsége-
met Szegeden szereztem 2003-
ban. Pályafutásom során végig 
a közigazgatásban, hatósági 
területen dolgoztam, első- és 
másodfokon intéztem gyám-
ügyeket 9 évig, majd a Békés-
csabai Járási Hivatal Szociális 
Osztályának megalakításában 
vettem részt és annak vezetése 
volt a feladatom.

Nagyvenyimre 2016 janu-
árjában kerültem és aljegyzői 
feladatokat láttam el. Ennek 

során Komjátiné Mádl Mar-
git címzetes főjegyző asszony 
vezetett be az önkormányzati 
munka és a jegyzői feladatok 
rejtelmeibe, amelyet ezúton 
is nagy tisztelettel köszönök 
meg.

Jegyzőként feladatom az 
önkormányzati munka tör-
vényességének biztosítása, a 
polgármester és a képviselők 
tevékenységének szakmai se-
gítése. A hivatal vezetőjeként 
arra fogok törekedni, hogy a 
felelősséggel dolgozó mun-
katársaim révén a közügyek 

intézése, a közigazgatási fel-
adatok megoldása az Önök 
megelégedésére, a település 
és az állampolgár érdekeinek 
megfelelően méltányosan és 
jogszerűen történjen.

Magánéletemről röviden: 
férjemmel Kisapostagon élek, 
közös hobbink a klasszikus 
Minivel történő utazás és ki-
rándulás. Szeretem általában a 
művészeteket, 12 évig tanul-
tam zongorázni, így a klasz-
szikus zene közel áll hozzám, 
emellett szívesen járunk szín-
házi és egyéb előadásokra.

Komjátiné Mádl 
Margit Címzetes 

Főjegyző 
nyugdíjba vonult

2017. február 14-én – ké-
résének megfelelően – az 
Mötv.-ben biztosított hatás-
körömben eljárva április 30-i 
hatállyal felmentettem őt a 
jegyzői és a közszolgálati ki-
nevezés alól. 

Tisztelettel és szeretettel 
gratulálok hozzá, hogy a köz-
igazgatásban eltöltött hosszú 
és munkás évek után meg-
kezdheti életének ezt az új 
szakaszát! Ahogyan ő mond-
ta az utolsó képviselő-testüle-
ti ülésen: ő nem búcsúzik, csak 
elköszön, én is azt mondom, 
mi nem búcsúztatunk, de el-
köszönünk tőle, tiszta szívvel 
ebből az alkalomból! 

A nagyvenyimi hivatal aj-
taja mindig nyitva áll Margit-
ka előtt, s nagyon örülünk, ha 
majd az elfoglalt nyugdíjasok, 
büszke-boldog nagymamák 
sürgés-forgása közepette né-
hanapján ránk nyitja a köz-
ségháza ajtaját!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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A III. korcsoportos 
kézilabdás fiúk győ
zelemmel zárták a 
diákolimpia körzeti 
fordulóját, tovább
jutva a megyei elő
döntőbe. A csapat 
tagjai: Árva Csaba, 
Kiss Benedek, Kiss 
Gergely, Kiss László, 
Fülöp Milán, Hor
váth Zalán, Horváth 
Zoltán, Kolompár Milán, VranyákHalász Kristóf, Szentesi 
Gergő, Sipeki Marcell, Förhécz Zalán, Czompó Dániel fel
készítő tanár: Tóth Tamás

Három megye legjobb at
létái közül Hekele Dániel és 
Wéber Róbert két ezüst, egy 
arany és egy bronz érmet 
szerzett. Felkészítő tanáruk: 
Budai Árpádné

A Széchenyi Gimnázium 
Tankerületi Fizika Versenyén 
Baranyai Kata 8. osztályos 
tanuló a második helyezést 
érte el. Felkészítő tanára: 
CsikósNagy Norbert

A Petőfi Sándor Általános 
Iskola által rendezett tanke
rületi rajzversenyen korosz
tályában Aranyecset Díjat 
nyert: Hekele Dóra, Palágyi 
Janka, Varjas Liliána, Lakatos 
Gergő. Felkészítő tanáraik:
Szalavics Eszter, Sabankóné 
Rédei Zita és Löttös Barbara

A tankerületi mesemondó 
versenyen Hanol Alíz bronz
érmet szerzett a harmadiko
sok versenyében. Felkészítő 
tanára: Rédei Zita

A tankerületi mesemondó 
versenyen Tóth Réka első 
helyen végzett a felsősök 
versenyében. Felkészítő ta
nára: Hartyányi Edit

A diákolimpia körzeti 
kézilabda bajnoksá
gon az őszi forduló
ban III. korcsoportos 
lányaink nem talál
tak legyőzőre, így az 
első helyen zártak. 
A csapat tagjai: Rabi 
Dóra, Kovács Emma, Papp Leila, Horváth Enikő, Van Den 
Meerschaut Vivien, Sipos Dorka, Tóth Réka, Stanton Vivien, 
Kovács Vivien, Rauf Réka, Jonkl Csenge. Felkészítő tanáruk: 
Tóth Tamás

A tankerületi történelem
versenyen iskolánk csapata 
a III. helyezést szerezte meg. 
A csapat tagjai: Papp Meláni, 
Szántó Emma, Varga Vanda, 
Baranyai Kata. Felkészítő 
tanáraik: Budai Árpádné, 
Becze Gábor és Tóthné Kol
mankó Diána

A Pannon Oktatási Központ 
nyolcadikosoknak rende
zett tankerületi versenyén 
iskolánk csapata a harmadik 
helyen végzett. A csapat tag
jai: Barna Lujza, Varga Nóra, 
Petrányi Bálint, Szabados 
Zalán. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia

Ökoiskola 
lettünk!

Bernáth Boglárka a tanke
rületi versmondó versenyen 
első helyezést ért el. Felké
szítő tanára Szalavics Eszter

Akikre büszkék vagyunk

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/HÍREI
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A Rudas Közgazdasági Szak
gimnázium nyolcadikosok
nak rendezett tankerületi 
versenyén iskolánk csapata 
a harmadik helyen végzett. 
A csapat tagjai: Szabó Soma, 
Petrányi Bálint, Szabados 
Zalán. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia

A Petőfi Sándor Általános 
Iskola harmadikosoknak 
rendezett tankerületi angol 
versenyén iskolánk csapata 
a második helyen végzett. A 
csapat tagjai: Csepecz Zsolt, 
Balogh Mátyás, Baumühlner 
Péter. Felkészítő tanáruk: 
Kollárné Pál Erika

A III. korcsoportos kézilabdás lányok győzelemmel zárták 
a diákolimpia körzeti fordulóját, továbbjutva a megyei elő
döntőbe. A csapat tagjai: Kovács Vivien, Jonkl Csenge, Rauf 
Csenge Réka, Stanton Vivien, Kovács Emma, Sipos Dorottya, 
Rabi Dóra, Van Den Meersschauth Vivien, Horváth Enikő. 
Felkészítő tanáruk: Tóth Tamás

Kiss Mónika második helye
zést ért el a megyei szépíró 
versenyen. Felkészítő taná
ra: Lauberné Benedeczki 
Julianna. Gratulálunk!

Rauf Péter Pál a körzeti és 
a megyei mezei futóverse
nyen is hatalmas bravúrral 
az első helyet szerezte meg. 
Felkészítő tanára: Budai Ár
pádné. Szép volt Palkó!

A területi polgárvédelmi 
verseny megnyerése után a 
megyei döntőben a második 
helyet szerezte meg a hete
dikes csapat. Tagjai: Papp 
Melani Flóra, Pokornyi Dóra, 
Rauf Csenge Réka, Sohajda 
Sára. Felkészítő tanáraik: 
Becze Gábor és Kiss Péter

A területi polgárvédelmi 
versenyen elért harmadik 
helyezés után a megyei 
döntőben a negyedik helyet 
szerezte meg a nyolcadikos 
csapat. Tagjai: Baranyai Kata, 
Kiss Dóra, Varga Nóra, Sudár 
Dániel. Felkészítő tanáraik: 
Becze Gábor és Kiss Péter

Országos Elsősegélynyújtó 
Verseny területi fordulóján 
a 6.a osztályos lányok a har
madik helyet szerezték meg. 
A csapat tagjai: Berczi Melin
da, Melkvi Nikol, Rakonczai 
Tímea, Varga Vanda. Felké
szítő tanáraik: Becze Gábor 
és Kiss Péter

Csukás István műveinek 
illusztrálására kiírt rajz
pályázaton diákjaink 
eredményesen szerepel
tek. Kiemelkedtek az első 
évfolyamon Szalavics Esz
ter felkészítésében: Palá
gyi Janka, Szilas Hanna, 
Rohonczi Réka. A negye
dikesek Németh Mária, 
Horváth Tamás, Tóth Bálint, Góczán Barnabás, Peterdi Bo
tond Molnár Tünde felkészítésével jutottak a legjobbak közé

Pados Attila Botond harma
dik helyet szerzett Székes
fehérváron a 2. osztályosok 
megyei matematika verse
nyén. (lenti kép)

Sikeres volt az körzeti he
lyesírási versenyen való 
részvételünk. Iskolánkat Kiss 
Dorottya  és Kuminka Zsófia 
képviselte. Kiss Dorottya 4. 
a. osztályos tanulónk máso
dik helyezést ért el az Arany 
János Általános Iskolában 
tartott versenyen. Felkészítő 
tanár: Batha Józsefné

Idén Mess Krisztián 4. a osz
tályos tanulónk különdíjas 
lett a Móricz Zsigmond Ál
talános Iskolában megren
dezett körzeti versmondó 
versenyen. A színvonalas 
versenyben szavalt még  Ko
máromi Izabell 4. b osztályos 
tanulónk is. Felkészítő tanár: 
Batha Józsefné
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2016 őszén az óvoda neve-
lőtestülete „álmodott” egy na-
gyot, szerettünk volna megva-
lósítani egy mezítlábas sétányt 
az óvodánk udvarán.

