2019. március

Hétmérföldes lépés…

Kivételes esztendő az idei
a Nagyvenyimiek számára. A
6219-es közlekedési út Nagyvenyimet érintő teljes szakaszának (narancsszínnel jelölve) újjászületését követően
megkezdődött belterületi úthálózatunk felújításának I.
üteme is (kék és zöld színnel
jelölve). Magyarország Kormánya kivételes nagyságú,
391 millió Ft összegű támogatást biztosított számunkra
a közintézményeket és gazdasági övezeteket megközelítő, valamint a gyűjtő funkciójú
utak felújítására. A beruházás
körében elkészül a felújított
utak állagmegóvását biztosító felszíni vízelvezetés is. A
kormánytámogatást kiegészítő önkormányzati forrásokkal
együtt mintegy 524 millió Ft
értékben valósulhat meg a jelentős léptékű fejlesztés. Így
közvetlenül mintegy 950 ingatlan vonatkozásában nyí-

lik meg a felújított, egységes
megjelenésű, minőségi aszfaltburkolaton való megközelítés lehetősége. A települést
kettészelő fő közlekedési úton
végzett munkálatok befejeztével a tavaszi időszakban el-

Szeretettel köszöntöm
hölgytársaimat,
a nagyvenyimi lányokat,
asszonyokat, nagymamákat, kismamákat a közelgő

NŐNAP alkalmából.
A képviselő-testület nevében:

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

indul a településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése
(szintén narancsszínnel jelölve) és a Mélykút irányába futó
külterületi földút mechanikai
stabilizációs megújítása is.
Ezzel Nagyvenyimen – a kis-

települések között egyedülálló módon – négy, a település
egészét behálózó, nagyértékű
útfelújítás valósul meg térben
és időben egymáshoz kapcsolódva, még az idei esztendőben. 
2. oldal

Meghívó
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata szeretettel és
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom
és szabadságharc

emlékére rendezett községi ünnepi megemlékezésre
2019. március 14-én, csütörtökön 15:30-kor a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
tornatermébe.
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Mi újság Nagyvenyimen?

2019: A kibontakozó fejlődés éve Nagyvenyimen
Mintegy 10 km hosszon újulnak meg az utcák községünkben!
A jelenlegi településvezetés
számára a legnagyobb feladatot jelentő, 2016-2018 között
elvégzett, alapos előkészítő
munka nyomán, végre megkezdődhet belterületi úthálózatunk felújítása. A térképes
ábrázoláson látható a közbeszerzési eljárás három egysége, melyből jelenleg a kötelező
(kék színnel jelölt) és az Opció 2-es jelű (zöld színű szakaszok) megvalósítása folyik.
Amennyiben arra pénzügyi
lehetőségünk adódik, az elkövetkezendő 6 hónap folyamán
módunkban áll a pirossal jelölt
Opció 1 fejlesztési területen a
beruházás folytatása.
A beruházás I. üteme is
több, mint 500 millió Ft értékű, és a lakosság pénzügyi terheinek növelése nélkül valósul
meg. Ehhez a település vezetése által a döntéshozók felé
történő, szakmailag megalapozott és kitartó érvelés, a takarékos és megfontolt önkormányzati gazdálkodás mellett,

Megújulás,
fejlesztés az
Egészségházban
A TOP 4.1.1 pályázati konstrukcióban 2016-ban
benyújtott kérelmünk mintegy 10 millió Ft összegű támogatásban részesült. Mint
arról decemberi lapszámunkban már beszámoltunk, e támogatásból új fogászati kezelőegységgel
gazdagodott
az Egészségház. Az új, modern berendezés beszerelése óta megtörtént az Egészségház belső, festési felújítása
is és beszerzésre került egy új
életmentő készülék.
A támogatás önkormányzati forrással való kiegészítésével pedig elkészült a váróhelyiségek klimatizálása. Ezzel is
igyekeztünk a betegek számára még komfortosabbá tenni a
szép és korszerű Egészségházban töltött várakozás időszakát.

a miniszterelnöki biztosként
jelenleg is a térség fejlesztéséért dolgozó dr. Galambos Dénes segítsége teremtette meg
Nagyvenyim számára a támogatás lehetőségét. A település lakossága nevében ezúton is köszönetemet fejezem
ki ezért.
A településünk életében
egyedülálló
nagyságrendet
képviselő útfelújítási projektben mintegy 10 km hos�szúságú belterületi úthálózat
gazdagodik egységes megjelenésű, minőségi burkolattal.
Az útfelújítás során az érintett
utcaszakaszokban elkészül az
új útfelszín állagmegóvását
hosszú időre biztosító felszíni
vízelvezetés is.
Az útfelújítással érintett
terület és a műszaki tartalom
meghatározása során a támogatás, valamint az önkormányzati források hatékony
felhasználását és a társadalmi
igazságosságot tartottuk szem
előtt. A kormánytámogatá-

si feltételek teljesítése mellett
igyekeztünk a lehető legtöbb
ingatlant elérő térszerkezet
kialakításán. A pontos műszaki tartalom meghatározása során több, speciális probléma is felvetődött, amelyeket
megnyugtató megoldásokkal,
de költséghatékonyan kezeltünk. A beruházás alapvető
célja az érintett utcaszakaszok
új, egységes megjelenésű, minőségi aszfaltburkolattal történő felújítása az eredetileg
meglévő burkolatszélességhez
igazodva. Ahol a pályaszerkezet alkalmas rá, ott a meglévő
burkolat felszíni hibáinak javítását követően történik meg
az új burkolat felhordása. Ha
az alapszerkezet javításra, mechanikai stabilizációra szorul,
ott ezek elvégzését követően
történik meg az új burkolat kialakítása, a kötő és kopó aszfaltrétegek gépi és/vagy kézi
bedolgozásával,
nemesített
padka kialakításával. Egy esetben, a Kossuth utcában a sa-

