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Barátoknál otthon, 
Erdélyben

„A jó barátsághoz kell valami 
lelki rokonság. Nem a jellem, nem 
a világnézet, hit, közös eszme, mű-
veltség vagy az érdeklődési kör az, 
ami igazán összeköt bennünket, ha-
nem a lelki rokonság.” Müller Péter

Nagyvenyim Nagy-
község Önkormányzatá-
nak a Bethlen Gábor Alap 
„TESTVÉRTELEPÜLÉ-
SI PROGRAMOK ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” 
tárgyú felhívására „A magyar-
ságtudat erősítése Kolozsvár 

térségében Egeres-Nagyve-
nyim testvértelepülések kö-
zös kulturális és történelmi 
programja által” címmel be-
nyújtott pályázatát a Magyar 
Kormány támogatásra méltó-
nak ítélte, így 950.000 forint-
tal járult hozzá, hogy 2017. 
szeptember 15-17 között egy 
45 fős létszámú nagyvenyimi 
polgárokból álló csoport kö-
zös programokon vehessen 
részt mákófalvi, inaktelki és 
bogárfalvi barátokkal.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Hetven éve önálló község Nagyvenyim

Ünnepeink, rendezvényeink
Fontos események, sikeres rendezvények tették emléke-

zetessé az elmúlt heteket, hónapokat. Nagyvenyim önállóvá 
válásának 70. évfordulóját ünnepeltük augusztus első hét-
végéjén: Bajorfát állítottunk az Altomünster tiszteletére el-
nevezett és megszépített parkban, kitüntetéseket adtunk át, 
ünnepi testületi ülés, kiállítások, színes kulturális program 
tette emlékezetessé a napot.

Államalapításunk ünnepe augusztus 20., majd a tanév-
kezdés... Aztán: ezúttal is a sikeres közösségi rendezvénye-
ink sorát gyarapítja a szüreti felvonulással, bállal egybekö-
tött Kulináris Kavalkád. Továbbá: október 1., a csodás ünnep 
– az idősek világnapja! Szeretettel köszöntöm Nagyvenyim 
nyugdíjas, szépkorú lakóit, jó egészséget, boldog éveket kí-
vánok nekik! 

(Rendezvényeinkről bővebben beszámolunk lapunkban.)
Vargáné Kaiser Katalin

Mindenszentek, 
halottak napja

Halottak napja és 
m i n d e n s z e n t e k 
közeledik, ami-
kor felkeressük el-
hunyt szeretteink, 

ismerőseink nyug-
helyét! Mindenkinek 

kívánok meghitt, békés, mél-
tóságteljes napokat!

Vargáné Kaiser Katalin

Október 23. 
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata szervezésében 

ünnepi megemlékezésre várjuk községünk lakóit 
nemzeti ünnepünk alkalmával

Október 23-án 11 órakor a polgármesteri hivatalnál.

Ünnepi beszédet mond: 
Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere

A köszöntő után az „Első lövés” című emlékműsort láthatják 
Szűcs Réka és Zádori Szilárd énekes színészek előadásában.

A rendezvény koszorúzással zárul.

Szeretettel várom Nagyvenyim lakóit 
az ünnepi megemlékezésünkre:

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

2017. OKTÓBER
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Tisztelt Pályázók!
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 

Testülete 2017. szeptember 12-i ülésén döntött a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. 
évi fordulójához történő csatlakozásról, és az „A” és „B” típusú 
pályázatok kiírásáról.

A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje:

2017. november 7.
Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkor-

mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhet-
nek.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRO-
NIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉ-
SI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) PÁ-
LYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

Ennek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx

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

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kö-
telező mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz 
nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben ér-
keztetik és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban 
feltüntetett mellékletekkel együtt, amelynek átvételéről az ön-
kormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati 
űrlap csak a kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírás-
ban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes. Vala-
mely melléklet hiányában 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 Környezetvé-
delmi Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indoka-
iról 2017. december 11-ig írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. 
Takácsné dr. Gécs Anita

 jegyző

Államalapításunk ünnepén

Rendőrőrsöt avattunk

Biztonságunk érdekében

Komoly mérföldkőnek számít Nagyvenyim közbiztonságá-
nak további javítása érdekében is, hogy augusztus 25-én fel-
avattuk a térség rendőrőrsét Mezőfalván. Az avatási ünnepsé-
gen részt vett dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, dr. 
Simon László kormánymegbízott, dr. Varga Péter, Fejér megye 
rendőr-főkapitánya, Suszter Tamás, Dunaújváros rendőrkapi-
tánya, valamint önkormányzati vezetők és partnerek. A tele-
pülések erőfeszítései sikert és biztonságot eredményeztek hét 
érintett településnek: Nagyvenyimnek, Baracsnak, Kisapostag-
nak, Nagykarácsonynak, Előszállásnak, Daruszentmiklósnak és 
Mezőfalvának. 

Egy nyugállományú rendőr, egy őrsparancsnok, valamint egy 
adminisztratív dolgozó kerül pluszban a mezőfalvi rendőrőrsre 
a kmb-sek mellé, ami egyúttal azt is jelenti, hogy sokkal inkább 
és állandóan elérhető lesz a rendőrség a szomszédos községben, 
Mezőfalván, és sokkal több rendőrt látnak majd a településen, 
mint eddig. Ez jó hír a lakóknak, viszont nagyon rossz hír a 
bűnözőknek. A település közbiztonságát próbáljuk megtartani, 
azon vagyunk, hogy a kisebb szabálytalanságok is visszaszorí-
tásra kerüljenek.  Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Államalapításunk évfordulójára ünnepség keretében em-
lékeztünk meg Nagyvenyimen is augusztus 20-án. A ren-
dezvényen Kristofory Valter atya áldotta meg a település 
új kenyerét
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Valóra vált színes 
álom…

Három évvel ezelőtt az is-
kola növekvő gyermeklét-
száma döntésre késztette a 
frissen megalakult képvise-
lő-testületet. Másfél évtized-
nyi együttélés után a könyvtár 
iskolából való kiköltöztetésé-
ről döntöttünk, miközben szí-
nes álmot álmodtunk egy mo-
dern, esztétikus, többfunkciós 
településközpont létrehozásá-
ról.

A tavaly, kormányzati se-
gítséggel és a nagyvenyimi-
ek példás összefogásával fel-
épített új könyvtárunk az 
ősz folyamán végre hozzáil-
lő parkolóval gazdagodik, s 
Nagyvenyim közművelődési 
intézménye lassacskán formá-

lisan is méltó székhelyre lel-
het e falak között.

Kétütemű építkezési ter-
vünk óvatos, de bátor dön-
tés volt, melynek értelmében 
a könyvtári tömböt egy na-
gyobb léptékű, szociális szol-
gáltató tömbbel kiegészítve 
válhat majd az épület igazi kö-
zösségi házzá. Mint ahogyan 
ezt korábban megfogalmaz-
tam, egy ilyen érték létrehozá-
sára irányuló döntés a közös-
ség értékébe és a jövőbe vetett 
hit megnyilvánulása a telepü-
lésvezetők részéről. Köszönöm 
a képviselőknek, hogy ebben 
partnereim voltak!

Örömömre szolgál, hogy 
megoszthatom Önökkel: A 

szociális szolgáltató tömb lét-
rehozásának támogatására 
benyújtott 150 millió Ft-os 
összegű pályázatunk is támo-
gatásban részesült, hamaro-
san tehát új építkezés veheti 
kezdetét a képviselő-testület 
döntése értelmében immár 
stratégiai fejlesztési területté 
nyilvánított központi terüle-
ten.

Színes álmot valóra vál-
tó Közösségi Ház, mely épí-
tő erővel és összefogással 
fémjelzett, új korszakot nyit 
Nagyvenyim polgárai életé-
ben… 

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim 

polgármestere

Hétmérföldes lépés 
a mélykútiak életében…

Nagyvenyim Nagyközség része Mélykút-puszta is, mely lég-
vonalban mindössze 5,5 kilométerre található a településköz-
ponttól, személygépjárművel azonban csak Dunaújváros irá-
nyából, a 62-es főközlekedési útról közelíthető meg, a ma még 
infrastrukturális hiányosságokkal küzdő, ám gazdasági potenci-
áljának feltárására váró és vágyó településrész. Egyetlen önkor-
mányzati tulajdonú épületében (melynek nagyobbik része ma 
életveszélyes állapotú) tartja a rendelést a háziorvos. Szívbéli 
örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy többszöri erőfeszíté-
sem eredményeként, dr. Galambos Dénes képviselő úr segítségé-
vel és a Belügyminisztérium támogatásával végre lehetőségünk 
lesz az épület felújítását magába foglaló, mintegy 30 millió Ft-
os értékű beruházásra. A felújítás építési engedélyével rendel-
kezünk, hamarosan megkezdődik a kiviteli tervezés és a kivite-
lező kiválasztása. 

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Kerékpáros-barát településközpont
Egy élhető, modern telepü-

lés nem képzelhető el a köz-
szolgáltatásokat koncentráló 
településközpont közlekedé-
sének magas biztonsága nél-
kül. A TOP pályázatok egyik 
célterülete a környezetbarát és 
biztonságos közlekedés kiala-
kítására fókuszál. Ennek kere-

tében benyújtott pályázatunk 
szintén támogatásban része-
sült. A mintegy 80 M Ft-os 
összegű fejlesztéssel az isko-
la, a polgármesteri hivatal, a 
benzinkút és a Piactér, illető-
leg a Rózsa és Földvári utcák 
közötti szakasz nyomvonalán 
kerülhet sor egy, a közleke-

désbiztonságot is javító fej-
lesztés körében a hamarosan 
megújuló 6219-es út falube-
li szakaszához csatlakozó, ke-
rékpáros-barát településköz-
pont kialakítására. 

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim 

polgármestere

Megújul 
az oktatási 

és szabadidős 
infrastruktúra is

Az iskola energiahaté-
konysági beruházása mel-
lett a Dunaújvárosi Tan-
kerület, az iskola és az 
önkormányzat együttmű-
ködése megteremtette egy 
újabb sikeres pályázat lehe-
tőségét. 

Mint ahogyan azt a kö-
zelmúltban tett bejelen-
tések hírül adták, a mi is-
kolánkban is megújulhat a 
tanulást segítő infrastruk-
túra. 

A mintegy 84 millió Ft-
os támogatásból felújításra 
kerülhetnek a vizesblokkok 
és a tornaterem, fejlesztő 
termet hozunk létre, új ta-
nári szobát kap a tantestü-
let és az udvari felújítások 
mellett, terveink szerint egy 
új teniszpálya is készül. 

Néhány tanterembe tel-
jesen új bútorzat kerülhet, 
valamint jelentősen növek-
szik az intézményben az in-
teraktív táblák száma is. 

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim 

polgármestere

Folytatódhat az iskola 
energia-hatékonysági 

fejlesztése
Mint arról már korábbi lapszámunkban hírt adtunk, az ön-

kormányzat mintegy 105 millió Ft-os összegben nyert támo-
gatást a tulajdonában álló iskolaépület energetikai korszerűsí-
tésére. Az augusztusban hatályba lépett támogatási szerződés 
alapján folytatódhat tehát az önkormányzat által már tavaly 
megkezdett nagyvolumenű fejlesztés, és a hőtermelő berende-
zések modernizációját követően megújulhat a hőleadó oldal is. 
Az új radiátorok és szabályozás beszerelése mellett, a tetőté-
ri ablakok cseréjét, a födém és a külső homlokzat szigetelését 
fogjuk megvalósítani az előttünk álló időszakban. A fejlesztés 
mérföldköveként már elkészült a teljes kiviteli tervdokumentá-
ció, és hamarosan elindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás is.  Vargáné Kaiser Katalin

Nagyvenyim polgármestere
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Boldog születésnapot Nagyvenyim!