Óvodánk pedagógiai prog-
ramjában a környezettudatos 
magatartás és életmód meg-
valósítását, a fenntarthatóság 
pedagógiai értékeinek és fel-
adatainak középpontba he-
lyezését tűzte ki célul. Ebbe 
a szemléletbe nagyon jól be-
leillik a Kneipp-park megva-
lósítása, amely egy egészség-
megőrző módszeren alapul. 
Mai rohanó világunkban egy-
re nehezebb a helyi közössé-
geket megmozgatni, szinte a 
semmiből teremteni valamit. 
De nem lehetetlen! Ennek 
ékes bizonyítéka, hogy a szü-
lői összefogás eredményeként 
2017. március 30-án sikerült 
létrehozni egy mezítlábas sé-
tányt óvodánk gyermekeinek.

Az elkötelezett, együttmű-
ködő szülők önzetlenül segí-
tették a munkát, s így jöhetett 
létre a 20 méter hosszú „sétá-

ló”. A mezítlábas sétányunk 
tízféle járófelületével, a friss 
levegőn való tartózkodás mel-
lett segíti a gyermekek talpi 
érzékelését, mozgáskoordiná-
ciójuknak, egyensúlyérzékük-
nek és helyes testtartásuknak 
kialakítását, a láb deformitá-
sok megelőzését. A különbö-
ző méretű és felületű anyago-
kon való séta a talp különböző 
reflexpontjait stimulálja, ami 
felfrissít, erősít és jótékony 
hatást fejt ki az anyagcsere-
folyamatokra is.

A mezítláb járás jóval ne-
hezebb és összetettebb izom-
munkát igényel, ezért a gye-
rekek számára igazi kihívást 
jelentett a terep kipróbálása. 
Ugyanakkor mezítláb járni 
más szempontból is hasznos, 
hiszen csökkenti a lúdtalp ki-
alakulásának kockázatát és 
számos más betegség megelő-
zésében is segít. 2017. május 
19-én délelőtt, a gyereknap 
alkalmából ünnepélyesen is 
birtokba vehették a gyerme-
kek a sétányt. 

Ez úton is köszönetet sze-
retnénk mondani mindazok-
nak, akik segítették ezt az 
„álmot” valósággá váltani: 
Czompó Gábor, id.Csontos Ist-
ván, Csontos István, Bernáth 
Szabolcs, Fister Zoltán, Sipe-
ki Attila, Fülöp Tamás, Er-
délyi Gábor, Molnár Dániel, 
Vass Levente, Góman Ferenc, 
Varga Zoltán, Fülöp- Kurucz 
Anita, Demeter Éva, Cson-

tos Istvánné, Szántó Istvánné, 
Wohlgemuth Nikolett, Kamon-
dy család, Kaszás család, Popo-
vics család, Vizi Ignác, Palágyi 
család, Dálnoki család, Major 
család, Almási család, Köves-
di család, Tóth család, Erős csa-
lád, Pacskó család, Pászti család, 
Hanol család, Ádám Andrea, 
Erdélyi- Ősi család, Retek Zol-
tán, Lendvay István.

Viziné Tibai Ildikó

Óvoda, óvoda, óvoda

Új tanév
2017. szeptember 1-jén várunk 
minden régi óvodás gyermeket 

az óvodában!
Kérünk szépen minden gyermek részéről egy orvosi iga-

zolást, mely szerint a gyermek egészséges, közösségbe jöhet.
Az új gyermekek szülei részére 2017. szeptember 1-jén 

délután fél 4 órakor szülői értekezletet tartunk, ahol egye-
bek mellett megismerkedhetnek a beszoktatás menetével.

A nyárra kívánunk minden gyermeknek és szüleinek na-
gyon jó pihenést és feltöltődést!

A Nefelejcs dolgozói

Mezítlábas sétány a Nefelejcsben
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Óvodának három éve,
vidám napok szép emléke,
elbúcsúzom tőled,
itt hagylak ma végleg.”

Katica csoport: 

Bokor Benedek
Dálnoki Marcell
Hanol Zita
Nagy Péter
Pászti Dávid
Szabó Míra

Maci csoport:

Almási Árpád
Greksa Milán
Retek Zsombor
Szabó Benjamin
Sziffer Dominik
Zalai Emese
Vass Adrienn

Nyuszi csoport:

Beró Vivien
Csuti Gáspár
Daru Vanessza

Gyolcsos Bendegúz
Kajtár Gréta
Kiss Ákos
Kovács Szonja
Márton Fanni
Szántó István
Szőke Luca

Tulipán csoport:

Fister Kamilla
Gida Sebestyén
Kiss Vanessza
Tüskés Lara

Lezárult egy gondtalan 
időszak, ősztől iskolásként 
kezdik meg nagycsoportos 
gyerekeink a tanévet.

Kívánunk nekik nagyon 
szép nyarat, jó pihenést, az új 
tanévre pedig nagyon jó tanu-
lást! A Nefelejcs dolgozói

Búcsúzunk a nagycsoportosainktól

Családi programmal búcsúztattuk a tanévet
Családi napunk most 

már hagyományosnak 
mondható, ugyanis már 
több éve tanévvégi nyilvá-
nos nagy rendezvényünk ez 
a nap, mely egy közös sza-
badidős délután: szülőnek, 
gyermeknek közös prog-
ram és kikapcsolódási le-
hetőség. Ilyenkor alkalom 
nyílik baráti kapcsolatok 
ápolására, egy finom va-
csora mellett beszélgetésre, 
és természetesen udvarunk 
minden játék lehetőségét 
felhasználva a gyerekeknek 
közös játékra. 

Nagy lelkesedéssel és 
természetesen műsorral 
készültünk. Bemutatko-
zott a Katica csoport, vala-
mint az idei tanévben indult 
Tehetség műhelyek gyerme-
kei is: a Meseerdő Manói te-

hetség műhely, a Csiripelők 
anyanyelvi műhely, és a Kör, 
kör kijátszik zenei műhely 
gyermekei. A Barkács Ma-
nók műhely gyermekei által 

készített munkákból kiállí-
tást készítettünk.

Bemutatkozott még óvo-
dánk néptánc és moderntánc 
csoportja is. Annak érdeké-

ben, hogy programunk szí-
nes és változatos legyen 
meghívtuk az iskola Ve-
nyimi szöcskék valamint 
a Mazsorett csoportját is, 
akiknek ezúton is köszön-
jük szépen a részvételüket. 

Valamint köszönjük szé-
pen minden Szülőnek, ven-
dégnek, hogy jelenlétükkel 
segítették rendezvényün-
ket, ugyanis ismét kitűz-
tünk egy célt, egy kiscso-
portos gyerekeknek való 
udvari játék (kis vonat) 
beszerzését. Támogatá-
sukkal jelentős mértékben 
hozzájárultak a játék be-
szerzéséhez. A fennmara-
dó összeget Alapítványunk 

kuratóriuma kiegészíti és vár-
hatóan a tanév kezdetére már 
egy újabb játékkal bővül a já-
tékkészletünk az udvaron. 
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Köszönet a gyermeknapért
Köszönetet mondunk mindazoknak a csoportoknak és ma-

gánembereknek, akik térítésmentes részvételükkel, bemutató-
jukkal támogatták a Művelődési Ház és Könyvtár által szer-
vezett 2017. 05. 20-i gyermeknapi rendezvény lebonyolítását.

Csanda Franciska
Halász Péter rendőrzászlós
Jobbágy Péter táncpedagógus, csoportvezető
Nagyvenyimi Hip-hop csoport tagjai
Nagyvenyimi Mazsorett csoportok tagjai
Nagyvenyimi Polgárőr Egyesület tagjai
Pap Milán
Zsámbéki Laura

Anyák napján
„Istenke, vedd térdedre 

édesanyámat” Csukás István 
gyönyörű versével nyitotta 
meg a művelődési ház anyák 
napi műsorát Farkas Gyuláné. 
Az elhunyt édesanyáknak em-
léket állító verset édesanyák és 
gyermekek könnyekkel a sze-
mükben hallgatták.

A település vezetése ne-
vében Vargáné Kaiser Kata-
lin köszöntötte az ünnepel-
teket.

Anyukák, nagymamák, 
és nagy örömünkre apukák, 
nagypapák is elragadtatva 
nézték a 3. b. osztályosok mű-
sorát, akiket Sabankóné Rédei 
Zita és Czuczor Zsolt pedagó-
gusok készítettek fel.