játos körülmények okán egyelőre csak kátyúzással tudjuk
megoldani a burkolatjavítást.
A beruházással megújulnak az érintett utcaszakaszok,
elkészül a KVJ Művek előtti buszforduló teljeskörű rekonstrukciója a buszöböl felújításával, immár két irányból
por- és sármentesen lesz megközelíthető a temető is.
A beruházás műszaki részletei folyamatosan kerülnek
fel a település honlapjára, észrevételeiket, kérdéseiket az
alábbi emailcímen várjuk, melyeket igyekszünk majd heti
időtáv alatt megválaszolni.
fejlesztes@nagyvenyim.hu
A beruházást szeretnénk
a Falunap időszakára lezárni, megteremtve ezzel a méltó
ünneplés lehetőségét. Addig
is kérjük a lakosság türelmét,
segítségét, hogy településünk
mihamarabb élvezhesse megújulásának szép eredményeit.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Születőben Nagyvenyim új arcú településközpontja
Csak most volt az a szép nap,
amikor az asztalomon lévő papírlapokra rajzolt vázlatokban testet és
formát öltött egy új településközpont gondolata…. Ennek alapja a
funkcionális és esztétikai értelemben vett megújulás. Olyan megújulás, amely megteremti a különböző
társadalmi csoportok egymáshoz
való odafordulásának lehetőségét,
megalapozza a közösségi összefogást, a kapcsolatok értékmentő és
teremtő elmélyülését. Gyermek és
felnőtt között, kisiskolás és kamasz
között, fiatal és bölcs idősek közt,
lakosság és vállalkozások közt, a
búzát termesztő gazda és a gyárban
dolgozó munkás közt, a sport és a
kultúra közt…
Az önkormányzat munkája iránt kevéssé érdeklődő, esetenként akár csak aludni hazajáró ember számára is szembeötlik talán,
hogy Nagyvenyim fejlődésének
mozzanatait valamiféle helyi stratégia fűzi össze. Az elmúlt időszak

Épül a szociális szolgáltató tömb
igazolta, hogy helyes megközelítés az indokolt szükségességen és
mértékletességen alapuló ütemezettség és a moduláris gondolkodás. Hogy a hatékony fejlődés az
integrált és komplex fejlesztésekben érhető tetten. Az iskola, polgármesteri hivatal, benzinkút és a
Földvári utca, Rózsa utca által határolt területet stratégiai fejlesztési
területté nyilvánította a képviselőtestület. És tényleg az is. Az új-arcú
településközpont első szembeötlő
szülötte az új könyvtár épülete volt.
A 2016-ban, mintegy 60 millió Ftból megépült épülethez 40 millió
Ft támogatást nyújtott Magyarország kormánya. E szép arányokkal
bíró, magas minőségben megépült

épület méltán lett egy új korszak
hírnöke, ugyanakkor egy kétütemes építkezés első fázisa. Nagyon
szerencsés az Alkotó, aki úgy tudja művét megálmodni, hogy abban
egyből benne foglaltatik a második
generációban rejlő kiteljesedés. Nekünk, Nagyvenyimieknek megadatott ez a szerencse. A könyvtár bővítéseként, mintegy 200 millió Ft-ból
készül el a közösségi rendezvényekhez is méltó színhelyet adó szociális
szolgáltató tömb, melyhez 150 millió Ft támogatást a TOP 4.2.1 pályázati konstrukcióban benyújtott
pályázattal nyertünk el. Az előttünk
álló hónapok ugyan sok munkával
teli, dolgos időt rajzolnak elénk, de
már látható a kerítések lebontásával
kibontakozó teljesség. Épül-szépül
és kivirul Nagyvenyim új-arcú központja. Szívmelengető születésnek
lehetünk szemtanúi. Kedves Nagyvenyimiek! Örüljünk együtt e szép
kiteljesedésnek!
Vargáné Kaiser Katalin
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Elkészült a mélykúti rendelő - indul a Mélykút felé
vezető út felújítása

Nagyvenyim Mélykút településrésze infrastrukturális hiányosságokkal küzdő, szolgáltatáshiányos terület, amely csak
stratégiai szemlétben végzett, kitartó fejlesztő munkával hozható
jobb helyzetbe. Sok más mellett
a legnagyobb problémát a településrész és Nagyvenyim közötti közvetlenül is járható út hiánya
jelenti, mert így a mélykúti lakosság nem tudja igénybe venni
a Nagyvenyim központi területén
rendelkezésre álló közszolgáltatásokat (óvoda, iskola, hivatali ügyintézés, gyógyszertár, posta
és közművelődés stb). Az önkormányzat vezetői a mélykúti fejlődés érdekében elkötelezettek,
aminek érdekében jelentős erőfeszítéseket teszünk. A 2016-ban
elvégzett előkészítés után 2017ben két pályázatot nyújtottam be
a településrész fejlesztésére, melyeket a támogatási körben elérhető maximális összegben meg is
nyertünk.

A rendelő a felújítás kezdetén
Az orvosi rendelőnek helyt
adó, önkormányzati tulajdonban
lévő épületrész a felújítás megkezdésekor életveszélyes állapotú volt.
A több, mint 32 millió Ft-os beruházás során az épület teljeskörű átalakításon és felújításon esett
át, az egészségügyi ellátást magas
színvonalon biztosító, korszerű és
szép épület született akadálymentes kialakítással. A létrejött eredményre joggal lehetünk büszkék. Ezúton mondok köszönetet
a kivitelezést végző KINE BAU
Kft. dolgozóinak és vezetőjének
a szakszerű, magas minőségben
elvégzett munkáért. Az épületet
részben már birtokba vehették a
mélykúti betegek, az új berende-

A rendelő épülete most
zés utolsó darabjai még érkezőben
vannak. A mélykútiak és a magam
nevében is köszönöm a hétvégét is
feláldozó segítséget a Pásztor család tagjainak és Kuminka Józsefnek, az utolsó simításokban tett
erőfeszítéseket a hivatali dolgozóknak. Mindannyian hozzájárultak a mélykútiak szép környezettel
való megajándékozásához, hiszen
a felújított orvosi rendelő és környezete már önmagában is alapul
szolgál egy településrészi központi
tér újraszületéséhez.
Kérem a mélykútiakat, hogy
szeressék és óvják megszületett új
értékeiket, melyek a településrész
szépülése és jobb élete felé vezető
út első lépései lehetnek.