Falunapi kiállításaink
Falunapi kiállításaink a te-

lepülés önállóvá válásának 70. 
évfordulóját ünneplő jubile-
umi rendezvénysorozat után 
még 2 hétig látogathatók vol-
tak a könyvtárban.

 Örömünkre szolgál, hogy 
augusztus 7-18 között sok he-
lyi és környékbeli érdeklődő 
jött el megtekinteni a jelenleg 
vagy korábban Nagyvenyimen 
élő alkotóművészek munkáit. 

A könyvtár földszint-
jén Kocsisné Szloboda Te-
réz nagyvenyimi festőművész, 
valamint Hujber Lajos fa- és 
bőrtárgy készítő kiállítását, az 
emeleten Vidáné Majer Már-

ta és Vészity Margó keramiku-
sok tárlatát tekinthették meg 
a könyvtár épületébe látoga-
tók. Köszönjük az alkotóknak, 
hogy műveiket rendelkezésre 
bocsátották kiállításunkra!

Nagyvenyim önállóvá válá-
sának 70. évfordulóján a szo-
kásosnál is gazdagabb prog-
rammal és a születésnapon 
elmaradhatatlan tortával vár-
ta a község lakóit az Önkor-
mányzat és a Művelődési Ház 
a falunapon. A településköz-
pont minden szegletében ta-
lált látnivalót, aki eljött, hogy 
részese lehessen a közös ün-
neplésnek. Egeresi baráta-
ink üdvözletét Fekete P. P. Já-
nos és felesége hozta, és bajor 
testvértelepülésünkről is sok 
barátunk érkezett az évfordu-
lóra, hogy Nagyvenyim lakos-
ságát a frissen csapolt bajor 
sör mellé a barátság jelképe-
ként - a vihar által kidöntött 
oszlop helyett - egy új május-
fával ajándékozza meg. A kö-
zel 10 méteres kék-fehér fát a 
tavaly elnevezett Altomünster 
parkig cipelték a viseletbe öl-
tözött bajor és magyar lányok, 
legények, ahol daru emelte 
helyére dallal, tánccal és a ba-
jor fúvósok vidám kíséretével. 
Az ünnepi testületi ülésen lát-
hatták először a résztvevők azt 
a rövidfilmet, amit a 70. évfor-

duló alkalmából készíttetett 
az Önkormányzat, s ami az-
óta megtekinthető a település 
honlapján. Ezt követően adta 
át polgármester asszony a ki-
tüntetéseket azoknak, akiknek 
munkáját, közéleti tevékeny-
ségét a Képviselő-testület el-
ismerésre méltónak és példa-
adónak találta ebben az évben.

Pénteken estétől vasárnap 
hajnalig minden helyszínen 
a szórakozásé volt a főszerep. 
A népzene és a rock rajongói 
éppúgy találhattak kedvük-
re valót, mint a mulatós mű-
faj vagy a diszkó szerelmesei. 
Vendégművészek és helyi elő-
adók, bajor táncosok és nagy-
venyimi nótafák, ugri-bugri 
gyerekek és vidám nagyma-
mák váltották egymást a szín-
padon. Bízunk benne, hogy a 
fotószínházban készült képek, 
a Ligetben játszott sakk-szi-
multán játszmái még ott élnek 
a nagyvenyimiek emlékeiben. 
Az esti tűzijátékon becslések 
szerint közel ezren vártuk lé-
legzetvisszafojtva a magasból 
aláhulló csillagzáport.

M.M.
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Nagyvenyim díszpolgárai 2017-ben
A települési önkormányza-
tok legrangosabb elismeré-
se a díszpolgári cím, amelyre 
Nagyvenyimen két lakót ér-
demesített a képviselő-tes-
tület.

Nagyvenyim Díszpolgára 
kitüntető címet idén Komjáti-
né Mádl Margit, a nagyközség 
korábbi jegyzője, címzetes fő-
jegyző, valamint dr. Galambos 
Dénes, a 4-es számú választó-
kerület országgyűlési képvise-
lője vehette át.

Komjátiné Mádl Mar-
git 1983- ban került Nagy-
venyimre, ahol a községi ta-
nács vb-titkáraként kezdte 
meg munkáját, és 1988-tól él 
Nagyvenyimen. A rendszer-
váltást követően a község jegy-
zője lett. Hitvallása szerint a 
gyors, pontos és szakszerű 
munkán túl olyan új alapokon 
nyugvó igazgatási munkát kí-
vánt megvalósítani, amely 
mindenfajta érdektől mentes, 
és amelynek középpontjában 
az ügyfél áll. Szí vében külö-
nösen kedves helyet foglalt el 
a választásokkal kapcsolatos 
munkavégzés, amely kezdet-
ben komoly kihívások elé ál-
lította az akkori közigazgatási 
szereplőket. Komjátiné Mádl 
Margit a több mint négy év-
tizedes, közigazgatásban vég-

zett munkájával bizonyította 
elhivatottságát, rátermettsé-
gét, fáradhatatlanságát és azt, 
hogy a közügyek iránti elkö-
telezettsége kitörölhetetlen az 
életéből. 

Dr. Galambos Dénes a 
köz ségbe költözése utáni első 
pillanattól kezdve nagy ér-
deklődést tanúsított lakóhe-
lye eseményei iránt. A község 
közéletébe aktívan bekapcso-
lódott. 1990 után folyamato-
san önkormányzati képviselő, 
négy cikluson keresztül al-
polgármesteri feladatokat lá-
tott el. Ezen időszak alatt jó 
együttműködésben dolgozott 
Nagyvenyim szebb jövőjéért, 
az itt lakó emberek komfor-
térzetének javításáért. A köz-
művesítési feladatokban aktí-

van részt vett, a szervezés és 
a jogi képviselet rendíthetet-
len robotosa volt. A partner-
kapcsolatok egyik fő irányító-
ja és szervezője a kezdetektől 
fogva. 2011 januárjától kor-
mánymegbízottként tevé-
kenykedett, 2014-től Fejér 
megye 4-es választókerüle-
tének parlamenti képviselő-
je, de mindenben számítha-
tunk lokálpatrióta segítségére. 
Dr. Galambos Dénes számá-
ra a képviselő-testület Rauf 
Pál nyugalmazott polgármes-
ter javaslatára adományoz-
ta a Nagyvenyim Díszpolgá-
ra címet, az elmúlt 25 évben 
a nagyközség érdekében vég-
zett kiemelkedő és eredmé-
nyes munkája elismerésekép-
pen.

Kitüntetettjeink: dr. Galambos Dénes országgyűlési képvi-
selő és Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző

Nagyvenyimért és a köz-szolgálatért díjazottjainak

Nagyvenyimért díjra érdemesítette a képviselő-testület Sóti Istvánnét, az Aranydaru Nyug-
díjas Egyesület tagját. Nagyvenyim Köz-szolgálatáért elismerést vehetett át Batha Józsefné, 
Bozai Józsefné, Czékman Lászlóné és Kiss Péter

Köszönet 
a sok-sok 

mindenért!
Nagyvenyim polgára-

inak nevében köszönetet 
mondok a falunapi rendez-
vények sikerét előmozdí-
tó személyeknek, vállalko-
zásoknak, azok vezetőinek, 
dolgozóinak:

A Tilla Trans Kft-nek a 
13 m-es Bajorfa ideszállí-
tásáért.

A Major Földmunkák 
Kft-nek a Bajorfa felállítá-
sában nyújtott közreműkö-
désért és kordonok biztosí-
tásáért.

A polgárőröknek és Ma-
gyar Imrének. 

Bereginé Suhay Gabri-
ellának a fúvósok traktoros 
szállításáért,

Horváth Tamásnak és 
Szigeti Viktornak a han-
gosításban nyújtott segít-
ségért, és a LED-fal bizto-
sításáért.

A Segesdi család tagja-
inak, Pásztor Ferencnek és 
családjának.

Mindenkinek, aki a 
helytörténeti kiállításhoz 
rendelkezésünkre bocsá-
totta személyes tárgyait és 
emlékeit.

A művelődési ház és a 
hivatal dolgozóinak, a tan-
testületnek, az iskola dol-
gozóinak és minden segí-
tőnek.

Valamennyi fellépőnek 
és a programokban, kiállí-
tásokon résztvevő klubok 
tagjainak! 

A Vendéglátásban részt-
vevő családoknak és a Li-
getben helytálló vállalko-
zásoknak is.

Mindenkinek, aki hoz-
zásegítette Nagyvenyimet, 
hogy ilyen méltón tudjon 
tisztelegni a 70 esztendős 
önállóság emléke előtt.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Barátoknál otthon, Erdélyben
14 éve már, hogy testvér-

települési megállapodást kö-
töttek Egeres és Nagyvenyim 
elöljárói a községek önkor-
mányzatai között, amit a te-
lepülések lakói töltenek meg 
tartalommal, a személyes kap-
csolatok kialakításával, barát-
ságok szorosra fűzésével. Az 
elnyert pályázati támogatás 
lehetővé tette, hogy folytas-
suk ezt a hagyományt.

A nemzeti kultúra értékei-
nek megismertetése, hangsú-
lyozása és szívünkbe emelése a 
cél, amikor figyelmünk fóku-
szába helyezünk néhányat az 
adott évben kulturális örök-
ségünk évfordulói közül. En-
nek okán külön figyelmet ka-
pott Arany János születésének 
200., a Reformáció 500. év-
fordulója, és Szent László em-
lékévvé nyilvánította 2017-et 
a nemzetpolitikai államtit-
kárság a „lovagkirály” trónra 
lépésének 940., szentté avatá-
sának 825. évfordulója alkal-
mából. Erdélyi látogatásunk 
kulturális programját e három 
évforduló köré szerveztük. 

Pénteken hajnalban sze-
merkélő esőben kelt útra a 45 
fős csapat, de délben Nagy-
szalontán már ragyogó nap-
sütésben érkeztünk meg a 
Csonkatoronyhoz, hogy az itt 
látható Arany János emlékki-
állítást végignézve felelevenít-
sük életének fontosabb moz-
zanatait. Sétálva indultunk az 
Arany-portára, ahol a költő 
leégett szülőházának helyé-
re épült emlékhelyet kerestük 
fel. Útközben elhaladtunk a 

templom mellett, ahol meg-
keresztelték őt hajdanán. 

A Király-hágón át vezetett 
utunk tovább Mákófalvára, 
ahol a közösségi házban már 
várták a csoportot házigazdá-
ink. Bogártelkén, Inaktelkén, 
Mákófalván is akadtak ven-
dégváró családjaink, akik szí-
vesen fogadták régi ismerő-
seiket. A csoport másik része 
a Bonanza panzióban pihent 
meg a hosszú nap után.

Szerettünk volna minél 
többet vendéglátóinkkal lenni, 
és minél többet látni. Szomba-
ti programjaink során ezért két 
irányba indultak a kirándulók. 
Az a busz, amivel érkeztünk, 
elindult Tordára, hogy meg-
másszák – az idősebbek csak 
megnézzék – a Tordai hasa-
dékot, majd betöltekezzenek 
a sóbánya gyógyító levegőjé-
vel. A házigazdáink által biz-
tosított kisbusz úti célja Ko-
lozsvár volt. Mintegy húszan 
vettük nyakunkba gyalogo-
san a várost. A Kolozsvári Ba-
bes-Bólyai Egyetem előtt várt 
ránk Fekete P.P. Szilveszter, 
az egyetem adjunktusa, hogy 
Both né Zsuzsikával együtt 
kalauzoljanak végig bennün-
ket a város nevezetességein. 
Az egyetemtől a Farkas ut-
cában álló református temp-
lomba vezetett utunk, ahol az 
Erdélyi Református Egyház-
község összes templomának 
fotóiból készült több tíz négy-
zetméteres óriási montázs bo-
rította a szomszédos házfalat, 
mely a közösséget, az egységet 
hirdette. Külön ajándék volt, 

hogy a templombelsőt meg-
csodálva a református kollé-
gium kórusának próbájába is 
belehallgathattunk. A Szabók 
bástyáját érintve a Fő tér után 
Kolozsvár sétálóutcáján ha-
ladva értük el a Mátyás király 
szoborcsoportot, és a Szent 
Mihály templomot, ahonnan 
Hunyadi Mátyás szülőházá-
hoz mentünk tovább. 