A művelődési ház cso-
portjai közül a mazsorettek 
és a moderntáncosok léptek 
fel. Az elmúlt évben szinte 
minden eseményre készül-
tek új koreográfiával, így volt 
ez most is. A Jobbágy Péter 
vezette csapat most is széles 
mosolyt csalt az arcokra. 

Vendégművészeink ebben 
az évben Polgár Lilla és Far-
kas Erik voltak. Előadásukat 
tehetségükön kívül az tette 
különlegessé, hogy mindkét 
művész a közelmúltban vált 
szülővé. Megható volt, hogy 
milyen átéléssel adták elő a 
szebbnél szebb, édesanyákat 
köszöntő dalokat, verseket. 
Cserháti Zsuzsa Édes kisfi-

am című slágerét Polgár Lilla  
énekelte, közben párás szem-
mel, fel-fel pillantott a galé-
rián édesapja karján csücsülő 
kisfiára. Nem túlzok, ha azt 

mondom, hogy ezzel a dal-
lal minden jelenlévőt elvará-
zsolt, és nem csupán az édes-
anyákat.

Debreczenyi Kálmánné
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Tavaszi Egészségnap
A Palágyi József Művelő-

dési Ház és Könyvtár, április 
22-én szombaton 15-19 órá-
ig a Nagyvenyimi Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 
tavaszi egészségnapot tar-
tott, melynek házigazdája Dr. 
Zseli József háziorvos volt. A 
programon aktuális problé-
mákról hallhattunk előadáso-
kat, miközben a védőnők és a 
háziorvosi szolgálat asszisz-
tensei különböző szűréseket 
végeztek, többek között test-
zsír százalék mérést, vércukor 
szint mérést, koleszterin mé-
rést, vázizomszázalék és BMI 
mérést.

Dr. Müller Cecília tiszti 
főorvos, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Népegészség-
ügyi Főosztályának vezetője 
a vastagbélrák szűrésben rejlő 
egészségmegőrzési lehetősé-
gekről tartott előadást.

A vastagbélrák kialakulá-
sa hosszú, akár 10-15 évig is 
eltartó folyamat. A szűrések 
javasolt kétévenkénti ismét-
lésével korai - sokszor még 
panaszmentes - stádiumban 
felismerhető, és más rákfaj-
tákkal ellentétben ekkor még 
csaknem 100%-ban gyógyít-
ható. A szűrés fájdalommen-
tes, otthon elvégezhető, min-
dössze egy székletmintára 
van hozzá szükség. Ez év má-
sodik felétől a helyi Házior-
vosi Szolgálat csatlakozni fog 
ahhoz a programhoz, ame-
lyek keretében ingyenesen el-

végezhető lesz az elsődleges 
szűrés. 

Először csatlakoztak az 
egészségnap programjai-
hoz a Vöröskereszt február-
ban megalakult Nagyvenyi-
mi Alapszervezetének tagjai. 
Rendkívül hasznos és érdekes 
volt az újraélesztés bemutató 
és előadás, ahol a résztvevők ki 
is próbálhatták az ambubaba 
segítségével, hogy milyen ér-
zés újraéleszteni egy bajbaju-
tottat.

Sokféle tévhit terjeng a kü-
lönböző médiumokban a ka-
nyaróval kapcsolatban, eze-
ket próbálta meg eloszlatni Dr. 
Müller Cecília tiszti főorvos. 
Magyarországon a 15 hóna-
posnál idősebb oltott személyek 
többsége megfelelő védelemmel 
rendelkezik, mivel kanyaró ellen 
1969 óta kötelezően kapnak ol-
tást a gyermekek.

Az 1969 előtt születet-
tek túlnyomó többsége - az 
akkoriban zajló kiterjedt és 
rendszeres járványok követ-
keztében - természetes vé-
dettséggel rendelkezik.

Azoknak javasolt a kanya-
ró elleni védőoltás, akik Ro-
mániába, olyan családokhoz 
utaznak, ahol kisgyermekek 
vannak. Ők előzetesen érdek-
lődjenek, hogy a családban 
előfordult-e kanyarós meg-
betegedés a közelmúltban. A 
15 hónaposnál fiatalabb, ka-
nyaró ellen még nem immu-
nizált gyerekeket ne vigyék 

magukkal. A várandósoknak 
sem ajánlott az utazás járvá-
nyos területre, mint ahogyan 
az 1969 előtt született, kanya-
rón át nem esett, immunhiá-
nyos állapotú személyeknek 
sem.

– A gyermek sok mindent 
kibír, még a védőnőt, az orvost 
és a szülőt is! – viccelődött dr. 
Kemény János gyermekgyó-
gyász a Mikor ijedjünk meg? 
címmel tartott előadásán.

Tippeket kaphattunk tőle 
arra vonatkozóan, hogy mi-
kor hívjunk mentőt, mikor 
szaladjunk orvoshoz az ügye-
letre és mikor próbáljuk meg 
inkább otthon orvosolni a 
helyzetet. Megtudhattuk azt 
is, hogy mik az új irányelvek 
a lázcsillapításban.

A megbetegedések gya-
korisága azt mutatja, hogy az 
immunrendszerünk manap-
ság többször marad alul, mint 
a korábbi években. Ennek 
okai, a helytelen táplálkozás, 
a mozgásszegény életmód, a 
különböző vegyi anyagokkal 
való érintkezés, vagy éppen a 
túl steril környezet, és ahogy 
a doktor úr nevezi: a lélekgyil-
kos stressz.

Mit tehetünk azért, hogy a 
gyermekek mégis egészsége-
sek legyenek?

Az immunrendszerü-
ket kell erősíteni például sok 
mozgással a friss levegőn, fi-
gyelnünk kell arra is, hogy 
kiegyensúlyozott legyen a 
táplálkozásuk. A csoki és a 

cukorka ne legyen jutalma-
zó eszköz! Lelkileg kiegyen-
súlyozott közeget kell nekik 
biztosítanunk.

A művelődési ház, a ha-
gyományokhoz híven a há-
ziorvosi szolgálat szűrésein 
kívül más jellegű, kitelepít-
hető szűréseket is elérhetővé 
tett. Ezen az egészségnapon a 
számítógépes talpvizsgálatot 
az Egészségház biztosítot-
ta, és lehetett MERI-DIM 
teljeskörű állapotfelmérést 
is végeztetni. Ezeket a hely-
beliek ingyenesen vehették 
igénybe. 

Minden évben nagyon sok 
segítséget kapunk a házior-
vosoktól, az asszisztensektől 
és a védőnői szolgálat tagjai-
tól. Köszönjük nekik a kitar-
tó munkát!

– Nagyon örülünk an-
nak, hogy egyre nagyobb bi-
zalommal fordulnak felénk 
és hogy egyre többen vesz-
nek részt egészségnapi prog-
ramjainkon. Mindig nagyon 
hamar betelik a létszám, szí-
vesen veszik igénybe a szű-
réseket a nagyvenyimiek. Az 
őszi Egészségnapon újra vár-
juk településünk lakóit. Sze-
retnénk lehetőséget biztosí-
tani azoknak, akik tavaly nem 
fértek be az előjegyezhető lét-
számba, hogy novemberben 
részt vehessenek arteriográ-
fos vizsgálaton – nyilatkozta 
Mogyorós Mária a művelő-
dési ház vezetője.

Berkó Hajnalka
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Nyárköszöntő koncert
Szabadtéri koncerttel ter-

vezték köszönteni a nyarat 
a Szent Bernát Arborétum-
ban június 10-én szombaton a 
Szent Cecília Ének- és zene-
kar és a Fontana Női Kar tag-
jai. Bár nem riadtunk meg pár 
csepp esőtől, a mikrofonokba 
dudáló szél miatt végül a park 
helyett a zárt helyszínt válasz-
tottuk. A templom megtelt ér-
deklődőkkel.

A Fontana Női Kar ma-
gyar és szerb népdalokból 
fűzte csokrát, melyben a da-
lok közé Andók Vera, Petőfi 
Sándor egy-egy versét is be-
illesztették.

 A Szent Cecília Ének- és 
Zenekar Sík Sándor versei-

ből válogatott keresztény éne-
keket megszólaltató műsorá-
ba, amit a szavalatok mellett 
Czeller István gitárszólója tett 
még emlékezetesebbé.

A két kórus többször sze-
repelt már egyszerre a kará-
csonyi koncerten, sőt tavaly 
karácsonykor közös pro-
dukcióként hallhatta tőlük 
a Csendes éjt a közönség. 
Aki szívesen látná, hallaná 
őket újra, vagy lemaradt a 
nyári koncertről, azt várjuk 
szeretettel szeptemberben 
az Őszi koncertre a kiváló 
akusztikájú katolikus temp-
lomban.

Művelődési Ház és 
Könyvtár

A nagyvenyimiek is 
újraélesztettek

Miután az egészségnapon 
jól begyakorolhatták a részt-
vevők, a Vöröskereszt Nagy-
venyimi alapszervezetének 
tagjaival szórólapokon invi-
táltuk tavasszal a nagyvenyi-
mieket, hogy az idén 70 éves 
település hetvenfős csapattal 
járuljon hozzá a dunaújvárosi 
rekordkísérlethez. 