Hatalmas sikerként értékelhető a közvetlen összeköttetést
legalább tömörített salakos útburkolattal megteremtő külterületi földút kialakításához
2018-ban elnyert, 100 millió Ft
vidékfejlesztési támogatás, mely
azonban jelentős, több, mint 40
millió Ft további önerőt igényel.
Tekintettel arra, hogy a felújított
út a mellette fekvő mezőgazdasági területek számára is kiemelkedő fejlesztést jelent, számítunk
a gazdák együttműködésére a
szükséges önerő biztosításában.
Lapzártánkkor a kivitelezővel
való szerződéskötés előkészítése
zajlik, a munkák e hónap első felében, várhatóan az összekötő út
nagyvenyimi végpontjánál fognak
megkezdődni. A gazdák együttműködése mellett türelmüket
is kérjük a munkálatok végzése
alatt, mely várhatóan az előttünk
álló félévben fog lezajlani.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

tásban részesült új bölcsödéjének
megépítéséhez. Az elnyert támogatás összege 223.999.930 Ft. Ez
messze a legmagasabb támogatás a vidéki önkormányzatok között, ennél magasabb összeget csak
egyetlen, budapesti kerületi önkormányzat kapott csupán. A támogatást kiegészítő 12 millió Ft önerővel így, mintegy 235 millió Ft-ból
épülhet fel az óvoda szomszédságában Nagyvenyim legújabb kin-

cseként az új gyermekbirodalom.
Sok és nehéz feladattal kirakott út
vezetett ehhez a sikerhez. Köszönöm a kollégáimnak, különösen
Ádám Andreának és Jós-Vámos
Zsanettnak a számomra ebben
nyújtott segítséget. De a sikerhez
szükség volt a tervezés alkotó folyamatában meglévő közös akaratra, hosszú, dolgos éjszakák munkájára is. Köszönet illeti a tervezőket,
különösen Geist Attilát, továbbá Székesfehérvár MJV építéshatóságának, valamint a FMKH
népegészségügyi osztályának és a
katasztrófavédelem hatósági osztályának kollégáit az engedélyezési folyamatban nyújtott szakértő
segítségért. A kiviteli tervek elkészültével közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül kiválasztásra a
kivitelező. Terveink szerint még a
nyári időszakban megkezdődhet
az építkezés, hisz 2019. a kibontakozó fejlődés éve Nagyvenyimen.
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Családjaink, gyermekeink jelentik a jövőt: szépül az iskola, tornaszobával
bővül az óvoda és új bölcsőde épül a nagyvenyimieknek

Az elmúlt évben szemmel látható, hatalmas változáson ment
keresztül a Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola. A kívülbelül történő megújulás lehetőségét az általunk 2016-ban mintegy
105 millió Ft értékben benyújtott pályázat támogatása teremtette meg. Az épület megújulását
a fenntartó tankerületi központ
által megvalósított másik projekt,
a tanulási terek mintegy 84 millió Ft-ból történő infrastrukturális fejlesztése egészíti ki, nagyon
kedvező módon. A település vezetése számára kiemelt fontosságú a
nagyvenyimi családok segítése és
a kicsinyek fejlődéséhez alkalmas
körülmények biztosítása. Ezért
szívmelengető eredmény, hogy az
óvoda épületét a tavaly beadott
pályázatban elnyert 20 millió Ft
támogatással, mintegy 24 millió
Ft költségvetéssel készülő tornaszobával bővíthetjük.
Karácsonykor arról írtam,
hogy az óvoda telkén tervezett két

csoportos bölcsődeépület immár
építési engedéllyel rendelkezik, és
az építkezés érdekében pályázatot adtunk be a Belügyminisztériumba. Polgármesterként őszintén hiszek abban, hogy a település
számára családjaink, gyermekeink
jelentik a jövőt.
Örömmel
tájékoztatom
Nagyvenyim lakosságát, hogy az
országban mindösszesen 14 nyertes között Nagyvenyim is támoga-
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Tájékoztató a környezetvédelem helyi
szabályozásáról és a hulladékkezelés szabályairól
Tisztelt nagyvenyimi lakosok! Az alábbi összefoglalót
annak érdekében készítettem, hogy valamennyien
tisztában lehessenek a település és környezetünk tisztán tartására, környezetünk
megóvására vonatkozó szabályokkal, valamint a keletkező hulladékok kezelésének lehetőségeivel.
Közterületek tisztántartása:
Mit értünk tisztán tartás alatt? Tisztán tartás: az
ingatlanok és közterületek
tisztítása, folyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosságmentesítése, az ingatlanon, valamint az
ingatlannal szomszédos közterületen a növényzet ápolása, nyírása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok
eltávolítása.
Melyek az ingatlan tulajdonosok közterülettel kapcsolatos
feladatai?
– az ingatlan előtti/körüli
járda, illetve járda hiányában
egy méter széles területsáv,
járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése. Abban az esetben, ha az ingatlannak két
közúttal is érintkezése van,
úgy a fenti feladatok mindkét
irányra vonatkoznak;
– az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és egyéb
műtárgyak tisztán tartása,

Biológiailag
lebomló/
Komposztálható
hulladékgyűjtés
április: 25.
május: 23.
június: 20.
július: 18.
augusztus: 29.