A házsongárdi temető leír-
hatatlan hangulata mindany-
nyiunkat megérintett, a sírok 
közt sétálva nehezen indult 
tovább a csapat kirándulásunk 
utolsó helyszínére, az egyetem 
új közgazdasági karára, ahol a 
magyar tanszék történetéről, a 
képzésekről mesélt nekünk a 
tanszék vezetője. 

Mákófalvára visszaérkez-
ve már várt bennünket a Tor-
dára kirándult csapat, s a ked-
vünkért három településről 
összegyűlt vendéglátóink, és 
a finom vacsora gőzölgött az 
asztalon. Új erőre kapva a kö-
zösségi ház udvarán folyta-
tódtak a beszélgetések. A sza-
badtéri színpadon hamarosan 
kezdetét vette az a közösen 
összeállított és előadott műsor, 
amiben versein keresztül ele-
venítettük fel Arany János em-
lékét, és ahol előbb külön-kü-
lön, majd együtt is fellépett a 
Mákófalvi Néptánccsoport és 
a Nagyvenyimi Táncegyüttes. 
Közös táncukkal átvezették a 
közönséget az esti mulatságba, 
hiszen odabent a zenészek már 
húzták a talpalávalót. 

Látogatásunk harmadik 
napja is tartogatott lélek-

emelő pillanatokat. Nyár ele-
jén szentelték fel a Mákófalvi 
Református Templom meg-
újult tetejét. A felújításra az 
anyaországból kapott pályá-
zati támogatás segítségével 
kerülhetett sor, melynek be-
nyújtásához Nagyvenyimről 
is érkezett támogatás Vargáné 
Kaiser Katalin polgármester 
asszony szakmai segítségének 
formájában. A délelőtti isten-
tiszteleten zsúfolásig megtelt 
a templom. Tiszteletes Asz-
szony meleg hangon beszélt 
arról, hogy milyen fontosak 
az emberek közti kapcsolatok, 
a barátság és az egymáshoz 
vezető utak. Bár már jócskán 
túl voltunk hazaindulásunk 
tervezett időpontján, bará-
taink nem engedtek utunkra 
bennünket kiadós ebéd nél-
kül. Baráti ölelések és egy vi-
dám csoportkép után a három 
nap élményeivel telve - ismét 
esőben - késő este érkeztünk 
haza Nagyvenyimre, elhoz-
va magunkkal a Mákófalviak, 
Inaktelkiek baráti üdvözletét 
az egész településnek. 

A csoport minden tagja ne-
vében köszönöm azt a szere-
tetet, amellyel vártak bennün-
ket, és nagyon jó egészséget 
kívánok Vendéglátóinknak a 
viszontlátásig.

Jövő évben szeretnénk 
Nagyvenyimen ünnepelni a 
települések közötti partner-
ség 15. évfordulóját. Az ese-
ményre szeretettel invitáljuk 
erdélyi barátainkat és közsé-
günk minden lakóját.

M. M.
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Kulináris Kavalkád 
a szüret jegyében...

Ebben az évben 7. al-
kalommal rendezte meg a 
Nagyvenyim és Térsége Fej-
lesztéséért Egyesület a Kuli-
náris Kavalkádot, a Művelő-
dési Ház Szüreti Felvonulással 
kezdődő és Szüreti Bállal zá-
ródó őszi programjához csat-
lakozó közösségi rendezvény-
ként. A település életében 
immár hagyománnyá vált 
családi-baráti nap a megszo-
kott, bográcsos, boros, pálin-
kás és lekváros versengéssel -s 
a borongóssá vált idő ellené-
re is- vidám hangulatban telt 
a megújult Sportcentrum te-
rületén. Az egyesület tagjai és 
családjaik minden évben so-
kat dolgoznak és sokat áldoz-
nak a nagyszabású rendezvény 
sikeréért, növelve a település 
és térsége közösségi aktivitá-
sát és előmozdítva az összefo-
gást. Ezúton is köszönöm ezt 
nekik!

Idén azonban gazdagodott 
ez az összefogás, mert a Vörös-
kereszt Nagyvenyimi Alap-
szervezete együttműködő 
partnerként igencsak kivette a 
részét a programok biztosítá-
sából. Köszönjük, hogy segít-
ségükkel részesei lehettünk a 
Kulcsi Vidám Emberek, tény-
leg életvidám játékának, Páli 
Petra operettprodukciójának 
és egy kedves Tamási házas-
pár, Gyuricza István és fele-
sége, Aranka szalontáncot be-
mutató fellépésének. 

Az iskola diákjainak „szü-
ret” témájú rajzai mellett, 
együtt csodálhattuk meg a 
Nefelejcs Óvoda Kicsinyei-
nek műsorát, a Nagyvenyimi 
Mazsorett és tánc-csoport te-
hetségét, a Fontana Női Kar 
kedves dalcsokrát, és együtt 
élvezhettük -különösen a ku-
tyabarátok- az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub Tánckarának 
vidám, „Piszi tánc” előadá-
sát. A fülemnek oly kedves 
sváb dallamokat és sramlize-
nét játszó Heimattöne Kapel-

le pedig táncra perdített Ver-
senyzőt, Zsűrit és Fellépőt 
egyaránt.

Az elismerések sem ma-
radtak el, kiosztásra kerültek 
a győzteseknek járó kupák, az 
I-III. helyezettek oklevelei és 
néhány külön díj is. Az NTFE 
köszönetet mond minden ver-
senyzőnek a részvételért (akik 
még nem kapták meg elisme-
réseiket, azokkal felvesszük a 
kapcsolatot), a Dunaújváro-
si Kohász Vadásztársaságnak 
a felajánlott őzért, a zsűrita-

goknak a (tényleg) fáradságos 
munkáért.

A Szüreti Felvonulás záró-
állomásaként a Nagyvenyimi 
Néptáncegyüttes ropta a tán-
cot, s az est zárásaként Nepp 
Matyi segítségével a nosztal-
gia-hangulatnak adózhattak 
a még ekkor is kitartó részt-
vevők. Polgárőreink a felvo-
nulás biztosításában vették ki 
részüket, amiért csupán cse-
kély kárpótlásul szolgálhatott 
számukra az NTFE vendég-
látásában biztosított tányérnyi 
babgulyás. 

Nehéz, de szép, kulináris 
és kulturális élményekkel teli 
Kavalkádos napot zártunk! 
Kedves Nagyvenyimiek! Jö-
vőre várjuk Önöket ugyanitt!

Vargáné Kaiser Katalin
NTFE elnök

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet a szüreti felvonulás megvalósí-

tásához nyújtott támogatásért minden kedves helybeli és szom-
szédos településről érkezett ismerősünknek:

• A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodának a báli dekorációkért
• Tamás Tündének a szőlőfürt elkészítéséért
• Jakabné Verbóczki Szandrának a szervezéshez nyújtott se-

gítségéért
• Czuppon Péternek a rendelkezésünkre bocsájtott eszkö-

zökért
• A Kumin Tank Kft-nek 
• A Nagyvenyimi Polgárőrség tagjainak és körzeti megbí-

zottunknak, Halász Péternek a menet biztosításáért
• A Nagyvenyimi Táncegyüttes tagjainak a nézelődők meg-

táncoltatásáért
• A Baracsról, Mezőfalváról és Nagyvenyimről érkezett haj-

tóknak a résztvevők szállításáért.
• Lovasainknak:
• A Simon családnak
• Herdics Lászlónak
• Jakab Szandra Mírának
• Jakab Zoltánnak
• Juhász Imolának
• Rónás Noéminek
• Rabi Károlynak
• Sörös Grétának
• Szabó Attilának a talpalávalóért
• Sörös Istvánnak a zenész és a fürt szállításáért
• Vendéglátóinknak 
• a Csaba utcában
• a Határvölgyi utcában
• az Akácos Sörözőben
• a Nefelejcs utcában
• az Akácfa utcában
• a Béke utcában
• a Budai Nagy Antal utcában
• a Deák Ferenc utcában 
• az Ady Endre utcában és
• a Kulináris kavalkád szervezőinek a 

Sportcentrumban, akik babgulyással várták az érkezőket.
A következő évben is szeretnénk megszervezni a felvonulást 
szeptember 3. szombatján. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik csatlakozni kívánnak a 

szervező, a felvonuló vagy a vendéglátó csapatokhoz!
Művelődési Ház
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/HÍREI

2017/2018-as tanév: újra együtt
Nagy tervekkel indultunk 

az új tanévnek a nagyvenyi-
mi általános iskolában. A nyár 
folyamán két pályázatot is 
megnyertünk, így a követke-
ző egy évben kívülről és be-
lülről is megszépül az isko-
la. Örömünkre szolgál, hogy 
önkormányzatunk nem en-
gedte el a kezünket, az új 
fenntartói-működtetői rend-
szerben is magáénak tekinti 
Nagyvenyim legnagyobb és 
legkihasználtabb épületét, így 
az önkormányzat nyertes pá-
lyázata segítségével hamaro-
san elkezdődnek az energe-
tikai felújítások. A tankerület 
segítségével pedig EFOP-
4.1.3-17 - Az állami fenntar-
tású köznevelési intézmények 
tanulást segítő tereinek inf-
rastrukturális fejlesztése elne-
vezésű pályázaton a belső te-
rek felújítására kerül sor.

Az idei tanévet 291 tanu-
ló kezdte meg iskolánkban, 
15 tanulócsoportban. Tantes-
tületünk létszáma nem válto-
zott az elmúlt évhez képest, 
29 pedagógus munkálkodik 
azon, hogy diákjaink haszno-
san töltsék mindennapjaikat 
az iskolában. Első osztályunk-
ban 26 nebuló kezdte meg a 
tanévet. Már 7 osztályunk 
egész napos oktatási formá-
ban tanul, amely nagy lehető-
ség az óvoda-iskola átmenet 
megsegítésére, a hasznos dél-
utáni foglalkozások szervezé-
sére, a közös játékra, az önálló 
tanulás, helytállás kialakításá-
ra. Közel 200 tanuló tartózko-
dik minden délután az iskolá-
ban, ez tanulóifjúságunk közel 
70%-a. Bejáró tanulóink Du-
naújvárosból és Mezőfalváról 
választanak bennünket. Nem 
véletlen ez a népszerűség, hi-
szen az itt eltöltött nyolc év a 
legjobb középiskolák kapu-

it nyitja meg az idejáró szor-
galmas gyerekek előtt. Az el-
múlt években az osztályok 
közel 80%-a, érettségit adó 
középiskolában tanult tovább, 
ami rendkívüli eredmény. Ez 
köszönhető az idejáró gyere-
kek és családjuk pozitív hoz-
záállásának, az önkormány-
zat oktatásbarát politikájának, 
a nevelőtestület kiemelkedő 
szakmai munkájának.