Azt nem tudhatjuk, hogy 
mennyien vettek részt a Parázs 

varázs Duna-parti programjain 
záruló rekorddöntésben tele-
pülésünk lakói közül, azonban 
annyit bizton állíthatunk, hogy 
a községet képviselve az Egész-
ségház, a Polgármesteri Hi-
vatal és a Művelődési Ház két 
négyfős csapattal egy-egy órá-
nyi időtartamban élesztette újra 
Ambu Samet, a vöröskeresztes 
alapszervezet tagjai pedig több 
alkalommal is helytálltak.

A Nagyvenyimi Mazsorett Csoport sikerei
A Nagyvenyimi mazsorett csoport május 1-én a Kulcsi Fa-

lunapot tette színesebbé produkciójával.
 A június 10-i XVIII. Fejér megyei polgárőr napon és Nyár-

köszöntő fesztiválon Perkátán szintén nagy sikernek örvendtek. 
A lányok nyáron sem pihennek, lázasan készülnek a fellépé-

sekre. Következő alkalommal a Nagyvenyimi Falunapon láthat-

ják őket, augusztus 5-én, szombaton a zenés ébresztő alkalmá-
val és délután a nagyszínpadon.

A Falunap után, augusztus 19-én a XXI. Nemzetközi Fú-
vós- és Majorette Találkozón kápráztatják el a dunaújváro-
si közönséget. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt 
fellépéseikre!

Csoportunk látványos és színvonalas műsora színesítette 
a Kulcsi Falunapot

Felléptünk Perkátán a Fejér megyei polgárőr napon és nyár
köszöntő fesztiválon
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Pünkösdi Dalostalálkozó
Tizennegyedik alka-

lom mal találkoztak Nagy-
venyimen az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub és a Műve-
lődési Ház meghívására érke-
zett kórusok, hogy Pünkösd 
előtt egy héttel együtt és egy-
másnak dalolva készítsék fel 
lelküket az ünnepre.

Sok mosolygós, kedves, is-
merős arc és vidám hangulat 
fogadta az érkezőket, hiszen 
a venyimi nyugdíjasok már 
hetek óta készültek, hogy jó 
házigazdaként mindent elő-
készítsenek, amitől vendége-
ik évről évre otthon érezhetik 
magukat.

11 kórust köszöntött május 
27-én Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester, és Dr. Galam-
bos Dénes országgyűlési kép-
viselő. Semmelweis Ferenc, a 
Nyugdíjasok Szociális Fóru-
mának elnöke és Balogh Ist-
vánné a Nyugdíjas Szerveze-
tek „Életet az éveknek” Fejér 
Megyei Szövetségének alel-
nöke kedves szavakkal gratu-
lált a közel másfél évtizedet 
megélt rendezvény szervező-
inek. 

Elsősorban Fejér megyéből 
érkeztek a dalosok, de a du-
naújvárosi, kisapostagi, rácke-
resztúri, seregélyesi, soponyai, 
szabadegyházi és nagyvenyi-
mi dalkörök mellett elhozták 
kedvenc népdalaikat a duna-
egyházi, dunavecsei és kissolti 
nyugdíjasok is.

Nem a verseny kedvé-
ért, hanem a találkozás és az 
éneklés öröméért gyűlnek 
össze a Pünkösdi Dalostalál-
kozó résztvevői - emelte ki 
értékelésében Vakler Anna 
népdalénekes, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem 
Népzenei Tanszékének okta-
tója, aki férjével, Németh Ist-
vánnal, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Népzenei 
Archívumának munkatársával 
együtt nagy élvezettel hall-
gatta végig a délelőtt során 
elhangzott ismert és a ritka-
ság számba menő népdalokat. 
Támogató, inspiráló gondola-
taikkal segítették a szervezők 
és a dalkörök további eredmé-
nyes munkáját.

A művészi élvezetek mel-
lett a kulináris élményekről 
is igyekeztek gondoskodni a 

vendéglátók: a házi sütemé-
nyek mellett három finomság-
ból választhattak a vendégek. 

Könyvtárunk földszinti ga-
lériája a református közösség 
életét bemutató kiállításnak 
adott otthont ezen a héten. Az 
ebéd utáni felfrissülés érdeké-

ben egy kicsit megsétáltattuk 
barátainkat, és meginvitáltuk 
őket, hogy megmutathassuk 
büszkeségünket, az új, közössé-
gi összefogással felépült könyv-
tárunkat, és benne a kiállítást.

A találkozót már hagyo-
mány szerint a Nagyvenyi-
mi Táncegyüttes előadásával 
zárjuk, minden évben ferge-
teges sikerrel. Most szerettük 
volna, ha a résztvevők más-
képp is belekóstolnak ebbe a 
műfajba.

A táncosok örömmel fo-
gadták a felkérést, és az elő-
adást megelőzően egy mini 
táncház keretében meg is 
táncoltatták a vállalkozó szel-
lemű örökifjakat. 

Kicsit fáradtan, de boldo-
gan, élményekkel telve, a jövő 
évi viszontlátás reményében 
búcsúztunk vendégeinktől.

Mogyorós Mária
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Aranydaru Nyugdíjas 
Klub hírei

Április elején versmondó-
ink (Farkas Gyuláné, Kom-
játi János, Csizmadia György, 
Orbán Sándorné) részt vet-
tek a kulcsi, baracsi, rácalmási, 
dunaújvárosi és a nagyvenyi-
mi versünnepeken. Az álta-
lunk rendezett összejövetelen 
35 versmondó (köztük a du-
naújvárosi Írisz Versszínpad 
tagjai) és az iskola két tanuló-
ja (Grabecz Vivien Noémi és 
Timoska László) mondták el 
kedvenc költeményeiket.

A tavaszi arborétumtakarí-
táson Nagy István képviselte 
klubunkat.

Április 29-én az iskolában 
fogadtuk a Kissolti Nyugdí-
jas Egyesület tagjait, akikkel 
elsétáltunk a Szent Bernát 
Arborétumba, ahol Fritz Jó-
zsef kalauzolt végig bennün-
ket történeti bemutatójával. 
A világgyalogló nap esemé-
nyét meglepetésként összekö-
töttük klubtársunk, Dolmány 
József köszöntésével, aki má-
jus 9-én töltötte be 90. élet-
évét. Május 20-án a dalkör 
jó hangulatú dalostalálkozón 
vett részt Szabadegyházán.

Május 27-én bonyolítottuk 
le a 14. Pünkösdi Dalostalál-
kozót. Vargáné Kaiser Kata-
lin polgármester és Dr. Ga-
lambos Dénes Fejér megyei 
országgyűlési képviselő meg-
nyitóbeszédei után 11 telepü-
lés közel 150 tagja énekelt. A 
résztvevőket Vakler Anna lát-
ta el szakmai tanácsokkal.

Június 3-án dalkörünk és 
tánckarunk nagy sikerekkel 
lépett fel a Kisapostagi Fa-
lunapon. Rendszeresen je-
len vagyunk a helyi kiállítá-

sok megnyitóján, a templomi 
koncerteken.

Június 22-én nagysikerű 
kirándulást tettünk a kiskőrösi 
fürdőbe. Nagyon jó hangulat-
ban, jó időben, jó társaságban 
töltöttük el a napot. Hazafe-
lé a buszon a résztvevők meg-
szavazták, hogy szeptember-
ben ismételjük meg az utazást.

Július 2-án a Varga Foga-
dóban ünnepeltük meg a klub 
megalakulásának 37., a dal-
körnek 27. évfordulóját. A 
hőség ellenére itt is jól éreztük 
magunkat. Meghívtuk a du-
naújvárosi Búzavirág Hagyo-
mányőrző Nyugdíjas Egyesü-
let 4 tagját, valamint Kegyes 
Lászlóné, nagyvenyimi kép-
viselőt is.

Július 7-én megtörtént az 
aktuális pénztárellenőrzés, 
melyen mindent rendben ta-
láltak az ellenőrző bizottság 
tagjai.

Készülünk a helyi és a ba-
racsi falunapi fellépésekre.

Szeptember 28-án a buda-
pesti Vigadóba látogatunk.

Következő klubnapunk 
szeptember 4-én esedékes.

Szeretettel várjuk azon új 
tagjaink jelentkezését a klub-
ba, a dalkörbe, a tánckarba és 
versmondónak, akik jó társa-
ságban, jól szeretnék eltölteni 
idejük egy részét.

Szükség lenne a fiatalítás-
ra!

Én azt szoktam mondani:
„Sok mindenről nem tud-

nék, sok helyre nem jutnék el, 
ha nem lennék klubtag”

Póla Imréné 
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub klubelnöke

Fontana Női Kar
Üdvözlet Zalából! 
Nyár eleji kirándulásunk során útba ejtettük Magyarország 

egyik legszebb táját. A dimbes-dombos, hegyes-völgyes út egy 
pici gyöngyszembe, Zalaújlakra vitt, ahol meglátogattuk egy-
kori kórustagunkat, Sneffné Hamucska Györgyit és férjét Jó-
zsit, akik 2015-ben költöztek oda. Tőlük hoztunk üdvözletet a 
Fontana Női Kar tagjainak és minden kedves régi ismerősnek.