gyommentesítése, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.
Az ingatlantulajdonos a
közterület tisztítása során
összegyűjtött hulladék elhelyezéséről, elszállításáról köteles gondoskodni.
Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az állat felügyeletét
ellátó, amennyiben az állatot
felügyelő személy nem állapítható meg, vagy nem vonható felelősségre, ez esetben
erről az állat tulajdonosa köteles gondoskodni.
Közterületen
szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a
szállítás során a szállítóeszközből semmi ki ne hulljon,
por és csepegés ne keletkezzen. Amennyiben a szállítás
közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és
a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
Melyek a saját ingatlannal
kapcsolatos feladatok?
Az ingatlantulajdonosok az
épületek és a telekingatlanok
tisztántartásával kapcsolatos
kötelezettségei a következők:
a lakás vagy ház és annak udvara, kertje rendezettségéről
gondoskodás, a betegségeket
terjesztő, vagy egészségügyi
szempontból káros rovarok
és rágcsálók irtása, valamint a
járda, úttest fölé benyúló ágak,
bokrok ágai valamint a közterületre kinyúló gyökerei meg-

Szelektíven
gyűjthető,
újrahasznosítható
hulladékgyűjtés
március: 1., 15., 29.
április: 12., 26.
május: 10., 24.
június: 7., 21.
július: 5., 19.
augusztus: 2., 16., 30.

felelő nyesése.
Építés, bontás, felújítás,
karbantartás során a kivitelező, ha az nem azonos az ingatlantulajdonossal köteles az
építés területét és közvetlen
környezetét tisztán tartani.
Mik a kereskedelmi tevékenységet folytató szervek,
utcai árusok kötelezettségei?
Üzletek, egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek,
és szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt köteles naponta, mind a téli, mind
a nyári időszakban legkésőbb
reggel 7.00 óráig letakarítani,
a nyitvatartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás
előtt összetakarítani. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes területet
köteles tisztán tartani, a keletkező hulladékot összegyűjteni
és elszállításáról gondoskodni.
Kötelesek gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott
területek, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról.
Az utcai árus a részére kijelölt területet és annak közvetlen környezetét köteles tisztán
tartani, valamint tevékenysége során keletkezett hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodni.
Avar és kerti hulladék kezelése:
A levegő tisztaságát befolyásoló, és gyakorta a lakosok
kedélyeit is borzoló égetési
tevékenységet joganyagok sokasága szabályozza. Alapvetően az Országos Tűzvédel-

mi Szabályzat rendelkezései
az irányadók, amely szerint
külön jogszabályi felhatalmazás nélkül a tűzgyújtás és égetés tilos. A jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak a
helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy
a kerti hulladék égetését önkormányzati rendeletben szabályozzák. Tekintettel arra,
hogy faluhelyen sokszor keletkezik olyan növénymaradvány, amelynek más módon
való hasznosítása nem lehetséges, így a képviselő-testület
Nagyvenyim esetében is megalkotta a helyi viszonyokra
szabott, mégis kellően szigorú rendelkezéseit, az avar- és
kerti hulladékégetés, valamint
a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 13/2015
(IX.25.) Önk. rendeletét.
Mit értünk avar és kerti
hulladék alatt? Ebbe a körbe csak és kizárólag a falomb,
kaszálék, nyesedék, szár, levél,
gyökér, egyéb növényi maradványok tartoznak.
Avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban
helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel
csak a nem komposztálható
(nem lebomló) illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.
vírusos, baktériumos, gombás
vagy egyéb fertőzött) avar és
kerti hulladék ártalmatlanítható.
A lakosság egészségének és
a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a kom-

A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok
(gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálaton
történik:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7:00 – 15:00
kedd: 7:00 – 15:00
szerda: 7:00 – 19:00
csütörtök: 7:00 – 15:00
péntek: Zárva- ügyintézés csak telefonon keresztül
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posztálásra alkalmatlan avar
és kerti hulladék égetése kizárólag hétfő és csütörtöki napokon lehetséges 9.00-18.00
óra közötti időtartamban. Tilos az avar és kerti hulladék
égetése: január 1., március 15.,
május 1., augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26., húsvét hétfő, pünkösd hétfő napokon. A hét
többi napján égetni tilos.
Égetni csak száraz kerti
hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében
az avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan, kis adagokban
történhet. Az égetést úgy kell
végezni, hogy a környezetét
erősen zavaró, ingerlő füst,
bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Égetni csak úgy szabad, hogy
a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.
Amennyiben az égetéssel járó
füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az
égetést azonnal be kell fejezni. Tilos égetni párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
Tilos égetni továbbá egészségügyi, oktatási, kulturális és
szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény
működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási
rendeltetésű ingatlanok 100
méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények
ideje alatt.
Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem
használható olaj, benzin vagy
más vegyi adalékanyag és az
égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket vagy ezek
maradékait.
Közterületen kizárólag az
ott keletkező avar és fanyesedék égethető el.