Az oktatás mellett tovább-
ra is kiemelten kezeljük a mű-
vészeti nevelést, így az ének-
kart, a furulyát, drámát, a 
kézművességet, hiszen ezek 
nagyon népszerűek és az ott 
végzett munka minden év-
ben sok sikert hoz iskolánk-
nak. Már több éve Tehet-
ségpontként működünk, így 
folytatjuk ezen a területen a 
magas szintű munkát. Az ide-
gen nyelv oktatását első osz-
tálytól felmenő rendszerben 
már hét éve elkezdtük, így is-
kolánk minden diákja tanul 
legalább egy idegen nyelvet. 
Hatodikos diákjainknak le-
hetőséget adtunk egy újabb 
nyelv megismerésére is, ez-
zel segítve középiskolás is-
kolakezdésüket. Jelenleg 15 
tanulónk vállalta, hogy az an-
gol mellett német nyelvvel is 
megismerkedik tanórai keret-
ben. Emellett a szerb nyelvvel 
délutáni keretben ismerked-
hetnek meg, az arra jelent-
kezők. Iskolánkban 15 éve 
minden diákunk tanul a szá-
mítógép nyelvén. A sportnak 
Nagyvenyim életében kiemelt 
helyet biztosítunk. Az elmúlt 
években atlétáink több or-
szágos döntőben remekeltek 
Budai Árpádné felkészítésé-
vel, nem véletlen, hogy intéz-
ményünk, a Székesfehérvári 
ARAK Sportegyesület part-
nerintézményeként működik. 

A szivacskézilabda sportág-
ban alsós gyermekeink- fiúk 
és lányok együtt- nagysze-
rű lehetőséget kapnak azzal, 
hogy a Dunaújvárosi Atlétikai 
Klub szárnyai alatt edzhetnek 
Tóth Tamás vezetésével, vala-
mint megkapjuk a lehetőséget 
a versenyeztetésre. Támoga-
tásként nagyon sok labdát és 
eszközt kaptunk ajándékba. 
Már két korcsoportunk ver-
senyez a Bozsik-programban, 
ahol a tavalyi évtől nagyon si-
keresen szerepeltünk, Csikós 
-Nagy Norbert testnevelőnk 
koordinálásával. A minden-
napos testnevelésórák kere-
tében tovább színesítettük a 
palettát, néptáncot és küzdő-

sportot is oktatunk, melyek 
tanulóink mozgáskultúráját 
segítik. A sport iránt érdek-
lődők délutánonként szak-
köri szinten minden moz-
gásformát gyakorolhatnak. A 
kötélugrás sportág csapatát 
továbbépítjük az idei évben 
is és hamarosan belépünk az 
országos bajnokság verseny-
zői közé.

A tanulás mellett az iskola 
fontos feladata, hogy vidám és 
tartalmas programokat bizto-
sítson az idejáró tanulóknak. 

Ebben sem lesz hiány. Már 
túl vagyunk a Sulihéten, ahol 
elsőseinket avattuk Kossuthos 
diákká, majd a sport, a vetél-
kedés, a játék került előtérbe, 
ezután egy családi délutánnal 
zártuk a hetet. Részt vettünk 
Budapesten a Kutatók éjsza-
káján és Operett kalandozá-
son. Hatvan tanulónk szín-
házbérlettel jár majd a Bartók 
Kamaraszínházba. Papírgyűj-
tést szerveztünk az osztályki-
rándulások támogatására az 
őszi időszakban, amit tavasz-
szal folytatunk majd.

Az év többi hónapja is ér-
dekes programokkal várja a 
diáksereget a tanulás mel-
lett. Hétköznapokon rendkí-
vül sok színes délutáni fog-
lalkozásra adunk lehetőséget: 
a sport mellett magyar, mate-
matika és nyelvi tehetséggon-
dozást végzünk, ezen kívül ze-
nei tehetségeinket énekelni és 
furulyázni tanítjuk, de nem 
hagyhatjuk ki a felsorolásból 
a kézművességet, az országos 
versenyek kapuját döngető 
polgárvédelmi szakkört, és a 
nagyon népszerű újonnan in-
duló sakk és röplabda szakkö-
röket sem.

Hagyományos rendezvé-
nyeinkre is felkészültünk. Az 
idén is lesz Tökbuli, Miku-
lás-délután, Karácsonyi mű-
sor, Farsang, Valentin-nap, 
Gyereknap. Természetesen 
újra megrendezzük a népsze-
rű Véndiák-találkozót és Suli-
gálánkat is. 

Nemzeti ünnepeinkre to-
vábbra is színvonalas műso-
rokkal készülünk, amelyre 
mindenkit várunk szeretettel.

Az új tanévhez minden ta-
nulónak, szülőnek és pedagó-
gusnak kívánok erőt, kitartást és 
sok sikert! Kundra Lászlóné

 igazgató

Az oktatás 
mellett 

továbbra is 
kiemelten 

kezeljük 
a művészeti 

nevelést
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Iskolahét – Kossuth-nap

Iskolánkban több évtizedes hagyomány már a sulihét, ami-
nek egyik meghatározó programja a Kossuth-nap. Ebben a tan-
évben a 4.a osztályosok nagyon szép műsora után avattuk az 
elsősöket. Nekünk mindig nagyon tetszett, amikor a 8. osztá-
lyosok patronálták a kicsiket és alig vártuk, hogy ránk kerüljön a 
sor. Most, hogy végre mi lettünk a legnagyobbak, miénk lett ez 
a feladat. A két osztály minden tagja nagy izgalommal várta ezt 
a napot. Senki sem felejtette otthon a sulipólóját, hiszen akkor, 
hogyan is állhattunk volna példaképként a kicsik elé. A műsor 
után feladtuk rájuk a Kossuthos-pólót, majd kézen fogva körbe-
sétáltunk a tornateremben és mindenki tapsolt bennünket. Az-
után következett a fényképezés az iskolazászló előtt, ami alatt 
olyan fegyelmezettek voltak a legkisebbek és a legnagyobbak, 
hogy az igazgató néni meg is dicsért bennünket, és arra kért, 
ilyenek legyünk egész tanévben.

Családi délután

Nagyon vártuk a családi délutánt, ahol szülők, gyerekek és 
pedagógusok együtt állták körül a születésnapi tortát, amellyel 
Kossuth Lajosra emlékeztünk. Kis műsor után kezdődhetett a 
játék, a szórakozás. Kötélhúzás volt a legnépszerűbb, ahol min-
denki legalább egyszer a győztes csapatba kerülhetett. A tanár, 
szülő-diák-foci meccset végigszurkolva elmondhatjuk, hogy 
mindenki győztes volt ezen a délutánon. Jövőre megismételjük!

Ünnepeljünk együtt
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete 

sok szeretettel meghívja a diákokat és a szülőket a nemzeti ün-
nepünk, október 23. tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet 
2017. október 20-án, pénteken 10.30-kor az iskola tornater-
mében tartunk.

Az ünnepi beszéd után a műsort az iskola diákjai adják. 

Polgárőrök az iskolánál
Régi, jó kapcsolatot ápol az iskola a nagyvenyimi polgár-

őrökkel. Az iskola vezetése minden év augusztusában azzal a 
kéréssel fordul a Polgárőr Egyesület vezetőjéhez, Hódi Attilá-
hoz, hogy segítsenek az iskolakezdés időszakában a gyalogátke-
lőhelyek biztonságos megközelítésében és azon való átkelésben. 
A nyár folyamán kicsit lazul a szabálytudat mind az autósokban, 
mind a diákokban. Ilyenkor szeptemberben mindenkinek újra-
kezdődik a munka, a kötelességteljesítés, az időre való odaérke-
zés terhe. Vissza kell szoknunk újra a hétköznapok szabályaira, 
nagyobb odafigyelésre. Ebben segítenek minket a polgárőrök. 
Vigyáznak az iskolába gyalog és kerékpárral járó és onnan ha-
zafelé tartó diákokra. Köszönjük!

Folyik a melegvíz
Szülői kezdeményezésre gyűjtést indítottunk iskolánkban, 

hogy az épület mosdóiban melegvíz folyjon a csapból, és min-
den tanulónk alkalmazni tudja, amit a Kézmosás világnapján 
tanultunk. A felajánlott összeg nem volt elegendő a megvaló-
sításhoz, de az önkormányzat ismét a hónunk alá nyúlt, így a 
fejlesztés megvalósult. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
mellénk állt és segített abban, hogy gyermekeink kényelmeseb-
ben éljék mindennapjaikat.

Kutatók éjszakája

Szeptember 29-én, pénteken Budapestre utaztunk a Mű-
szaki Egyetem előadásaira 

Őszi túra a Vértesben

A hagyományosan megrendezésre kerülő őszi túránk idén 
sem maradt el. Czimmer Éva és Varga János jól megszerve-
zett munkájának köszönhetően lehetőségünk nyílt teljesíte-
ni a csókakői kéktúrát. Túránkat a Vértes-hegység szívében 
található bájos településről ( Gánt) kezdtük meg
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Óvoda, óvoda, óvoda
Újra az óvodában

 Ismételten eltelt a nyá-
ri szünet és Szeptember 1-től 
újra gyermekzsivajtól han-
gos a Nagyvenyimi Nefelejcs 
Óvoda. Mi, dolgozók a szünet 
utolsó napjaiban lelkesen szé-
pítgettük a csoportokat, ké-
szültünk a gyermekek 
fogadására. Az ősz első 
napján a már óvodás 
gyerekek jókedvűen, 
tele várakozással ér-
keztek az intézmény-
be, megtörténtek a 
várva várt viszontlátá-
sok. Nagyon jó volt át-
élni, hogy a gyerekek 
szinte mindannyian 
odaszaladtak, átölel-
tek, örömmel üdvö-
zöltek bennünket. Az 
első napok gyorsan 
teltek tele izgatott él-
ménybeszámolókkal, 
újra felidéződtek a kö-
zös játékok, egymásra 
találtak a megszokott kis ját-
szótársak.

Az idei tanévben 27 kis-
gyermek kezdte meg az óvodás 
életet. Az új gyermekek szüle-
inek szeptember 1-én délután 
szülői értekezletet tartottunk, 
ahol megismerkedhettek az 
intézmény házirendjével és a 
leendő óvópedagógusokkal. 
Az általános ismertető után 
a csoportos pedagógusokkal 
egyeztették a gyermekek be-
szokásának menetrendjét. 

Szeptember. Várakozással 
teli időszak azoknak a csa-
ládoknak az életében, akik-
nek a gyerekük először lépi 
át az óvodát, és nyitnak be a 
csoportszoba ajtaján. Renge-
teg kérdés, talán sok aggódás 

és várakozással teli izgalom. 
Szeretnénk pár olyan ötletet 
adni, amely megkönnyítheti 
a befogadás időszakát. Tud-
juk milyen nehéz az elválás, 
hiszen 3 éven keresztül óvta 
gyermeke minden lépését, vi-
gyázott rá, nevelte, játszótér-
re vitte, játszottak, sétáltak és 
most át kell adni őt egy óvó 
néninek, akivel talán egy-
szer vagy kétszer találkozott. 
Édesanyaként nem köny-
nyű ezt átélni, és szülőként mi 
is tudjuk milyen érzés lehet 

gyermeküknek, aki szintén 
egy idegen környezetbe kerül. 
Idegen a csoportszoba, idege-
nek a felnőttek és a leendő kis 
társait sem ismeri még. 

Az első és az egyik legfon-
tosabb, ha van a gyermeked-

nek olyan tárgya, amelyhez 
ragaszkodik, azzal együtt ér-
kezzen. Ez általában az „alvó-
ka” szokott lenni, amely néha 
már rongyosra van használva, 
és a szülők kicsit „pironkod-
va” árulják el, hogy még az is 
nehézségét okoz, hogy ezt az 
alvókát kimossák. Ez telje-
sen természetes, emiatt egy 
percig sem kell aggódni, nem 
az önök gyermeke az első, és 
nem is ő lesz az utolsó, aki 
ugyanígy érez.