Kötögetők klubja 
– fonalsimogató

Május 20-án, átléptük mű-
ködésünk 4. évét. Ebből az al-
kalomból nyitottunk a nyilvá-
nosság felé: kiállítottuk eddigi 
munkáinkat, vendégül láttuk 
finom süteményekkel, tor-
tával, hazavihető kis horgolt 
virágainkkal a belátogatókat. 
Napunkat színesítette, hogy a 
Fonalparadicsom vezetője sok 
szép fonallal, maga készítette 
kendőkkel, ötletekkel ismét 
vendégünk volt. Ez a szép nap 
a művház dolgozóinak és a 
kötögetők összefogásának kö-

szönhető! 37 látogatónk volt: 
Pestről két autóval jöttek, vol-
tak Kápolnásnyékről, Perkátá-
ról, Kisapostagról, Dunaújvá-
rosból és a mi községünk lakói 
is megtiszteltek bennünket je-
lenlétükkel. Most nyári szü-
netre megyünk, élményeket, 
ötleteket gyűjtünk a szeptem-
ber 7.-i kezdésre.

Mindenkinek jó pihenést 
kívánok a kötögetők nevében 
is! Szabadi Andrásné

a klub „megálmodója”
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Énekelt az ország
Ez a csodás kezdeménye-

zés a fővárosi középiskolások 
1986-ban indult egyesített 
énekkari projektjéből nőtte ki 
magát országos rendezvénnyé. 
Ezek a középiskolások ma 
már felnőtt emberek, de a kö-
zös éneklés mindig vonzó ma-
radt számukra és van köztük 
aki minden évben jelen volt. 
Évről évre az ország minden 
tájáról és ma már határainkon 
túlról is kórusénekesek gyűl-
nek össze, akik több hónapos 
otthoni felkészülést és egy in-
tenzív kórushétvégét követő-
en a zeneirodalom legjelen-
tősebb alkotásait szólaltatják 
meg. Énekel az ország néven 
először 2006-ban került meg-
rendezésre az esemény. Az 
egyesített óriási kórus zenei 
partnere a Budafoki Dohná-
nyi Ernő Szimfonikus Zene-
kar, Hollerung Gábor vezeté-
sével, akit joggal nevezhetünk 
a rendezvény atyjának.

 Mi először 2015-ben 
hallottunk a lehetőségről 
és a dunaújvárosi Bona Vox 
énekkarhoz csatlakozva kar-
nagyunk, Péter Kata és 2 ta-
gunk, majd tavaly ismét 2 
tagunk vett részt a közös 
éneklésben. Annyi élménnyel 
gazdagodva tértek haza, hogy 
összefogtunk és az idén nyol-
can jelentkeztünk, már saját 
nevünkön a Fontana Női Kar 
égisze alatt és hozzánk csat-
lakozott egy hölgy a Dunaúj-
városi Vegyeskarból. 

Befizettük a nevezési díjat 
és január elején kaptuk meg a 
kottákat. Kodály Zoltán: Bu-
davári Te Deum és Rossini: 
Kis ünnepi mise volt a műso-
ron. Ez a két darab, volumene 
és vegyes kari mivolta miatt 
sem a mi kórusunk repertoár-
jába illő. Még sosem énekel-
tünk ilyen nagyszabású mű-
veket. Igen nagy fába vágtuk 
a fejszénket. Egy csodálato-
san megszervezett előkészítés 
során kaptunk a két, össze-
sen 150 oldalnyi kotta mellé 
zenei tananyagot, amelyen a 
halkan szóló teljes mű felett 
hangosan hallhatta minden-
ki a maga szólamát, zongorán 
játszva. Sokat-sokat hallgat-
tuk, miközben ismerkedtünk 
a kottával és a latin szöveggel. 

Április utolsó hétvégéjén 
Szekszárdon gyűltünk ösz-

sze táborozni. Középiskolai 
és főiskolai kollégiumokban 
kerültünk elszállásolásra, ami 
teljesen visszaidézte a fiatal-
ságunkat. Két óra éneklés - 
egy kis szünet- újabb próba, 
péntek estétől vasárnap késő 
délutánig. A Babits Mihály 
Kulturális Központ színház-
termében 16 órát énekelt kö-
zel ötszáz, 14 és 70 év közötti 
férfi és nő, zongorakísérettel, 
több ügyes, fiatal karvezető 
és Hollerung Gábor vezény-
letével.

Egy hét „pihentetés” után 
szombaton, Budapesten az 
Erzsébet Ligeti Színházban 
találkoztunk először a zene-
karral és a szólistákkal. Ez is 
egy tíztől este hatig tartó pró-
bafolyamat volt, amit másnap 
délelőtt a MÜPA-ban folytat-
tunk. A próba és az esti fellé-
pés közti pihenőidőben a ház 
minden zugában pihent-aludt 

valamelyik vidéki kórustár-
sunk. Végül 2017. május 7-én 
19.30-kor a 467 énekes, a ze-
nekar és a négy szólista a Mű-
vészetek Palotája színpadán 
állva „belecsapott a húrokba”. 
Büszkén viselte mindenki a 
saját kórusa egyenruháját. 

A kétórás koncert igazán 
felemelő élmény volt mind a 
résztvevők, mind az 1400 fő-
nyi közönség számára. El is 
határoztuk, hogy jövőre újból 
benevezünk, amikor Handel: 
Messiás című oratóriuma ke-
rül műsorra.

Ez a néhány fotó is bizo-
nyítja, hogy igazi csapatépítő 
rendezvény részesei voltunk, 
amihez nagyban hozzájárult, 
hogy a fellépés hétvégéjére a 
művelődési házunk biztosí-
tott számunkra egy kisbuszt, 
amivel együtt utazhattunk, 
megbeszélve a tapasztalato-
kat, élményeket.

Hollerung Gáborral az énekkarunk

Próba és fellépés közötti pihenő

467 énekes a rendezvény helyszínén
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Madarak és fák napja, 
Németh Lászlóval

A művelődési ház fontos-
nak tartja a kultúra terjesz-
tése mellett a szemléletfor-
máló és -alakító programok 
és rendezvények szervezését, 
beleértve azokat, melyekkel a 
fiatalabb generációk érdeklő-
dését is fel lehet kelteni.

A Madarak és fák napja re-
mek lehetőséget biztosított 
arra, hogy a gyermekeket köze-
lebb hozzuk a természethez, és 
megismertessük velük a minket 
körülvevő élővilág részeit. 

Nagy örömünkre szol-
gál, hogy az Erdőjárók Klub-
ja Természetbarát Egyesület-
tel karöltve sikerült létrehozni 
a Kossuth Lajos Általános Is-
kola tanulói részére a három 
helyszínen zajló program 
együttest, melynek keretein 
belül az iskola klubtermében 

Németh László, az Erdőjárók 
Klubja Természetbarát Egye-
sületének elnöke tartott elő-
adást, az iskola tornatermében 
Tóth Gábor solymász „Állati jó 
bemutató”-ját lehetett meg-

tekinteni, aminek nem csak 
a címe volt állati jó, hanem a 
hangulat is, amit teremtett. Ki-
derült, hogy nem csak a mada-
rakhoz, hanem a gyermekek 
nyelvén is nagyon jól ért. 

A harmadik helyszínen, 
a Palágyi József Könyvtár 
földszinti galériájában pedig 
a Mezőföld Természetfotó 
Egyesület természetfotó kiál-
lítása volt látható.

Bízva a további sikeres 
együttműködés reményében 
köszönjük szépen a gyerekek 
nevében is Németh Lászlónak 
a szervezésben és a lebonyolí-
tásban nyújtott segítségét.

Művelődési Ház és 
Könyvtár

A Természet Hangjai
Kádárné Szepesi Ibolya 

festőművész, tanár „A Termé-
szet Hangjai” című kiállítás-
megnyitójának adott otthont 
a Palágyi József Könyvtár ga-
lériája, Nagyvenyimen június 
6-án kedden 18 órakor.

A kiállítás apropóját az 
adta, hogy 2015-ben 14 mű-
vész adta át műveit egy jóté-
konysági árverésre, amelynek 
bevételét az épülő nagyveny-
imi könyvtár javára ajánlot-
ták fel. Az adakozó művészek között volt Kádárné Szepe-

si Ibolya is, aki az immár el-
készült épületben mutathatta 
be az olajfestményeit a meg-
jelenteknek. Konkoly Kriszti-
na és Beke Beáta zenéjükkel 
elkápráztatták a közönséget, 
fuvola és gitárjátékuk remekül 
illet a képek stílusához, szinte 
bekeretezték azokat.

„Valamikor évekkel ezelőtt 
láttam már Ibolya festménye-
it. Most, hogy az újabb ké-
peit megnézhettem, jócskán 
meglepődtem. Nem gondol-
tam, hogy ezek ilyen téma-

gazdagok, lenyűgözően festő-
iek, színesen dekoratívak. (...) 

motívumai legtöbbször tár-
gyak, tájak, természeti rész-
letek, állatok, emberek. Ezek 
azonban sosem látványszerű 
ábrázolatként jelennek meg 
képein, hanem többé-kevés-
bé elvontan”- Mondta Gás-
pár Aladár festőművész a nyi-
tóbeszédében.