A tűz őrzéséről és veszély
esetén annak eloltásáról az
égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a
tűz eloltható, így különösen
kerti locsolótömlőt vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz
oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot. Az égetés befejezésével
a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg
kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell
győződni.
Szelektív hulladék kezelése:
Településünkön a hulladék elszállítása a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás
részeként a Vertikál Zrt. útján
a Dunanett Kft. közreműködésével zajlik. A vegyes hulladékot a gyűjtőedénybe kell
elhelyezni, amelyet pénteki
napokon szállítanak el. A szelektíven gyűjthető hulladékot
(papír, fém, műanyag, üveg,

zöldhulladék) a hulladékgyűjtési naptárban meghatározott
napokon szállítják el az alábbiak szerint. A hulladékgyűjtési naptár elérhető a www.
nagyvenyim.hu honlapon is.
Sárga zsákban: műanyag
üdítős, szörpös, ásványvizes
(PET) palackok, műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős,
samponos), műanyagzsugorés sima fóliák, bevásárlószatyrok, fém italos (üdítős, sörös)
illetve konzerves dobozok.
Kék zsákban: újságpapír,
prospektus, irodai papírok,
papírzacskó,
kartondoboz,
többrétegű italoskarton doboz (tejes, gyümölcsleves). A
zsák méretét meghaladó papírhulladékokat kötegelve tegye ki.
Amennyiben kevés a kék és
sárga zsák, úgy átlátszó zsákban kitehető a külön válogatott hulladék. A zsáknak oly
mértékben kell átlátszónak
lennie, hogy a gyűjtés során
belehelyezett hulladék fajtája a zsák megbontása nélkül
azonosítható legyen. Ebben
az esetben is külön zsákba
gyűjtse a műanyag/fém és külön zsákban a papír hulladékot.
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Üveg hulladék elhelyezésére (kizárólag italos üvegpalack, befőttesüveg) az Üzlet
köz 4. alatti hulladékgyűjtő
szigeten van lehetőség.
Zöldhulladék elszállítása kizárólag a Dunanett Kft.
által ingyenesen biztosított
biológiailag lebomló zsákokban.
A háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat a lakosok díjmentesen elhelyezhetik Dunaújvárosban, a Budai
Nagy Antal út 2. szám alatt
található hulladékudvarban is.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel megegyezően a hulladékgyűjtő udvarban papír-,
műanyag-, fém-, italkarton és
üveg csomagolási hulladék helyezhető el nagyobb mennyiségben, továbbá térítésmentesen leadhatóak az elektronikai
hulladékok is.
Lomtalanítás
Évi egy alkalommal ingyenes bejelentés és időpontegyeztetés után a háztartásban
feleslegessé vált nagydarabos
hulladék (használati tárgyak,
eszközök, bútorok) 1,5 m3
terjedelemig.
Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző

Egyéb hulladékok elhelyezése
Adony hulladéklerakó (Adony - Perkáta között):
Elhelyezhető hulladék: kommunális hulladék, építési törmelék, komposztálható hulladék, egyéb üveg, papír stb. hulladék
Nyitva: H-P 7.00-17.00, Szo 7.00-12.00, 30/688-1184
Kulcs hulladéklerakó (Ipari parkban a Gokartpálya mellett)
Elhelyezhető hulladék: beton, tégla, cserép, aszfalt, kerámia, vegyes építési törmelék
Előzetes egyeztetés alapján: 30/436-6444
Állati tetem: (Solt ATEV, Pólyafoki zsilip mellett) 78/586-600
Sütőolaj: MOL kutak
Azbeszt: Design Kft. Kecskemét, Ipar u. 6., 76/485-046
Akkumulátor: Méhecske 97 Kft. Dunaújváros, Verebély út 23.
Dunaújváros MOL kút
Gumiabroncs: DaróGumi műhely, Nagyvenyim, Fő u. 1.
Elektronikai hulladék: E-Elektra Zrt., Dunaújváros, Papírgyári út 36., 25/510-380
Kanderka Imre, tel.: 25/258-599
A fenti tájékoztatóban körülírt szabályokról részletesebben az alábbi önkormányzati rendeletekből tájékozódhatnak, amelyek szintén elérhetőek a honlapunkon:
– 12/2015 (IX.25.) Önk. r. közterületek és ingatlanok tisztántartásáról
– 13/2015 (IX.25.) Önk. r. az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
– 4/2017 (II.3.) Önk. r. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

hírei

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/

„Mindig éreztem a tiszteletet és a megbecsülést munkám eredményeként.”

Fazekas Zsoltné iskolánk
új igazgatója

„Mindannyiunknak azon
kell fáradoznunk, hogy a világot gyermekeinkhez méltóvá tegyük.”
(Pablo Casals)
Kedves Olvasó!
Büszkén, ám a feladat súlyához illő alázattal osztom
meg önökkel a hírt, hogy
2019. január 28-a óta intézményvezetőként irányítom a
Nagyvenyimi Kossuth Lajos
Általános Iskolát.
A pedagógus munkájának értelme az értékteremtés,
mellyel a gyermek tudásának,
jellemének kibontakoztatását
teszi lehetővé. Én ezt a szép
és nemes hivatást gyakorolhatom 30 éve a venyimi iskolában. Első és azóta is egyetlen
munkahelyem, erősen kötődöm érzelmileg mind az intézményhez, mind községemhez. 9 osztályt tanítva éltem át
a betűk megismerésének örömét, az alsó tagozatos kisdiákélet minden örömével és nehézségével együtt. Családok
sokaságával voltam napi kapcsolatban gyermekeik révén
és mindig éreztem a megbecsülést és tiszteletet munkám
eredményeként.
A gyermekek jogainak
képviselete, a szakmai igényesség érvényesítése mindig fontos volt számomra. Folyamatosan képeztem
magam, sokrétű és modern
tudás megszerzésére törekedve, hogy hatékonyan és
magas színvonalon taníthassam tanítványaimat. Az elmúlt években két pedagógus
szakvizsgát is szereztem két

különböző egyetemen, mint
közoktatási vezető és mint
tanügyigazgatási szakértő. Jelenleg mentorpedagógus szakon tanulok tovább.