Nagyon fontos lenne, hogy 
édesanya az aggódását pa-
lástolja a gyermeke előtt, hi-
szen ha ő ezt az aggodalmat 
látja, akkor ezt az érzést ő is 
átveszi. Megijed, és nem érti, 
hogy az anyukája miért ag-
gódik, hiszen ő hozta el az 
oviba. Ez egy furcsa ellent-
mondás, amellyel egy 3 éves 
kisgyermek még nem tud mit 
kezdeni. Ezt az érzést a legne-
hezebb legyőzni - mégis ez az 
egyik legfontosabb-, amelyet 
ha megtesz a szülő, megköny-

nyíti és lerövidíti a búcsúzko-
dás időszakát.

Sokat segít, ha a gyermek 
óvónénijével őszintén meg-
osztják a tapasztalatokat. Bát-
ran mondják el, már az elején, 
hogy milyen aggodalmuk van, 

hogy mire figyeljen az 
óvodapedagógus, hogy 
mivel lehet megnyug-
tatni a gyermeket, vagy 
melyik játék az, amivel 
esetleg motiválni lehet. 
Ezek azért fontosak, 
mert ezen informáci-
ók birtokában, az óvó 
nénik is könnyebben 
tudják megnyugtatni 
gyermeket. 

Úton az óvoda felé, 
érdemes megbeszél-
ni, hogy mikor tud-
nak, érte jönni, és ezt 
az időpontot fon-
tos betartani. Ez óriá-
si mértékben növeli a 

gyermek biztonságérzetét. Az 
időt még nem tudják a gyere-
kek, de ha úgy mondja a szü-
lő, hogy uzsonna után vagy al-
vás után érkezik akkor ezt már 
tudja. 

Érdemes a gyermeknek el-
mesélni, hogy mi volt az óvo-
dában a jele a szülőknek, eze-
ket az apró kis információk 
általában nagyon érdeklik 
őket. 

Szeretnénk megnyugtat-
ni a szülőket, hogy a kezde-
ti szorongások, aggódások 
után látni fogják, hogy a há-
rom éves gyermekük milyen 
szépen alkalmazkodik, mi-
lyen gördülékenyen sajátítja 
el a napirendet, milyen köny-
nyedén barátkozik, és egy idő 
után sikerül elfelejteni, hogy 
kezdetben milyen nehéz volt 
az elválás.

Örömteli és játékos óvo-
dai éveket kívánunk minden-
kinek!

 Viziné Tibai Ildikó

Köszönet
Nyuszi csoportnevében köszönjük:
Nagy Péternek és Nagy Dánielnek, hogy leszerelték a 

veszélyes bordásfalat, Szőke Péternek hogy felújította a 
tálalószekrényünket. Daru Norbertnek a falfestést. 

A Maci csoport köszöni:
 Kuti Norbertnek a csoport festését. 
A Rédl családnak a felajánlott rózsatőveket, amellyel 

óvodánkat szépíthetjük.
Óvoda dolgozói
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Újra Hankook pályázat!
A Hankook Tire Magyar-

ország a 2017 évben is útjára 
indította a Hankook Értékte-
remtő Önkéntes Programot, 
amelynek keretein belül a vál-
lalat a dolgozói, az általuk ja-
vasolt közhasznú szervezetek 
és közintézmények javára vé-
gezhetnek önkéntes munkát. 
A projektötlet megvalósítá-
sához a Hankook biztosít-
ja a szükséges eszközöket és 
segédanyagokat. Az idei tan-
évben is Kissné Kéri Viktória 
volt segítségünkre a pályázat 
beadásában. Az óvoda udva-
rán igyekszünk minél válto-
zatosabb, gazdagabb mozgási 
lehetőségekkel körülvenni az 
ide járó gyermekeket. Min-
den évben lehetőségeinkhez 
mérten bővítjük a játéko-
kat. Feladatunk az is hogy jól 
játszható, esztétikus játszó-
teret biztosítsunk a gyerme-
kek számára. Ezt úgy tudjuk 
megvalósítani, ha a játékok a 
minőségi és biztonsági elő-
írásoknak is megfelelnek. Az 

idei tanévben esedékessé vált 
a játékok felületének felújí-
tása, újrafestése. Amire szin-
tén szerettünk volna elnyerni 
a támogatást a kültéri padok 
és asztalok felújítása. A fém-
szerkezetű asztalok és padok 
az időjárás viszontagságainak 
vannak kitéve egész évben. 
Felületük nagymértékben 

korrodálódott, balesetveszé-
lyessé, esztétikailag kifogá-
solhatóvá vált. A gyermekek 
mindig nagy örömmel játsza-
nak a tavaszi- őszi időszakban 
az asztaloknál, de most már ez 
a felpattogzó rozsda miatt ve-
szélyessé vált.

Ezért pályáztunk a felújí-
táshoz szükséges anyagokra. 

A beadott pályázatunk pozi-
tív elbírálásban részesült, így 
az elnyert összegből meg tud-
tuk vásárolni a szükséges fes-
tékeket, anyagokat. Augusz-
tus. 29- én délután a szülők 
segítségével megtörtént a já-
tékok festése. 

Ez úton szeretnénk kö-
szönetet mondani minden-
kinek, akik részt vettek a 
festésben: Csontos István-
né, Molnár Erzsébet, Vörös 
János, Lajtos Jánosné, Lak-
ner Zoltán, Laknerné Radó 
Veronika, Erdélyi- Ősi Gá-
bor, Erdélyi-Ősi Kornélia, 
Palágyiné Balogh Orsolya, 
Kamondyné Szép Kriszti-
na, Simonyi Katalin, Csörög 
Alexandra, Jakabné Verbócz-
ki Szandra, Rafael Tímea, Ja-
gadics Jánosné, Szili Attiláné 
és az óvoda dolgozói. 

Szeretnénk köszönetet 
mondani a Hankook Tire 
Magyarország Kft- nek, a le-
hetőségért és a támogatásért!

Viziné Tibai Ildikó

Szüreti mulatság
Az óvodánk életében már 

hagyománnyá vált, hogy 
szeptember végén megtartjuk 
a szüreti mulatságunkat, idén 
szeptember 29-re esett a vá-
lasztás.

Nagy volt a készülődés, hi-
szen sok programmal, finom-
ságokkal igyekeztünk ked-
veskedni a gyerekeknek és a 
vendégeknek is.

A délelőtt folyamán ven-
dégeink voltak az iskola első 
osztályos tanulói, akikkel 
együtt egy szép dalcsokrot 
hallgattunk a Vas megyéből 
érkezett Bozai Nórától, majd 
Jolika nénivel közösen táncol-
tunk egyet. Ezután a gyerme-
kek és az egyik csoport által 
– akik szüretelni voltak egy 
családi háznál – összegyűjtött 
szőlőből Józsi bácsi segítsé-
gével megkezdődött a dará-
lás, préselés, és persze a finom 
must kóstolása. A gyerekek 
segítettek, ahol csak tudtak.

Mindeközben lehetőség 
volt folyamatosan kreatív-
kodni is, ahol minden gyer-
mek készíthetett egy sünit. 
Tízóraira igazán különleges 
finomságot kaptunk, a kony-
hás nénik sütöttek finom má-
kos-és almás rétest.

Ebéd előtt elköszöntünk 
az iskolásoktól, majd mi is pi-
hentünk egy kicsit, de uzson-
na után folytatódott a mulat-
ság. 15 órától minden csoport 
bemutatkozott egy kis mű-
sorral, majd Bozai Nóra kár-
pátaljai népdalokat énekelt. 
Ami ezután következett volt 
csak az igazi móka-kacagás. 
Mindenki kipróbálhatta ma-
gát valamiféle népi ügyessé-
gi játékban, aminek jutalma 
finom kókuszgolyó volt. Le-
hetett patkót dobálni, egeret 
fogni, célba találni. Aki pedig 
elfáradt, vagy már minden-
ben kipróbálta magát az óvo-
dai udvari játékokkal játsz-

hatott. Persze délután sem 
maradt senki éhesen, hiszen 
a szülők által felajánlott sü-
tiket, lángost és melléjük fi-
nom mustot, limonádét lehe-
tett fogyasztani. A nap végére 
mindenki kellemesen elfáradt, 
így a nagy mulatságnak fél hat 
körül lett vége.

Szeretnénk mindenkinek 
megköszönni a sok segítséget, 

felajánlást, a finom sütemé-
nyeket, és azt hogy különböző 
termésekkel, díszekkel hozzá-
járultak a nap sikeréhez. Kü-
lön köszönjük Hermann Lot-
ti és Hermann Ete szüleinek a 
szalmabálákat, Popovics Pan-
na és Popovics Sára mamá-
jának, pedig a gyönyörű sző-
lőkoszorút.

Kenyérné Lendvay Katalin
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Hasznos tippek a gyermekeink 
neveléséhez

A tavalyi évhez hasonlóan 
a Szolgálat az év második fe-
lében cikksorozatot indít, tá-
jékoztató jelleggel.

Az idei évben szeretnék 
Önöket a gyermeknevelés ne-
hézségei kapcsán bizonyos té-
makörökben tájékoz-
tatni. 

Egyrészt mint már 
sokat emlegetjük a helyi 
Család-és Gyermekjó-
léti Szolgálat minden 
kérdéskörben igyek-
szik a lakosságot segí-
teni. Ezért csak bíztat-
ni tudjuk Önöket, hogy 
ne csak akkor jöjjenek 
a szolgálatunkhoz se-
gítséget kérni, ha már 
nagy a baj, hanem már a felis-
merés, a megelőzés szakaszá-
ban is, hiszen a legfontosabb 
minden „probléma” kapcsán a 
prevenció.

A gyermekeinkkel, illet-
ve nevelésükkel kapcsolato-
san számos meggyőződésünk 
van, de számos kérdésünk is 
felmerülhet, melyben sokszor 
egy jó szomszédunk, egy ked-
ves családtagunk,egy jó peda-
gógus vagy egy jó könyv nyújt 
nekünk segítséget.

Biztosan sokan vannak úgy 
vele, hogy nehéz a gyermeke-
ket motiválni. Mai „gyerek” 
társadalomban nagy átlagban 
elmondható, hogy egy moti-
váló tényező működik: a tele-
fon, a tablet, illetve a tv. 

Viszont szülőként/szak-
emberként azt is tudjuk, hogy 
pontosan ezek a dolgok azok, 
amelyek „felesleges” , akár ká-
ros időtöltésnek minősülnek a 
mindennapokban. Nem segíti 
minden esetben gyermekünk 
megfelelő tanulását, erkölcsi 
fejlődését.

Tehát mostani cikkünk té-
mája: 

„Hasznos mindennapi motivációs 
ötletek, hogy gyermekünk elérje 
céljait”

A motiváció mindenkép-
pen fontos szerepet játszik a 
tanulás során. A tanulás alatt 
minden olyan változást ér-
tünk, mely külső tapasztalás-
ra, gyakorlás eredményekép-
pen jön létre. 

A kihívások inspiráló jel-
leggel hatnak az gyerekek agyi 
tevékenyégre, így a tanulás-
ra is, hiszen az is egy kihívás! 
Azonban, ha a kihívások hát-
terében félelmek állnak, a ta-
nulási folyamatok hiányosab-
bak, lassabbak, mivel ilyenkor 
kialakul a stresszes állapot.