A festőnő pályatársai Kele-
men Marián Éva és Pál Zol-
tán Attila is megjelentek az 
eseményen, ahol a művésznő 
munkatársai is tiszteletüket 
tették. Berkó Hajnalka



Mi újság Nagyvenyimen? 17

A Nagyvenyimi Református közösség 
bemutatkozása könyvtárunkban

2017. május 22-től volt 
látható a Nagyvenyimi Re-
formátus gyülekezet kiállítása 
könyvtárunkban. 

A kiállítás célja az volt, 
hogy községünkben bemutas-
suk a Nagyvenyimi reformá-
tus gyülekezet múltját, életét 
és terveit. 

Emlékezésképen álljon 
itt most az a történelmi hát-
tér aminek írásos anyagait fel 
tudtuk lelni és a még ma is 
élő emberek visszaemlékezé-
seiből rekonstruálni tudtuk a 
közelebbi múltunkat.

A ciszterci apátsághoz tar-
tozó nagyvenyimi pusztán 
az első történelmi emlékek 
a református illetve a luthe-
ránus egyházról Bugár Jenő 
Nagyvenyim története című 
könyvében olvashatóak: 

1747-ből származó doku-
mentumok alapján az egyik 
bérlő Koszta János rác úr 
(mint Rác Jankó maradt meg 
az emlékezetben) tartotta 
meg eredeti görög keleti val-
lását és csak néhány kálvinis-
ta és lutheránus élt a faluban. 
A másik bérlő Forster Sámuel 
lutheránus vallású, és néhány 
szolgája.

1868-as adatok szerint a 
katolikusokon kívül néhány 
görögkeleti vallású él a tele-
pülésen, református már nem 
lakik itt. 

Az elmúlt 70 év története 
és napjaink:

1947 előtti időből a tele-
pülésen élő reformátusokról 
nem találtunk adatot. A to-
vábbi adatok a ma élők vissza-
emlékezéseiből és a Vértesal-
jai Református Egyházmegye 
honlapjáról származnak.

Nagyvenyimi református 
közösség története az 1947-
ben Nagyvenyim néven ön-
állóvá vált faluban az ötve-
nes évekre vezethető vissza. A 
közösség szervezésében nagy 
szerepet játszott Kerék Róza 
és Marosi Lajos. 

Marosi Lajos 1947-ben 
Kisújfaluról Mezőfalvára ki-

telepített magyar volt, aki az 
ötvenes években Nagyve-
nyimre költözött. 

Mezőfalván a Kisújfalu-
ról kitelepített református 
közösség alapított 1947-ben 
Református Fiókegyházat. 
Mezőfalván volt református 
gyülekezeti ház. 

Nagyvenyimen hosszú 
éveken keresztül Marosi La-
jos biztosított családi házában 
lehetőséget istentiszteletek 
tartására. Itt tartottak keresz-
telőt is. 

Konfirmálás Mezőfalván 
volt a nagyvenyimi reformá-
tusoknak is. 

1967-ben Molnár Géza 
volt Mezőfalván a lelkipász-
tor. 1970-től Tóth Sándor lel-
kipásztor vette át a szolgála-
tokat és Mezőfalva templom 
nélküli szórványaiban is ő vé-

gezte azokat szükség szerint. 
Apátszállás, Baracs, Előszál-
lás, Kisszentmiklós, Nagyka-
rácsony, Nagyvenyim tarto-
zott hozzá. 

Marosi Lajos halála után 
Lőrincz István családi há-
zában adott otthont 20 éven 
keresztül a Nagyvenyimi re-
formátusoknak. Így adva lehe-
tőséget a maroknyi közösség-
nek a vallásuk gyakorlására.

Tóth Sándor után Szabó 
Julianna szolgált e missziós 
gyülekezeti körzetben. 

Lőrinc István halála után 
az iskolában volt lehetőség is-
tentisztelet tartására. Ide már 
nagyon kevesen jártak isten-
tiszteletre. Akik ezek után is 
eljártak, azok nevét érdemes 
megemlíteni: Radványi Gi-
zella (Kerék Róza lánya) és 
Gál Sándorné. 

Ma a Nagyvenyimi refor-
mátus közösség a Dunaújvá-
rosi Református Egyházkö-
zség szórványaként létezik. 
Radványi Gizella halála után 
(édesanyja, Kerék Róza vég-
akarata szerint) a Reformá-
tus Egyháznak adományozta 
házát, melyhez az örökösök 
(Radványi Gizella unokatest-
vérei) is hozzájárultak. 

Így 2011-óta van saját 
gyülekezeti háza a Zrínyi 
utca 10-ben a Nagyvenyimi 
református közösségnek. A 
kiállításon ennek a háznak a 
felújítása és a frissen kiala-
kult gyülekezeti életünk is 
bemutatásra került.

Budai Árpád testvérünk 
biblia történeteit feldolgozó 
famunkái is kiállításra kerül-
tek, mely munkák segítségével 
a hitoktatás élményszerűb-
bé, elképzelhetőbbé tehető a 
gyermekek számára. 

Ezúton is köszönjük azok-
nak a testvéreinknek a gyűj-
tő munkáját, segítségét, akik 
a kiállítás létrejöttében segí-
tettek. Köszönjük a művelő-
dési ház kedves fogadtatását, 
a Dunaújvárosi Vegyeskar és 
Beke Beáta közreműködését 
a kiállítás megnyitóján.

Suhay Gabriella



Mi újság Nagyvenyimen?18

Kiállításaink 
látogathatók 

a Falunap után is!
A jubileumi falunapon megnyitott kiállításaink 

(„A 70 éves Nagyvenyim” kiállítás kivételével) a fa-
lunap után két hétig még megtekinthetők a Palágyi 
József Könyvtárban. 

 Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a falunap utáni héten, 

augusztus 7-11 között 14-17 óráig, 
és az azt követő héten, augusztus 

14-18 között 10-13 óráig.

A kiállításokról információt az újság hátoldalán 
található falunapi plakáton, vagy telefonon a 06-
25/506-220-as telefonszámon, illetve a facebook.
com/muvhaznagyvenyim és a muvhaz.nagyvenyim.
hu honlapokon találhatnak.

Erdélyi látogatás ősszel
Örömmel tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy pályáza-

ti támogatással látogathat ősszel erdélyi testvér-településére a 
nagyvenyimi delegáció.

2017 márciusában nyújtotta be Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzata pályázatát a Bethlen Gábor Alaphoz a Ma-
gyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései kö-
zötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó 
testvér-települési programok és együttműködések támogatása 
céljából kiírt „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” tárgyú pályázati felhívásra

„Erdélyi barátaink által kalauzolva látogatja meg a nagyve-
nyimi csoport, a (…)hazai támogatásból a reformáció 500. évé-
nek tiszteletére felújított Mákófalvi református templomot, a 
történelmi emlékhelyeket Kolozsváron, és ellátogat Nagysza-
lontára. A baráti beszélgetések mellett kulturális programot 
szervezünk. 2017 itthon Arany János emlékév -nagyvenyimi és 
egeresi versmondók mondják el verseit, valamint fellép a Nagy-
venyimi Táncegyüttes és a Mákófalvi Néptánccsoport.” (részlet 
a benyújtott pályázati anyagból)

Az utazásra 2017. szeptember 15-17-ig kerül sor, amelyen 
a testvér-települési kapcsolatokban és a vendégek fogadásában 
eddigiekben is aktívan szerepet vállaló vagy ezután csatlakozni 
szándékozó nagyvenyimi lakosok vehetnek részt. 

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a Polgármesteri Hi-
vatalban Pásztor Ferencnének személyesen vagy telefonon 
(25/507-460). A kiutazó csoport végleges összetételéről a be-
érkezett jelentkezések ismeretében a Fejlesztési és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Bizottság dönt.

Mogyorós Mária
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Szüreti mulatság: szeptember 23-án
Sok szeretettel meghívjuk 

településünk valamennyi la-
kóját 2017. szeptember 23-án, 
szombaton délután a Nagyve-
nyimi szüreti felvonulásra és 
este a Szüreti Bálra. 

A nap folyamán a szüre-
ti felvonulók végigvonulnak 
a falun, minden olyan ház 
előtt megállnak, ahol fogad-
ják őket, és meghívják a ház 
népét az esti szüreti bálra. 

A környék településeinek 
már-már tradicionális ren-
dezvénye a szüreti mulatság.

Szeretnénk, ha 
Nagyvenyimen is olyan jó-
kedvvel és meleg szívvel em-
lékeznének vissza rá a helyiek, 
ahogy teszik azt a szomszéd 
falvakban, városokban.

Egyúttal szeretnénk meg-
köszönni azoknak a csalá-
doknak, közösségeknek a se-
gítségét, akik hozzájárultak a 

tavalyi felvonuláshoz, étellel, 
itallal, jókedvvel fogadták a 
felvonulókat. Bízunk benne, 
hogy idén is szívesen ülnek 

ki házaik elé családtagjaikkal, 
barátaikkal, szomszédaikkal 
és együtt, közösen mulatnak 
a felvonulók színes seregével.