„A szakmai
igényesség
érvényesítése
fontos
számomra”

Az utóbbi években kiemelten érdekelt az olvasás tanításának, az olvasott szöveg
megértésének tanítása, ezért
kutatómunkába kezdtem az
olvasási stratégiák témájában.
A kidolgozott anyagot az „A
pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai” című tudományos konferencián, 2018.

november 16-án a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
adhattam elő, mint vendégelőadó. Az anyagot írásban is
publikáltam.
További kutatási témámnak tekintettem a grafikus
szervezők
használatának,
elemzésének tanítását, és a
problémamegoldó, kritikus
gondolkodás fejlesztését. Így
innovációs anyagként kidolgoztam egy három héten át
tartó projekt részleteit, a fenti
eszközök és módszerek tanítására és tanulására.
2018. november 24-én az
ELTE Pedagógiai Karán a
„Digitális Pedagógus Konferencia” keretében vehettem át
a 2018. év Digitális Pedagógusa Díjat.
E díjat tekintem szakmai
pályafutásom eddigi csúcsának. A Díj odaítélését megalapozó szakértői értékelés
sorai megerősítettek benne,
hogy jó úton járok:

„Kreatív, gondosan kidolgozott projekt, és nagyon pozitív, hogy tanulásmódszertani ismereteket ad át már
viszonylag alacsony életkorban. Ez nagyon fontos és üdvözlendő pedagógiai cél….”
Pedagógiai munkám színvonalas folytatása mellett, intézményvezetőként újító és modern iskolát szeretnék, és vezető
szakember lenni egy olyan folyamatban, amely magas nívójú
eredményeket hoz a minőségi
nevelés és oktatás terén iskolánkban. Olyan eredményeket,
amelyekkel a diákok, a szülők
és a fenntartó is elégedett; létrehozva egy méltányos, örömteli, biztonságos iskolát. Ehhez
a munkához kérem kollégáim
elkötelezett, kitartó segítségét,
mert csak együtt valósíthatjuk
meg ezt az intelligens, rugalmasan alkalmazkodó, ám nagy
hagyományokat ápoló iskolát.

Fazekas Zsoltné
intézményvezető
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Ismét lezártunk egy félévet

2019. január 25-én véget
ért a 2018/2019. tanév első
féléve. Egy rövid áttekintést
szeretnénk nyújtani az elmúlt
hónapok munkájáról, történéseiről.

Tanulmányi eredmények
Szeptemberben 294 tanuló, 15 tanulócsoportban
kezdte meg az új tanévet. A
félév során kilencen távoztak
és ketten érkeztek, így a tanulólétszámunk 287 fő. Az
alsó tagozatosok egész napos
oktatási formában tanulnak,
a felsősök délutáni felügyeletét és a tanulás megsegítését
a tanulószoba látja el. Tantestületünk létszáma a félév
folyamán csökkent, távozott
2 tanár, így a tanórák szakos
ellátottságát óraadók segítségével próbáltuk megoldani.
Az iskola tanulmányi átlaga
3,98. A legjobb eredményt
környezetismeretből (4,48)
és irodalomból (4,35) a leg
gyengébbet történelem tantárgyból (3,51) érték el tanulóink. A tantárgyi dicséretek
száma 562 db. Az első félévben 3-8. évfolyamon 25-en
kitűnően, 31-en kiemelkedően teljesítettek. Sajnos 15
főnek nem sikerült eredmé-

nyesen befejezni az első félévet.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2017/18. évi akkreditációs folyamatban iskolánk elnyerte az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet, melyre nagyon büszkék vagyunk.
Ehhez igazítva próbáljuk továbbra is segíteni, felismerni
tehetséges tanulóinkat. Ebben a tanévben elindítottuk
a PRIZMA komplex tehetséggondozó programot, mely
felmenő rendszerben került
bevezetésre, idén az első osztályokban. Megalkotója Tóthné Kolmankó Diána, munkáját segítette Góczánné
Renyák Éva és Szárszó Bence. Jó kapcsolatot ápolunk a
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda tehetségműhelyeivel is,
törekszünk a közös programokra.

sportszakkörök. Szép eredményekre lehetünk büszkék,
melyek iskolánk honlapján
folyamatosan nyomon követhetők. Továbbra is ápoljuk
hagyományainkat. Megrendeztük a Sulihetet, Tökbulit,
Mikulás délutánt az ovisokkal. Idén is elvittük alsós és
felsős színházbérleteseinket
a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza előadásaira. Iskolai túrán is részt vehetett, akinek ehhez volt kedve.
Bátorítjuk tanulóinkat, hogy
tanulmányi versenyeken induljanak, de inkább a második félév bővelkedik lehetőségekben.

Szabadidős tevékenységek
A szakkörök tekintetében széles körben válogathatnak tanulóink. Idegen nyelv:
angol, német; énekkar, kézműves, történelem, polgári védelem, atlétika, futball,
kézilabda, kötélugrás, tollaslabda. Nagyon népszerűek a

Szilveszteri bál
Pedagógusaink szervezé
sében és a Szülői Közösség
támogatásával ismét megrendezésre került a Szilveszteri bál, nagyon jó hangulatban köszönthettük a 2019-es
esztendőt. A jótékonysági bál
bevételét tanulóinkra, iskolai
programokra fordítjuk.
A tombolafelajánlásokat
köszönjük támogatóinknak:
– Angyalné Gergely Zsuzsanna
–
Berczeli
Gabriella,
Nagyvenyim Sportcentrum

hoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális
egységek, feladatellátási helyek kialakítása.
Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy
a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel
azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek
meg az intézményekben a jelenkor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek,
különösen a megfelelő számú,
korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok,
nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök.