Jellemzően azokra az in-
formációkra emlékszünk iga-
zán, amelyekhez sok érzelem 
fűződik. Az érzelmek képesek 
a memória fejlesztésére. Arra 
emlékszünk ami érdekel min-
ket. Ezért kiemelkedően fon-
tos, hogy megtanítsuk gyer-
mekeinket a tudás értékére.

Tippek:

Töltse meg az otthonát 
olvasnivalóval

Olvasson gyermekének 
minden nap. Legyenek ott-
hon könyvek, hasznos folyó-
iratok, újságok. A gyermeket 
körülvevő környezet inspiráló 
a tanulás szempontjából. Ha a 
gyermekünk már fiatalon ta-
lálkozik azzal a ténnyel, hogy 
a szülei olvasnak, tanulnak, 
modellértékű lesz a gyermek 
számára.

Bátorítsa gyermekét arra, hogy 
fölfedezze azt, hogy mi érdekli őt

Amennyiben a gyermeke 
szereti az autókat vagy szeret 
főzni, ajánljon számára érde-
kes autós, főzéssel kapcsola-
tos könyveket. Ha ön nem ért 
az ilyen dolgokhoz, keressen 
valakit, aki szívesen beszél-

get a gyermekkel, és 
szereti azt, amit csi-
nál. Kiindulásként a 
szomszéd autószere-
lő bácsi, vagy a főzni 
szerető nagymama is 
tökéletes megoldás, 
mert biztosan sze-
retik azt, amit csi-
nálnak. A gyakor-
latban történő közös 
szárnypróbálgatások 
maradandó élményt 

nyújtanak mindenki számára. 

Biztosítson számára olyan játéko-
kat, melyek fejlesztik a tanulási 
képességeit

Maga a játék a legfonto-
sabb tanulás a gyermek szá-
mára. Játsszanak sokat! Hasz-
nálhatnak olyan játékokat, 

melyek fejlesztik a látást, hal-
lást, mozgást, érzékelést!

Segítsen a gyermeknek rendszer-
be foglalni, megérteni a dolgok 
mikéntjét

Ez kezdődhet a tárgyai, 
dolgai rendszerezésével. Eh-
hez adhat neki mappákat, 

ahova a gyűjteményeit, rajzait, 
fényképeit rakhatja. Ez a fajta 
gondolkodás, később segít el-
igazodni az élet dolgaiban is.

Ünnepeljék meg, ha a gyermekük 
elért valami eredményt

Adjanak pozitív visszajel-
zést/jutalmat, ha a gyerme-
kük jól megírt egy dolgoza-
tot, befejezett egy könyvet, 
vagy részt vett a szavalóverse-
nyen. A dicséret az jöjjön szív-
ből és azonnal! A jutalmazást 
azonban érdemes határok kö-
zött tartani, mert a túlzott ju-
talmazás a belső hajtóerőt ki-
olthatja. A gyermeknek már 
motiváló erejű egy jó szó, az 
együtt töltött idő minősége is.

Használják a mindennapokat a 
tanulásra

Bátorítsa gyermekét arra, 
hogy fedezze fel az ő vilá-
gát. Kérdezzen tőle, segít-
sen következtetéseket levon-
ni egy adott megfigyelésből. 
Mindig arra a tudásra épít-
sen, ami már a rendelkezésére 
áll. A magyarázatok legyenek 
őszinték, az ő szintje számára 
érthetőek. Érdemes visszakér-
dezni, hogy a magyarázatok-
ból a megfelelő következtetést 
vonta-e le, értette-e azt.

Rejtvények, fejtörők szerepe 
a gyermek motivációjában

A gyermekek is szeretnek 
fejtörőkön gondolkodni. Ked-
velik a találós kérdéseket és a 
stratégiai játékokat. 

Mindezek mellett a leg-
fontosabb példa az lesz, amit 
a gyermekeink tőlünk elles-
nek. Ha az tetszik nekik kö-
vetik, ha nem, mennek a saját 
vagy a társaik feje után.

Következő cikkünk a bün-
tessem vagy motiváljam kér-
dést fogja feszegetni.

Pók Tamásné 
és Kajári Zsanett 

családsegítők

Biztosan 
sokan 

vannak úgy 
vele, hogy 

nehéz a 
gyermekeket 

motiválni.
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Kedves Középiskolások!
Településünkön lehetőség van megszerezni az érettségitek-

hez szükséges közösségi órákat.
Ehhez csupán annyit kell tennetek, hogy jelentkeztek a kö-

vetkező elérhetőségek valamelyikén:
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2421 Nagyvenyim, Fő 

utca 43. tel: 0625/506-212
Művelődési Ház és Könyvtár 2421 Nagyvenyim Fő utca 16. 

tel: 0625/506-220

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda 2421 Nagyvenyim Ady End-
re u 2. tel: 0625/258-096

Kérünk benneteket, hogy ne hagyjátok az órák megszerzé-
sét az utolsó pillanatokra, hiszen a településen a rendezvények 
függvényében tudunk csak feladatot adni!

Legyetek aktívak az őszi/téli időszakokban is!
Köszönettel:  Kajári Zsanett

és Pók Tamásné (családsegítők)

Élménybeszámoló a nyári táborról
2017 nyarán a Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat is-
mét megtartotta ingyenes 
nyári táborát!

Az idei évben, összefogva a 
nagyvenyimi Művelődési Ház 
és Könyvtárral még színesebb 
élményekben lehetett része a 
résztvevő gyerekeknek. A há-
rom nap folyamán összesen 
18 gyermek vett részt a tábor-
ban. 

A tábor első napján a gye-
reksereg játékos feladatok 
által megismerkedett egy-
mással, majd Pásztor Máté 
bevezette őket a magyar nép-
tánc rejtelmeibe. Ezt követő-
en Gyürüsné Pannika tette 
próbára a gyerekek kézügyes-
ségét, s természetesen a szá-
mos csodálatos kis alkotást 
hazavihették a gyerekek.

A gyerekek második nap 
sem mentek haza élmény 
nélkül, hiszen izgalmas népi, 
ügyességi játékokban próbál-
hatták ki magukat. Személyes 
meglátásom, hogy a gyere-
kek ezt élvezték a legjobban, 

hiszen a játékok által, ők le-
hettek a legjobb horgászok, 
a legjobb célba dobók, a leg-
ügyesebb diótörők. 

A tábor utolsó napján, a 
sorversenyeké volt a fősze-
rep, ahol a gyerekeknek hasz-
nálni kellett ügyességüket, 
gyorsaságukat. Ez a nap sem 
múlt el tánc és jó kedv nél-
kül. S ez alkalommal nem-
csak a táncba nyertek bepil-

lantást a gyerekek, hanem a 
népi „táncjátékokba” is, me-
lyek nagy kacagással voltak 
megfűszerezve. A gyerekek 
ezen a napon sem távoztak 
üres kézzel, hiszen az általuk 
készített kis tárgyak mellett, 
névre szóló oklevéllel távoz-
hattak, valamint a 3 nap alatt 
összegyűjtött „tallérokért” 
számos ajándékot „vehettek” 
maguknak. 

Azt gondolom, talán az 
elmúlt évek egyik legsikere-
sebb „mini” táborán vagyunk 
túl, ahol a segítők, és a részt 
vevő gyerekek is sok élmény-
nyel gazdagodtak!

A Szolgálat köszönetet 
szeretne mondani az elmúlt 
időszakban felajánlott játé-
kokért, gyermekkönyvekért, 
melyek az ehhez hasonló kü-
lönleges alkalmakkor őszinte 
örömet okoznak a gyerekek-
nek.

Ezenkívül köszönjük a se-
gítőinknek, hogy idejüket, 
energiájukat „nekünk adták” 
Gyürüsné Pannika ( kreatív 
felelős), Lakinger Zsuzsanna 
( közösségi szolgálatot vég-
ző diák) Gergely Boglárka 
(főiskolai gyakornok), Pász-
tor Máté és Berkó Hajnalka 
(Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói) illetve a Művelődési 
Ház és Könyvtárnak, a 3 na-
pos program támogatásáért.

Köszönjük!
Kajári Zsanett 

családsegítő
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Az én falum túramozgalom

70 km a 70 éves 
Nagyvenyimen és környékén

„Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem. Azt a 
földet, melyen élünk, akkor szeretjük igazán, ha szemtől szembe is-
merjük is azt.” Dr. Tavaszy Sándor

A túramozgalom fő célja, hogy mozgásra serkentse - elsősor-
ban - a diákokat úgy, hogy közben megismerjék és felfedezzék 
lakóhelyük, Nagyvenyim közvetlen és kicsit tágabb környezetét. 
Mivel 2017-ben 70 éves az önálló Nagyvenyim, ezért úgy gon-
doltuk, hogy a túrázást is betesszük a 2018-as Falunapig tartó 
programsorozatba. Összesen hét alkalommal - havonta egyszer 
- átlagosan 10 km-t kell a túramozgalomban részt vevőknek 
legyalogolniuk elsősorban községünkből elindulva. A túrákon 
bárki - gyerek és felnőtt - részt vehet. Nem kötelező az összes 
túrát teljesíteni, de aki mind a hét alkalommal elindul és célba 
ér, az többszörös jutalomban részesül!

A teljesítés feltétele: aki szeretné a teljes túramozgalmat 
teljesíteni, vagyis mind a hét alkalommal végigjárni a kije-
lölt utat, annak egy igazolólapot kell kérnie az első túrára je-
lentkezéskor. Az igazolólap ingyenes. Ezt Nagyvenyimen a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában vagy a Művelődési Ház és 
Könyvtárban tudja beszerezni névre szólóan a túrázó. Egy tú-
rán azt tekintjük résztvevőnek, aki jelentkezett az adott túrára 
és azt sikeresen teljesítette. Ezt a túra végén, az igazolólapon 
a túravezető pecséttel igazolja. Aki a túramozgalmat sikere-
sen teljesíti, személyenként emlékjelvényt és névre szóló ok-
levelet kap, illetve egy buszos jutalomkiránduláson vehet részt 
május végén. 

Díjkiosztó (a jelvények és az oklevelek átadása) a tanévzárón 
a Kossuth Lajos Általános Iskolában.

A túrák tervezője Németh László, az Erdőjárók Klubja Ter-
mészetbarát Egyesület elnöke és a túrákat ő és túratársai fogják 
vezetni. A résztvevők „beszervezését”, koordinálását és a túrá-
kon a túravezető segítését a Kossuth Lajos Általános Iskola pe-
dagógusai látják el. A jubileumi túramozgalmat Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete által a 
Művelődési Ház és Könyvtár támogatja.

A „70 év - 70 km a nagyvenyimi iskolásokkal” túramozgalomban részt 
vevő túrák időpontja és helyszíne:

1. 2017. október 14. szombat 13 óra: Nagyvenyim, Barátság-
kő - Csirib - Nagyvenyim. ~ 10 km /költség: ingyenes

2. 2017. november 10. péntek 13 óra: Nagyvenyim, Barátság-
kő - arborétum - állami erdők - Újvenyim v.m. - Nagyvenyim. 
~ 7-8 km / költség: ingyenes

3. 2017. december 9. szombat 8 óra: a Mezőföldi Mikulás 
teljesítménytúra 12 km-es távja : Mezőfalva - Nagyvenyim. / 
Találkozás a nagyvenyimi Barátság-kőnél/ költség: nevezési díj 
800Ft ill. buszjegy Mezőfalváig.

4. 2018. január 13. szombat: Dunaújváros - Duna-part 
- Tűzoltóság - vasmű melletti parkerdő. ~8-10 km. /költség: 
Nagyvenyim-Dunaújváros buszjegy oda-vissza.