Kérjük, aki szívesen segíte-
ne a rendezvény lebonyolításá-
ban, vagy szívesen látná ven-
dégül a szüreti felvonulókat, 
esetleg szeretne csatlakozni 
hozzájuk, jelezze a művelődé-
si ház felé e-mailben (muv-
haz.nagyvenyim@gmail.com) 
vagy telefonon (06-25/506-
220), illetve szeptember 4-től 
személyesen a Palágyi József 
Könyvtárban (Nagyvenyimen, 
az iskola épülete és a benzin-
kút között). 

A részletes program-
ról tájékoztatást a muvhaz.
nagyvenyim.hu oldalon, pla-
kátjainkon, facebook olda-
lunkon (www.facebook.com/
muvhaznagyvenyim) találhat-
nak szeptember elején.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Művelődési Ház 
és Könyvtár

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a könyvtár 
2017. augusztus 1-től 
2017. szeptember 1-ig 

ZÁRVA tart. 

Szeptember 4., hétfőtől a megszokott 
nyitvatartási időben várjuk Önöket!

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

Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk 
Önöknek!

Művelődési Ház és Könyvtár

Református hírek
A Nagyvenyimi reformá-

tus gyülekezet minden hónap 
2. és 4. vasárnapján istentisz-
teletet tart a Nagyvenyim Zrí-
nyi utca 10 szám alatt találha-
tó gyülekezeti házban.

Az augusztus 5-ei faluna-
pon jelen leszünk kérjük ke-
ressen minket, beszélgessünk, 
ismerjük meg egymást, ismer-
je meg terveinket, programja-
inkat.

Szeptembertől elindítjuk 
Keresztkérdések című 10 al-
kalmas bibliaismereti soroza-
tunkat, melynek első alkalma 
szeptember 12-én lesz. A bib-
lia ismereti sorozatunk nyilvá-
nos, célja a kereszténység azon 
belül a református vallás alap-
jainak ismertetése. Ameny-
nyiben felkeltette figyelmét és 

kérdése van kérem forduljon 
bizalommal hozzánk.

Októbetől elindítjuk film-
klubunkat, mely alkalmak-
kor péntek esténként egy-egy 
film közös megtekintése után 
lehetőségünk lesz annak átbe-
szélésre, értékelésére.

További alkalmainkról, 
rendezvényeinkről gyüleke-
zeti házunkban tartandó elő-
adásinkról hírlevélben értesít-
jük Önöket. 

Elérhetőségeink: Bött-
ger Antal lelkipásztor 06-30-
680-9968 , Suhay Gabriella 
06-30-9027995

A facebookon létrehoztuk 
a Nagyvenyimi Református 
közösséget. Ha csatlakozását 
jelzi akkor alkalmainkról ott 
is lehet tájékozódni.

Következő hónapban alkalmaink: 
augusztus 13.
augusztus 27. Úrvacsorás istentisztelet 
szeptember 10.
szeptember 17.
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2017. II. félév programja
Várunkminden érdeklődőt program-

jainkra. Bővebb információk a www. 
erdojarokklubja.hu honlapon találhatók.

2017. augusztus 26-27. (szo - va): 
MARCAL (vagy a RÁBA) VÍZITÚRA

2017. szeptember 02. (szo): BAKONY 
- Fő túra (KÉT túra egy időben)

Hosszabb túra: Eplény - Malom-
völgy - Alsópere-puszta - Szúnyog-völgy 
- Öreg-Futóné - Márkus-szekrénye - 
Bátorkő várrom - Vár-völgy - Várpalota, 
vár. ~24.0km/560m.

Rövidebb túra: Tés, szélmalmok - 
Tési-fennsík - Nagyrét-tető - Már-
kus-szekrénye - Bátorkő várrom - Vár-
völgy - Várpalota, vár.   
~14.0km/150m.

2017. szeptember 9-10. (szo-vas): 
VASI-HEGYHÁT és a SOPRONI-
HEGYSÉG - „Hegyhát 20” másnap a 
„Sopron-Lővér 20” teljesítménytúrák

2017. szeptember 16. (szo): GÖ-
DÖLLŐI-DOMBSÁG - Fő túra (KÉT 
túra egy időben)

Rövid túra: SZADA - Margita-dü-
lő: Kis Margita-kilátó és a Margita - 
Hangyás-oldal - Babati-rét - Babati-ta-
vak - Szentháromságfa - Pap Miska-kút 
- Incső - Máriabesnyői-kegytemplom. 
~16,5km/350m.   Túra után 
szabadprogram Gödöllőn.

Hosszú túra: SZADA -Kis Mar-
gita-kilátó - Bódis-hegy - Ereszt-
vény - Margita - Hangyás-oldal - DO-

MONYVÖLGY - Szentháromságfa 
- Babati-tavak - Babati-rétek - Öreg-
hegy - Antal-hegy - Gudra-hegy - Pap 
Miska-kút - Incső - Máriabesnyői-kegy-
templom. ~22-27km/400-650m, a részt-
vevőktől és a választott útvonaltól függő-
en.

2017. szeptember 30. - október 01. 
(szo-vas): ZALAI-DOMBSÁG és a 
BALATON-FELVIDÉK 

- „Kanizsa 20” másnap a „ 45 éve nincs 
a Veszprém-alsóörsi vasút 20” teljesít-
ménytúrák

2017. október 07. (szo): SZEK-
SZÁRDI-DOMBSÁG és a GERES-
DI-DOMBSÁG-

 Fő túra (KÉT túra egy időben) Hosz-
szabb túra: Görögszó, Mausz-kápolna - 
Pince-hegy -Brányoki-erdő - SZÁLKA 
- Szálkai-viztározó - Bükkös - Mórá-
gyi-domb - Pásztor-hegy - MÓRÁGY 
- Gránit-forrás - Henrik-forrás - (kitérő 
Éva-völgy, Anikó-forrás) - Cser-erdő - 
BÁTAAPÁTI. ~23km/670m.

Rövidebb túra: SZÁLKA - Szálkai-
viztározó - Bükkös - Mórágyi-domb 
- Pásztor-hegy - MÓRÁGY - Gránit-
forrás - Henrik-forrás - Cser-erdő - BÁ-
TAAPÁTI. ~15,5km/530m.

2017. október 14. (szo): Nagyvenyim, 
a Szent Bernát Arborétum - őszi park-
szépítés

Reggel 8 órától parktakarítás délig.
2017. október 15. (vas): „KÉTKERÉ-

KEN TOLNÁBAN 3.” - kerékpártúra 
Paks - Hotel Orchidea parkja,Tengelic 

- Tengelic - Alsótengelic, Gindly-Be-
nyovszky-kúria kívülről - Katalinpuszta, 
Schell-kastély kívülről - Kölesd, Műve-
lődési Ház (volt Mercy-Apponyi-kastély 
és Kismegyeháza) és Borkút - Medina-
Szőlőhegy - Medina - Szedres - Fácán-
kert - Tolna, Kékfestő Múzeum és Mű-
hely - Fadd (Faddi-Duna,Dombori). 
 Táv: ~ 65 km.

2017. október 21-23. (sz-h) : CSER-
HÁT - Fő túra 

Gyalogtúrák és főbb érdekes látniva-
lók megtekintése Szécsény és Balassa-
gyarmat térségében. 

2017. november 03. (p) este 18.óra - 

PÁDIS-FENNSÍK - vetítéses élmény-
beszámoló az idei Erdőjárók kirándulás-
ról. Helyszín: Nagyvenyim, Palágyi 
József Könyvtár

2017. november 4. (sz): BAKONY - 
Fő túra (TÖBB túralehetőség egy idő-
ben) 

a „XXI. Fehér-Vár-Palota 40, 25, 
20,10, Csór 25, 12” teljesítménytúra kü-
lönféle távjain illetve hagyományos ve-
zetett túra Iszkaszentgyörgy (- Inota) - 
Várpalota. ~(16) 22km/ (520)610m. 

2017. november 11. (szo): Nagyvenyim, 
a Szent Bernát Arborétum - őszi levél-
szüret .

Reggel 8 órától parktakarítás délig.
2017. november 18. (szo): PILIS és 

a VISEGRÁDI-HEGYSÉG - Fő túra 
(KÉT túra egy időben)

Hosszabb túra: Dobogókő - Zsi-
vány-sziklák - Kakas-hegy - PILISZ-
SZENTKERESZT - Szentkeresz-
ti-szurdok - Hosszú-hegy É-i oldala 
- Csobánkai-Szentkút - Csobánkai-nye-
reg - Kevély-nyereg - Magas-erdő - Te-
ve-szikla - Köves-bérc - Solymári-völgy. 
~21.6km/490m.

Rövidebb túra: Dobogókő - Hosz-
szú-hegy - Csupasz-bérc - Szentke-
reszti-Szentkút - Szentkereszti-szurdok 
- Som-hegyi-kulcsosház - Szántói-nye-
reg - Hosszú-hegy D-i oldala - Ziribár-
nyereg - Ziribár-hegy - Macska-barlang 
- Csobánka. ~16km/400m. (rövidítési le-
hetőség van)

2017. december 02. (szo): BALA-
TONFELVIDÉK „Vödörvölgyi Miku-
lás 15 TT” BALATONALMÁDI

2017. december 9. (sz): a „Mezőföldi 
Mikulás” teljesítménytúrák lebonyolítása

2017. december 16. (szo): VELEN-
CEI-HEGYSÉG

Felfedező túra a hegység északi olda-
lán. Csak tagoknak. 