E pályázat keretében megérkezett iskolánkba a 10 darab
interaktív tábla és az 5 darab
projektor, így biztosítva, hogy
minden tantermünkben IKT
eszközök használatára legyen
lehetőség.
Nagy örömmel vettük át
ezeket az eszközöket és vára-
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és Szivárvány Szépségstúdió
Dunaújváros
– dr. Papp László és családja, Szent Bernát Patika
Nagyvenyim Fő út
– Gaszler Krisztina, hajstúdió, Nagyvenyim Sportcentrum
– Id. Török Attila, TillaTrans, Nagyvenyim
– Ifj. Kuminka József, OIL
Benzinkút, Nagyvenyim
–
Majsai-Tóth
Kinga, Nemzeti Dohánybolt,
Nagyvenyim Földvári u.
– Novika Bt., Cukrászda,
Nagyvenyim Rózsa utca
– Öcsi Pizzéria, Nagy
venyim, Gárdonyi utca
– Prajda Anikó, Anikó
hajszalon, Nagyvenyim, Rózsa utca
– Ráthgéber László és családja, Ráthgéber a tojásos,
Nagyvenyim, Gyártelep
– Speedy Vegyesbolt,
Nagyvenyim, Üzlet köz
– Szabó Dániel, Frutiger
Kft.
– Szilas-László Orsolya
– Szilágyiné Kárpáti Éva
– Tündérkert Zöldség és
Gyümölcs, Nagyvenyim, Üzlet köz.
Kissné Ságodi Gyöngyi
igazgatóhelyettes

Interaktív táblák érkeztek iskolánkba

EFOP-4.1.2-17 „Iskola
2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című felhívás keretében
támogatást nyert a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztésére.
Az „Iskola 2020” felhívás
célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott
infrastrukturális fejlesztése,
valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai
eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a
minőségi neveléshez-oktatás-

kozással tölt el bennünket a
használatbavételük.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Farsangi időszak az óvodában

A farsang a vízkereszttől
hamvazó szerdáig terjedő változó
hosszúságú mulatós, lakodalmas
időszak. Régen farsang idején a
fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám esemény,
énekeltek, játszottak. Jellemzője ennek az ünnepi időszaknak,
hogy a hétköznapi élettől eltérő
dolgok történhettek, felbomolhatott a szokásos rend. Ahogy
ilyenkor mondani szokták: „A
feje tetejére áll a világ.” A farsang
lényege a szabályok felrúgása és
kigúnyolása volt, az álarcok és a
maszkok viselése is erre vezethető vissza: „arctalanságot” biztosított. Azt, hogy ekkor ki lehetett
bújni a saját bőrünkből, a saját
önnön valónkból, legszebben a
jelmezbe bújás, és a maskarázás
mutatja a mai napig. Az átöltözésen kívül a farsang régen mindig a táncos mulatságoknak, a lakodalomnak, a házasságkötésnek
idejét jelentette. A farsang egyértelműen a felnőttek ünnepe volt
a paraszti hagyományban. Idővel

aztán ez az ünnep a felnőtt kultúrában a háttérbe szorult, s bekerült az intézményes oktatás
keretei közé. Mivel óvodánkban
a hagyományápolás fontos feladat, így a farsangi hagyományokat zenés, táncos szerepjátékok
révén igyekszünk gyermekközelivé tenni. Felelevenítjük az előző
évek farsangjait, a hozzájuk kapcsolódó élményeket. Beszélge-

Kiválóan akkreditált
tehetségpont

Óvodánk 2013 óta regisztrált tehetségpontként működik. Eleinte a néptánc keretein belül nyújtottunk gazdagító
programot a gyermekek számára. 2019. februárjában sikeresen elnyertük a Kiválóan
Akkreditált Tehetségpont címet, mely az előző három év
munkájának eredménye. A
tavalyi évben négy gazdagító
műhely működött óvodánkban: térbeli-vizuális; nyelvi
(mese) műhely; testi-kinesztetikus (népi mozgásos játékok);
természeti területen belül a
környezeti műhely. Óvodáskorban még nem beszélhetünk tehetségekről, de tehetségígéretes adottságokról,

hajlamokról igen. Természetesen az eltérő fejlődési ütemű,
részképesség zavarral küzdő
gyermekeket külön hátránykompenzációban részesítjük,
míg a kiemelkedőbb képességű gyermekeket is támogatjuk. Az idei nevelési évtől célunk még jobban finomítani
a beválogatási szempontokat,
így a képesség és teljesítmény
szerinti beválogatás segítséget nyújt a jó képességű nagycsoportos korú gyermekek kibontakoztatásához.
Ennek
köszönhetően minden gyermeket a saját ütemében, képességeinek megfelelően tudunk fejleszteni.

Jámbor Viktória

tünk e jeles naphoz kapcsolódó
szokásokról. Már hetekkel előtte
megbeszéljük a készülődést, kidíszítjük az óvodát, a különböző
tevékenységek végzése közben
verseket, dalokat és rigmusokat
tanulunk. A farsang hangsúlyozottan a bőség, sőt a mértéktelenség jegyében zajló időszakot
jelképezte, egyik fő étele a fánk
és a kocsonya, ezért a konyhás né-

nik finom habos fánkkal kedveskednek a gyermekeknek. Ezen a
napon mulatságos jelmezeket öltenek felnőttek és gyermekek,
miközben vidám, örömteli napot igyekszünk teremteni, aminek közösségformáló hatása van.
A jelmezek között pedig megjelennek olyan zsánerszereplők,
mint az újkori mesehősök. Központi elem az álarc készítése különféle technikák alkalmazásával
és a beöltözés, mely az alakoskodás hagyományát eleveníti fel. A
szinte mindig megjelenő bohóc, a
vidámság és a mulatság szimbóluma. A farsangi forgatag szerves
része a jelmezes felvonulás, bemutatkozás, versenyjátékok, tánc,
mulatság. A tél búcsúztatásának
másik fontos hagyománya a kiszézés. A farsangi időszak végén
elkészítjük a saját kiszebábunkat szalmából, amit aztán énekszó közepette meg is gyújtunk az
óvoda udvarán.
Berczeliné Tóth Éva
Jámbor Viktória