5. 2018. február 24. szombat háromnegyed-8.: a „Dunán in-
nen -Dunán túl” teljesítménytúra 15-ös távja: Rácalmás - Du-
naújváros között / Találkozás a nagyvenyimi Barátság-kőnél 
/ költség: nevezési díj 1000Ft ill. Nagyvenyim-Dunaújváros 
buszjegy oda-vissza.

6. 2018. március 10. szombat (munkanap) 8 óra: Szentmi-
hályi-erdő - Kulcs, szélerőmű - Duna-part - Rácalmás, Janko-
vich-kúria. ~10-11 km./ Találkozás a nagyvenyimi Barátság-
kőnél / költségek: múzeumbelépő 200Ft/diák és 450 Ft/felnőtt, 
míg az utazást a Művelődési Ház és Könyvtár fedezi.

7. 2018. április 21. szombat (munkanap) 8 óra: Mezőfalva - 
Bolondvár - Sudár-erdő. ~ 10km. / Találkozás a nagyvenyimi 
Barátság-kőnél / költségek: Nagyvenyim-Mezőfalva buszjegy 
oda-vissza. 

8. 2018. május 26. szombat fél8.: JUTALOMTÚRA A 
FENTI HÉT TÚRA TELJESÍTŐINEK! 

VISEGRÁDI-HEGYSÉG: Holdvilág-árok - Lajos-forrás 
- Cseresznyés-árok - Vasas-szakadék - Pomázi-Kő-hegy - Po-
máz. ~ 12 km. / Találkozás a nagyvenyimi gyógyszertár előtt/ 
költségek: ingyenes, az utazást a Művelődési Ház és Könyvtár 
fedezi.

További információ a rendezők telefonszámán, e-mail-jén kérhető:

Németh László, Erdőjárók Klubja elnök: tura@erdojarok-
klubja.hu; 70/3968300, 20/9532197

Czimmer Éva, Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Isko-
la: klain030096@gmail.com; 25/506-221

Debreczenyi Kálmánné, Művelődési Ház és Könyvtár, muv-
haznagyvenyim@gmail.com; 25/506-220

Pásztor Ferencné, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányza-
ta, venyimtitk@invitel.hu; 25/507-460
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Idősek világnapja
Október elsején, az Idő-

sek világnapja alkalmából 
az Aranydaru Nyugdíjas 
Klub és a Művelődési Ház 
által szervezett ünnepségen 
Zátrok Vivien musicalszí-
nésznő örvendeztette meg 
a közönséget vidám ope-
rett-dalokból összeállított 
műsorával. 

A Művelődési Ház 
nevében szeretettel kö-
szöntök minden szépko-
rú nagyvenyimi lakost. Jó 
egészséget, és még sok vi-
dám, szeretetben bővelke-
dő évet kívánok mindany-
nyiuknak. Köszönjük, hogy 
vannak nekünk, hogy segí-
tik munkánkat. Kívánom, 
hogy találkozzunk még 
sokszor a könyvtárban, az 
ünnepségeken és a hétköz-
napok során.

Mogyorós Mária

Folytatódik a Kreatív 
Klub

Szeretettel hívjuk és várjuk minden régi és új barátunkat a 
Kreatív Klub őszi alkalmaira. Megismerkedünk a quilling tech-
nikával, fonalgrafikával, papírfonással és még ki tudja, mi-min-
dennel. Alkalmainkon kipróbálhatjuk alkotókészségünket, kre-
ativitásunkat. Jókat beszélgetünk, közben felhasználunk szinte 
mindent, ami a kezünk ügyébe kerül. 

Várjuk az alkotni vágyó hölgyeket minden hétfőn 16 órára 
a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába. 

Az alkalmak hétfőnként 16-18 óráig tartanak.
Gyürüs Istvánné Panni Tel: 06/30-66-43-125

XXI. Dunaújvárosi 
Fúvós- és Mazsorett 

találkozó
A Nagyvenyimi Mazsorett Csoport 2017-ben is meghívást 

kapott a Nemzetközi Fúvós és Mazsorett Találkozóra. 2017. 
augusztus 19-én a venyimi lányok vezették fel a Dózsa György 
úton vonuló együtteseket. A Mozi előtti téren összegyűlt tö-
meg nagy tapssal jutalmazta a csoportunk által előadott mind-
két produkciót. 

A csapat sikere mellett egyéni sikernek is örvendezhettünk.A 
zsűri minden évben külön elismeréssel, a legszebb mazsorett 
címmel jutalmazza az esztétikus külsőt, a kecses mozgást és a 
technikai tudást. 2017-ben Varga Nóra viselheti a Legszebb 
Hazai Mazsorett címet!

A Művelődési Ház és Könyvtár nevében gratulálok a csapat 
minden tagjának! :)

Mogyorós Mária

Méhnyakszűrés 
a védőnőknél

Magyarországon néhány éve lehetőség van arra, hogy a höl-
gyek a helyi védőnőknél jelentkezzenek méhnyakszűrésre. Ez 
Nagyvenyimen 2015 óta lehetséges.

A programban azok a 25 és 65 év közötti nők vehetnek 
részt, akik nagyvenyimi lakhellyel rendelkeznek és legalább 3 
éve nem jártak nőgyógyásznál. Az érintettekről a NEAK (ko-
rábban OEP) listát készít és az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma számukra meghívó levelet küld.

A levéllel rendelkezők jelentkezhetnek nőgyógyászati szak-
rendelésen, valamint a levélben megadott telefonszámon a helyi 
védőnőnél is. A helyi, térítésmentes védőnői szűrésre időpont 
kérhető még a 30/479-56-64-es telefonszámon.

Aki a feltételeknek megfelel, de meghívólevelet nem kapott, 
annak vizsgálatára adategyeztetés után a védőnő engedélyt kér-
het a NEAK-tól.

Valamennyi szűrővizsgálat célja, hogy az elváltozások olyan 
stádiumban kerüljenek felismerésre, amikor még panaszt nem 
okoznak, s melyek a későbbiekben rosszindulatúvá fejlődhetné-
nek. A méhnyakszűrő vizsgálattal is ezt szeretnénk elérni. Ezért 
biztatok minden nőt, hogy legalább 3 évente ezt a szűrést vé-
geztesse el, saját maga és családja érdekében is.

Várom jelentkezését!
Horváth Istvánné védőnő
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„Tégy egy könyvet, 
végy egy könyvet”

Két éve már, hogy elkezdtük a „Tégy egy könyvet, végy 
egy könyvet” akciónkat. Folyamatosan érkeznek hozzánk 
a felajánlott könyvek, amiket tárolókapacitásunk függvé-
nyében tudunk befogadni. Ezek közül bárki ingyen választ-
hat a kedvére, nem szükséges hozzá könyvtári tagnak len-
ni. Szeretettel invitáljuk mindazokat, aki szeretnek olvasni, 
hogy jöjjenek, válogassanak a könyvtár előterében elhelye-
zett könyvespolcról, így a felszabaduló helyre új köteteket 

tudunk fogadni.

Míg főtt a kőleves, az elöljárók szorgosan költötték a csikótojást…

Mesedélután a könyvtárban
Kapcsolódva az Orszá-

gos Könyvtári Napok ren-
dezvényeihez mesedélutánt 
tartottunk a Palágyi József 
Könyvtárban október 4-én. 
Az óvodából és az iskolából is 
több csoport érkezett a prog-
ramra, amelyen több felnőtt 
könyvtárlátogatónk is szíve-
sen vett részt.

Pável István mesemondó, 
meseterapeuta volt a vendé-
günk, aki csodálatos meséivel 
magával ragadott gyereket, 
felnőttet egyaránt. A mesékbe 
bevonta a gyerekeket is, akik 
nagyon élvezték többek közt 
a „kőleves főzést” és a „Rátó-
ti csikótojás” kiköltését. Sokan 
sajnálták, hogy vissza kellett 
menniük az iskolába, óvodába, 
többen közülük siettek vissza, 
hogy még itt érjék Istvánt, aki 
szívesen mesélt még nekik né-
hány mesét. Számukra is sze-

retnénk örömet szerezni azzal, 
hogy adventi játszóházunkba 
(december 10-én délután) is-
mét vendégül hívtuk őt. 

A Könyvtári Napok foly-
tatásaként pedig klubtagja-
inknak szerveztünk egy kis 
közös összejövetelt, aminek 
központi témája az alkotás 
öröme volt. Vendégeink vol-
tak a kreatív klubjaink és a 
nyugdíjas klub tagjai. Meg-
osztották egymással a ta-
pasztalataikat, örömeiket, és 
meghívták egymást a klub-
foglalkozásaikra.

Rendezvényünk költsé-
geihez 10000 Ft támogatást 
kaptunk a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtártól, amiből 
különleges színes ceruza kész-
leteket vásároltunk. Kis mese-
hallgatóink az ezerféle színnel 
szebbnél szebb rajzokat készí-
tettek a mesékről. 

„Toldi Miklós képe úgy 
lobog fel nékem” 

– rajzpályázat
2017 Arany János emlékév. 

A költő születésének 200. év-
fordulója alkalmából a nagy-
venyimi Művelődési Ház és 
Könyvtár rajzpályázatot hir-
detett.

A pályázat témája Arany 
János Toldi című költeménye 
volt. 

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy több mint 40 mű érke-
zett be hozzánk. Iskolás gyer-
mekektől a pedagógusokon át 
egészen a nyugdíjasig ecsetet 
vagy ceruzát ragadtak a nagy-
venyimiek. A rajzolási techni-
kák skálája is széles volt: volt, 
aki grafitot, volt, aki tust és 
akvarellt ragadott, de akadt 
olyan is, aki körömlakkot is 
használt a mű elkészítéséhez. 
Mindezek között is található 
volt egy meglehetősen rend-
hagyó alkotás: egy 7 képből 
álló Toldi festménysorozattal 
vett részt a pályázatban Dál-
noki István, akinek képei a 
küzdést emelték ki.

A Nagyvenyim önállóvá 
válásának 70. évfordulója al-
kalmából rendezett jubileumi 
falunapon már kiállításra ke-
rültek ezek a rajzok, majd ké-
sőbb a könyvtárban, szeptem-
ber 4-től egészen szeptember 

végéig látogatható volt a raj-
zokból berendezett tárlat.

Gratulálunk a pályázaton 
résztvevőknek, és köszönjük, 
hogy velünk játszottak.

Nagyvenyimi Kossuth La-
jos Általános Iskola diákjai:

Komáromi Izabel, Ba-
ranyai Kata, Horváth Ta-
más Nimród, Greksa Lil-
la, Vranyák-Halász Csenge, 
Szomor Kristóf, Horváth 
Gergely, Hanol Alíz, Mess 
Ferenc, Vékei Ádám, Hajnal 
Bálint, Baladik Márk, Szakács 
Bence, Érsek Tomaj, Retek 
Zalán, Márkus Nimród, La-
katos Gergely, Varjas Liliána, 
Marosi Valentina, Kriski Lili 
Míra, Kovács Emese, Kvassay 
Zoltán, Wéber Róbert, Bartha 
Fruzsina, Hajnal Gábor, Rauf 
Péter Pál, Györe Levente, Lá-
zár Kata, Badacsonyi Petra, 
Mészáros Petra, Deák Karoli-
na, Mózes Dominik, Góczán 
Dorina, Domokos Lili Fanni, 
Wágner Lili és Takács Niko-
lett Éva, Balázs Péter András 
és Mankovics Máté, Németh 
Mária, Kuminka Zsófia

…és a felnőtt alkotók: Dál-
noki István, id. Varjas László, 
Wolf Györgyné, Szloboda Te-
réz.
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Aranydaru Nyugdíjas 
Klub hírei

Szeptember 4-én az esedé-
kes klubnapon Szabóné Lő-
rincz Ilona adott tájékoztatót 
-és egyben meghívást- a helyi 
reformátusok gyülekezetében 
elkezdődött előadássorozat-
ra. Előkészültünk az október 
1-i Idősek Világnapja meg-
ünneplésére. Több megbeszé-
lés után a Varga Fogadót vá-
lasztottuk.