2017. december 30. (szo): MEZŐ-
FÖLD - HELYI ÉVZÁRÓ TÚRA

2018. január 06. (szo): délután 4 óra : 
Nagyvenyim - 2017-évzáró klubösszejö-
vetel közgyűléssel.

Németh László 
 elnök

ERDŐJÁRÓK KLUBJA TERMÉSZETBARÁT 
EGYESÜLET NAGYVENYIM
„Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem. Azt a földet, melyen élünk, akkor szeretjük igazán, ha 

szemtől szembe ismerjük is azt.” Dr. Tavaszy Sándor



Mi újság Nagyvenyimen?22

A Nagyvenyimi Sport Klub hírei
A 2017/2018-as szezonra 

új edzővel készül a csapat. A 
megújult játékoskerettel Hor-
váth Csaba készül az augusz-
tusi rajtra. Az új trénernek nem 
lesz egyszerű dolga, hiszen egy 
új játékosokkal teletűzdelt csa-
patot kell irányítania.

A csapatnak júliustól heti 2 
edzése is van, s minden hét-
végére sikerült edzőmérkő-
zést kötni, ami nagyban segíti 
csapatunk felkészülését.

Az öltöző is egy kisebb fel-
újításon esett át, Garbacz Ist-
ván támogatásával új fogaso-
kat kapott minden öltöző és 
Önkormányzati segítséggel 
már állandó internet hozzáfé-
rése is van a klubnak.

A bajnokság rajtja előtt a 
vezetőség megpróbál további 
szponzorokat keresni, hiszen 
az edzőváltás és az új játéko-

sok megkeresése csak az első 
lépés volt a fejlődés útján, így 
minden apró segítség jól jön 
az egyesületnek. 

Reméljük, hogy legkö-
zelebb már a csapat sikeres 
rajtjáról tudunk beszámolni 
Önöknek! A csapat mérkőzé-

seinek időpontjai augusztus-
tól lesznek elérhetők az „adat-
bank.mlsz.hu” weboldalon.

  Gászler Ferenc

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Eladó
4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési ágú, 

külterületi ingatlan Nagyvenyimen, 
a Mezőfalvára 

vezető út jobb oldalán eladó.

Érdeklődni 
a 06 30 959 9989- es számon lehet.
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Thai-chi edzések
10 évvel ezelőtt az akkori 

klubvezető, Fási Éva fejéből 
pattant ki az ötlet, hogy vala-
milyen edzést lenne jó tarta-
ni a nyugdíjas korosztálynak. 
Sajnos nagyon sok a mozgás-
szervi megbetegedés már fia-
talabb korban is. Így történt, 
hogy Hanák Tibor vezetésé-
vel megkezdődtek az edzések, 
a nagy létszám miatt az iskola 
tornatermében.

Itt „dolgoztak” a haladók 
is. Thai-chi és chi-kung gya-
korlatokat állított össze Tibor 
korunknak megfelelően. Ké-
sőbb a létszám lecsökkent, de 

a 6-8 fő kemény mag kitartó-
an találkozik azóta, csütörtö-
könként este, immár Dávid 
Béla irányításával. Esetenként 
10-12 fő is együtt mozog az 
igazán jó hangulatú edzése-
ken.

Ebben az évben a „tan-
év” lezárását végre meg tud-
tuk együtt ünnepelni a Du-
nagyöngye Halászcsárdában. 
A baráti társaság szeptember 
első csütörtökjén este 7 óra-
kor találkozik a Palágyi József 
Könyvtár emeletén. 

Várjuk új tagjainkat!
Póla Imréné

Polgárőrség: Sikeresen zártuk az évet
Büszkén mondhatjuk el a Nagy-
venyimi Polgárőrség a rendőrség 
munkáját segítve kiemelkedő 
évet zárt 2016-ban. 

A polgárőrség fennállá-
sa ideje alatt az elmúlt évek-
ben folyamatos javulás volt 
tapasztalható a közbiztonság 
terén. Az önként vállalt fel-
adatainkat lehetőségeinkhez 
mérten teljesítettük, ez meg-
hozta és fokozatosan javítja 
a lakosság biztonságérzetét. 
Ennek köszönhetően egyre 
többen támogatják adomá-
nyokkal a polgárőrség mun-
káját. A következő időkben is 
folytatni fogjuk munkánkat a 
tervezettek alapján. A partne-
rekkel kialakított jó kapcsolat 
fenntartását és a lakosság által 
jelzett problémák hatékony 
megoldását igyekszünk maxi-
málisan teljesíteni.

2016-ban az egyre javu-
ló statisztikák, illetve a fo-
kozott rendőri és polgárőri 
jelenlét a közterületen, vala-
mint a folyamatos lakossági 
kapcsolattartás eredménye-
ként a közbiztonság helyze-
te - a lakosság visszajelzései 
alapján jónak mondható. Téli 
időszakban mindennapos fel-
adattá vált a rászoruló és haj-
léktalan személyek napi ellen-
őrzése. Ezen ellenőrzéseket a 
polgárőrség, a rendőrség, pol-

gárőr rendőr közösen végez-
te el és tette meg a megfelelő 
intézkedéseket. A hideg idő-
szakban a polgármester a kör-
zeti megbízott és polgárőrség 
közösen ellenőrizte és járta 
végig a rászorultakat és dol-
gozta ki a különböző támo-
gatási lehetőségek módját. A 
polgárőrség naponta forró te-
ával látta el a rászorultakat.

Egész évben 6279 óra szolgálatot 
adtunk.

„2016-ban az Országos 
Polgárőr Szövetség ellenőrizte 
a Nagyvenyimi Polgárőr egye-
sületet. OPSZ ellenőrzés tel-
jes körű ellenőrzést végzett. Az 
ellenőrzés időszaka: 2015. 01. 
01.-2015. 12. 31.

 Az ellenőrzés tárgyát képez-
te: a tervezés, a gazdálkodás, a 
pénzügyi rendelkezési jogkörök 
szabályozottsága és gyakorlati 
alkalmazása, összhangja a jog-
szabályok és támogatási szerző-
dések kikötéseivel.

Ellenőrzés eredménye: Dr. 
Túrós András úr, az OPSZ el-
nökének utasítása szerint tájé-
koztatom, hogy az ön által irá-
nyított szervezetnél megtartott 
2016. I. félévi terv szerinti bel-
ső ellenőrzés megállapításinak 
hasznosítására realizáló érte-
kezlet megtartását, vagy intéz-
kedési terv készítését nem tart-
juk szükségesnek. 

Álláspontunk indokaként 
hivatkozom az ellenőrzés so-
rán megismert megbízható mű-
ködésre, az ellenőrzést segítő 
együttműködő készségre, vala-
mint javaslataink pozitív fo-
gadására.

Engedje meg, hogy köszö-
netemet fejezzem ki ellenőrzést 
előkészítő, pontos adatszolgálta-
tó munkáért. 

Dr. Ackermann János OPSZ 
belső ellenőre”

Az elért eredményeket 
egyre nehezebben tudtuk tel-
jesíteni. A használatunkban 
lévő gépjárművek elöreged-
tek ezért elég sűrűn kell őket 
javíttatni. Ez jelentős költség 
megterheléssel járt számunk-
ra. A jövőben szeretnénk fi-
atalítani gépjárműveinket. 
Ehhez minden lehetőséget 
megragadunk, és ezúton kér-
jük a lakosság hathatósabb tá-
mogatását.

 Nem szabad elfeledkez-
ni arról sem, hogy a lakos-
ság segítsége nélkül nem tud-
tuk volna, és nem tudnánk a 
közbiztonság érzetét fokoz-
ni. Az Önök jelzései alapján 
rengeteg házalót és koldu-
lót ellenőriztünk és küldtünk 
ki a faluból. Ezzel is javítva a 
közbiztonság érzetét. Az Or-
szágos Polgárőr Szövetség 
már több éve meghirdette A 

SZEM – SZomszédok Egy-
másért Mozgalmat. Mi ezt a 
mozgalmat oly módon telje-
sítjük, hogy a lakosokkal sze-
mélyes elbeszélgetünk. Kér-
tük és felhívtuk a figyelmet és 
felhívjuk a figyelmüket, hogy 
figyeljenek a szomszédjaikra 
is és ha nem megszokott dol-
got tapasztalnak akkor ezt je-
lezzék a helyi rendőrnek vagy 
a polgárőrségnek. Akkor mi 
meg tudjuk tenni a megfele-
lő intézkedéseket. Ezért mú-
lik Önökön is a közbiztonság 
érzetének javulása.

 2016-ban ünnepelte a pol-
gárőrség megalakulásának 20. 
évfordulóját. Ebből az alka-
lomból a Nagyvenyimi Ön-
kormányzat köszöntötte a 
polgárőrséget. Ezt követően 
a Falunapon pedig a Műve-
lődési Ház rendezésében ki-
állítás keretén belül mutatták 
be a polgárőrség 20 évét. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
mindazok munkáját, akik ta-
nácsukkal ötleteikkel segítet-
ték munkánkat.
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