Szeptember 20-án busszal 
megismételtük a Kiskőrösi 
fürdőbe tett kirándulásunkat. 
Ismét nagyon jó hangulatú 
napot töltöttünk együtt.

Szeptember 23-án a Kuli-
náris Kavalkádon fellépett a 
tánckarunk, majd megvendé-
geltük több helyen a szüreti 
felvonulókat.

Elkísértük utolsó útjára 
Szloboda Mihályt, aki a klub 
alapító tagja, s egy ideig veze-
tője is volt.

Sajnos a szeptember 28-ra 
tervezett Budapesti Vigadóba 
látogatásunk elmaradt. Előre 
láthatóan az Advent idősza-
kában kapunk új lehetőséget.

Október 1-én megünne-
peltük az Idősek Világnapját. 
A nagyvenyimi Művelődé-
si Ház és Könyvtár jóvoltából 
Zátrok Vivien műsorát láthat-
tuk. Nagyon kedves műsornak 
örülhettünk. Köszönjük szé-
pen polgármester asszonyunk, 

Vargáné Kaiser Katalin aján-
dékait is. Ez a délután szintén 
nagyon jó hangulatban telt. 
Megköszöntöttük a születés- 
és névnaposokat és jót mulat-
tunk finom ételek mellett.

Az október 2-8. között 
megrendezésre kerülő Orszá-
gos Könyvtári Napok keretein 
belül október 4-én találkoz-
tunk és beszélgettünk a többi 
klub tagjaival lehetőségeink-
ről. Október 5-én meghall-
hattuk Halász Péter rendőr-
zászlós, nagyvenyimi körzeti 
megbízott jó tanácsait szemé-
lyi biztonságunk megőrzése 
érdekében.

Október 16-án Budapesten 
az Uránia Moziban tartották 
a központi Idősek Világnap-
ja rendezvényt. Részvételre 10 
fő kapott lehetőséget.

A legközelebbi klubnap 
november 6-án lesz.

Továbbra is szeretettel vár-
juk új tagok jelentkezését a 
klubba, tánckarba, dalkörbe.

Már elkezdődött, de szük-
ség lenne a további fiatalításra.

Azt szoktuk mondani: Sok 
mindenről nem tudnánk, sok 
helyre nem jutnánk el, ha nem 
lennénk klubtagok.

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub vezetője

A művelődési ház klubjai várják 
a csatlakozókat!

Alakformáló torna, Aranydaru Dalkör, Aranydaru Nyug-
díjas Klub, Boldogságklub, Foltvarró klub, Fontana Női Kar, 
Főnix Foltvarró csoport, Gerinctorna, Hip-hop csoport, 
Jóga, Kötögetők klubja, Kreatív Klub, Mazsorett csoport, 
Moderntánc csoport, Német barátság nyelvi klubja, Szere-
tő beszélgetések, Táncegyüttes, Társastánc klub, Thai Chi

Jelentekezzen Ön is valamelyik csoportba!
Kikapcsolódás, jó társaság, hasznos időtöltés!
A csatlakozás feltételeiről érdeklődni és a foglalkozások-

ra jelentkezni a Palágyi József Könyvtárban (az iskola épü-
lete és a benzinkút között) személyesen, illetve a 25/506-
220-as telefonszámon, és a muvhaznagyvenyim@gmail.
com e-mail címen, vagy telefonon lehet.

Szeptember végén... 
A Fontana Női Kar a jól 

sikerült falunapi szereplések 
után nyári szünetet tartott. 

Szeptemberben két kedves 
felkérésnek is eleget tettünk. 
23-án a Kulináris Kavalkádra 
kaptunk invitálást. 

Igen vidám hangulatban, 
főzéssel és borozgatással kap-
csolatos műveket énekeltünk, 
szavaltunk a versenyzők és 
meghívottak szórakoztatására. 
Kis műsorunk után saját aszta-
lunknál mulattunk, a tagok által 
hozott finomságokat fogyaszt-
va és vendégül látva a kulcsi 
Vidám Emberek Közösségé-
nek kis csapatát. Együtt éne-
keltünk és táncoltunk Heimat-
töne Kapelle zenei aláfestésével.

30-án, a hónap utol-
só szombat délutánján a 
Gyöngyvirág Női Kar meg-
hívására, immár hagyomá-
nyosnak mondható kórusta-
lálkozóra utaztunk Adonyba, 
tele-kocsikat szervezve. 

Még két csapat, a duna-
földvári Annamatia Női Kar 
és a Bölcskei Női Kar érke-
zett egy kis közös dalolásra a 
szomszédos kisvárosba. Régi 
ismerősök, többször énekel-
tünk együtt, ilyen körben.

Nyolc, stílusában, ritmusá-
ban erősen eltérő művel ké-
szültünk, hogy bemutassuk 
sokoldalúságunkat.

 Acapella énekeltünk né-
metül és magyarul, középkori 
dallamokat, XX. századi mű-
veket és mai népdalfeldolgo-
zásokat. A másik három kó-
rus zongorakísérettel adta elő 
a műsorát.

Az est érdekessége volt, 
hogy Kodály Zoltán, álta-
lunk énekelt Nagyszalontai 
köszöntőjét, a nagy zeneszer-
ző egy teljesen más feldolgo-
zásában, az adonyiak is elő-
adták.

A koncert zárásaként 
mindannyian a színpadra áll-
tunk és Vavrinecz Béla „Széles 
a Balaton” című dalcsokrát ad-
tuk elő közel százan, zongora-
kísérettel a dunaföldvári Kun 
Erika vezényletével.

 Az ilyen kislétszámú kóru-
sok számára egy-egy nagyobb 
lélegzetű közös éneklés iga-
zi jutalomjáték. Nagy élmény, 
amikor nem megszokott han-
gokat hallunk magunk körül 
és „ismeretlen” karnagy irá-
nyít minket.

A vendéglátók igen finom 
vacsorával, házi készítésű sü-
teményekkel kedveskedtek 
mindnyájunknak, majd késő 
estig táncoltunk és énekel-
tünk mai és az elmúlt évtize-
dek magyar slágereit helyi ze-
nészek kíséretével.

IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen? 

Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92. 

A kiadó a Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim 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, 2017. 04. 11. 
Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros.

A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 04/MÚN/2017.



Mi újság Nagyvenyimen?18

...Mert olvasni jó! 
 

„A könyvtár egy varázsszoba, ahol az emberiség legjobb szellemei várakoznak, de ahhoz, hogy 
megszólalhassanak, a mi szavunkra van szükség. Ki kell nyitnunk a könyvet, és akkor megszólalnak.” 

Jorge Luis Borges 
 

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár olvasásra ösztönző versenyt hirdet az 
általános iskolás gyerekeknek. 

Várunk minden olvasni szerető második, harmadik, negyedik osztályos diákot. A 
versenyen az általunk ajánlott 10 darab könyvből a gyerekek tetszésük szerint 

választhatnak 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 2017. szeptember 1-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 január 22-én, a Magyar Kultúra napján lesz. 
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Református hírek 
2017 szeptemberétől indítottuk Keresztkérdések címmel 

bibliaismereti sorozatunkat.
Mely sorozat mottója a következő volt:
Kicsoda Jézus? Miért jött? És mit vár a követőitől?
Nem kell ismerni a Bibliát!
Lehet kérdezni!
Beszéljünk róla bátran!
A sorozatot ismertető jelleggel indítottuk, nem volt elvárás 

az, hogy valaki református vallású, vagy egyáltalán meg van-e 
keresztelve. A sorozat célja Márk evangéliumán keresztül be-
mutatni Jézus életét, munkáját, küldetését és a keresztény vallás 
alapjainak megismertetését. Változó létszámmal 10-15 fő rész-
vételével tartjuk sorozatunkat minden kedd este 18-tól. Az ajtó 
nyitva áll bárkit szívesen látunk sorainkban a sorozatba be lehet 
még kapcsolódni.

Az adott heti téma köré felvázolt előadás után kéréseinkre, 
bizonytalanságainkra, kétkedéseinkre, vagy a leírt de általunk 
meg nem értett gondolatokra keressük a válaszokat együtt. 

Tanévnyitó istentisztelet: Az idei évben szeptember 10-én 
tartottuk tanévnyitó istentiszteltünket a gyülekezeti házban. 
Elmondhatjuk, hogy a felújított, megújult ház adottságait ki-
használva az istentisztelet után barátságos, kellemes hangulat-
ban töltöttünk együtt egy délutánt. Örülünk, hogy olyan szülők 
is megtisztelték rendezvényünket, akik református hittanra irat-
ták be gyerekeiket, de ő maguk nem tagjai gyülekezetünknek. 
Szívesen, szeretettel várjuk rendezvényeinkre máskor is őket.

Október 27-én tartjuk Gardrób kiürítési akciónkat. Idő-
pontja: 15-16.30-ig. A Meghírdetett időpontban, játék, ruha, 
könyv és konyhai eszközök (otthon feleslegessé vált dolgok) 
„piacát” rendezzük meg. A rendezvényen bárki részt vehet, be-
térhet hozzánk, megmutatjuk gyülekezeti házunkat, meleg te-
ával várjuk. Magával hozhatja feleslegessé vált dolgait és vá-
laszthat a mások által hozott tárgyakból. A rendezvény végén a 
megmaradt dolgokat kérjük haza vinni.

Október 27-én 17 órától tartjuk első filmklubbunkat. Egy 
csendes őszi estén, péntek este….. Filmnézés és utána értékelő 
beszélgetés illatos tea mellett, barátságos hangulatban. A film 
címe most meglepetés - de ismerve a az ajánló személyét- tar-
talmas , értékes filmet fogunk nézni. A rendezvény nyilvános, 
mindenkit szeretettel várunk és látunk alkalmunkon. 

 Suhay Gabriella

Shakti Jóga-klub Nagyvenyim 

 

 

Nagyvenyimen  heti két alkalommal indulnak a jógaórák  : 

 

Időpont/óratípus Helyszín 

Hétfő Hatha jóga / kezdő / 
17.30-
18.30 Nagyvenyim Könyvtár galéria 

Szerda 
Hatha jóga /kezdő-

stresszoldó / 
18.00-
19.30 Nagyvenyim Könyvtár galéria 

     

 

Amit hozz magaddal: jógamatrac (szükség esetén tudunk biztosítani), 
Kényelmes ruházat, szénsavmentes ásványvíz, kistörölköző. 

Mindenkit, aki jógázni szeretne sok szeretettel várok!  

További információ: 06 30 928 3506  

„A hatha jóga uralom a test felett. Mindenki a külvilágot 
szeretné meghódítani, holott a világon a legnagyobb siker 
önmagunk legyőzése… 

                  És ez a test feletti uralommal kezdődik.” 

                                                        Szvámi  Véda Bharati 

 

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.

Református gyülekezeti alkalmak
Istentiszteletek helyszíne: Nagyvenyim Zrínyi utca 10 . 
Kezdési időpontok minden hónap második vasárnapján dél-

után 16 órakor

Istentiszteleti időpontok:

Október 22.
November 12., 26.
December 10., 25.
 
Gardrób kiürítés: október 27 péntek 15-16.30 óráig
Filmklub: október 27. péntek 17 óra
november 24 péntek 17 óra
Az adventi gyetyagyújtáson a tiszteles úrral 23-án délután 16 

órától veszünk részt. Tanévnyitó istenteszteletet tartottunk szeptemberben
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