A Színharmóniák kiállításon jártunk

Az óvoda gazdagító programja keretében a Zöld Kópék (természeti) és a Meseerdő Manói tekintették meg ezeket a színekben gazdag, a gyermekek számára is ismert természeti közeget
ábrázoló képeket. A ráismerés örömével fedezték fel a séták,
kirándulások alkalmával megismert mezei növényeket és állatokat, melyek a mindennapi életben oly természetesen vesznek
minket körül, hogy elsétálunk mellettük. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően azzal a képpel tudtak leginkább
azonosulni, mely a számukra fontos mozgásos életmódot jeleníti meg. A főbb elemei a fű, virág, Nap, állatok a gyermeki ábrázolás leggyakrabban használt szimbólumai, ezért is varázsolta
el őket ennek a témának a művészi szintű illusztrálása. Örülünk neki, hogy ezzel a kiállítással is formálhattuk a gyermekek érzelmi intelligenciáját, mely elősegíti, hogy környezetükben meglássák a szépet.
Berczeliné Tóth Éva

Köszönetek
Köszönetünket fejezzük ki:
– Simon Bence szüleinek,
akik egy Bobo Car játékkal
támogatták az óvodát.
– Rohonczi-Kovács Kor-

néliának az udvari homokozókészletért.
– Schneider Vilmosnak és
Meizl Józsefnének az óvodának tett felajánlásáért
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Kultúrházak éjjel-nappal

Advent utolsó hetében még két nagyrendezvénnyel vártuk településünk lakóit. Az idősek karácsonyán Tihanyi-Tóth
Csaba és Bognár Rita ünnepi zenekosarából szemezgethettek vendégeink, karácsonyi koncertünk résztvevői dr. Udvarhelyi Boglárka operaénekes és Koós Réka musicalszínésznő
zenés műsorával hangolódhattak az ünnepre

Kövessenek minket a facebookon!
Kedves Lakosság!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy a könnyebb, közvetlenebb kommunikáció érdekében az idei évtől a legismertebb közösségi oldalon, a
facebookon is megtalálhatóak
leszünk.
Igyekszünk ezt az oldalt
azzal a céllal működtetni,
hogy aktuális és hasznos információkat tudjunk adni az
Önök számára.
Célunk, hogy
– megismertessük önmagunkat és a munkánkat.

– a beérkezett adományok
között könnyebben el lehessen igazodni.
– értesüljenek időben a ruhaosztásról.
– kapjanak bizonyos témákban hasznos tanácsokat.
Legyünk a jövőben ismerősök, kövessenek minket a facebookon: Családés Gyermekjóléti Szolgálat
Nagyvenyim
Köszönettel:
Pók Tamásné
és Pollákné Kajári Zsanett

Jó célt szolgált a segítség

A tavalyi évet sikeresen zártuk. A decemberi hónapban tartós élelmiszereket juttattunk el a családokhoz, és a „sütikommandó” megszervezése és kivitelezése megtörtént. Továbbra is
aktívan gyűjtünk az arra rászorulóknak. Itt szeretnénk megköszönni a szponzorainknak az aktív részvételt.
2019-ben is szerepet vállalunk Nagyvenyim kulturális életében. Tevékenységünket ez év április 6-án 14 órától a helyi
könyvtárban tartandó egészségügyi szűrőnapon kezdjük. Majd
a május 18-án megrendezésre kerülő gyermeknap alkalmából
ötletes versenyekkel, játékokkal készülünk. Továbbra is szívesen
fogadjuk szponzorok felajánlásait, segítségét!
Vöröskereszt Nagyvenyimi Alapszervezete

Természeti és kulturális
értékek közt szemezgethettek a „Kultúrházak éjjel-nappal” programjainak résztvevői
Nagyvenyimen.
2019-ben először csatlakozott a nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár a több
mint tízéves múltra visszatekintő Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű közművelődési
szakmai programsorozathoz.
A felhívás ez évi szlogenje „Mindennap értéket adunk” találóan írja le intézményünk
dolgozóinak küldetését.
A február 15-17 között
zajló programok sorában
Nagyvenyimen két eseményre vártuk a helybelieket és a
szomszédos települések lakóit. A Palágyi József Könyvtár
galériáján Németh László, az
Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület elnöke vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartott az Erdőjárók
Kárpátalján tett túrájáról. Három évvel ezelőtt kezdtük a
hosszabb túrák során felkeresett természeti és kulturális értékeket bemutató vetítéses előadásokat azzal a céllal,

hogy az egyesület tagjai számára felelevenítsük az átélt
élményeket, a többi érdeklődő számára pedig vonzóvá tegyük az egyesület programjait.
Szüreti táncházunk sikere után úgy döntöttünk, hogy
februárban ismét mulatni hívjuk a táncos lábúakat. A programhoz a helyszínt a SportCentrum, a talpalávalót a
Kóborzengő zenekar biztosította. A Nagyvenyimi Táncegyüttes tagjai moldvai, felcsíki és gyimesi táncokkal várták
a résztvevőket, akik közt a
venyimiek mellett örömmel
üdvözöltük a Baracsról, Dunaújvárosból,
Előszállásról
érkezett fiatalokat és szüleiket is.
Bár a Kultúrházak éjjelnappal programsorozat 2019.
évi programjai véget értek, mi
júniusban folytatjuk a táncot:
a Szent Iván éjhez kapcsolódóan tervezett programok
között körtáncra és tűzugrásra hívjuk majd vendégeinket.
Figyeljék felhívásainkat honlapunkon, közösségi oldalunkon.
MM
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A magyar kultúra napja
Nagyvenyimen

2019 januárjában két
rendezvénnyel
ünnepeltük a magyar kultúra napját
Nagyvenyimen: január 22-én
Neszmesét hallgathattak és
olvasásért kaptak elismerést
a gyerekek, kiállításmegnyitóval ünnepeltek 25-én a felnőttek.
A Művelődési Ház és
Könyvtár másodszor hirdetett
versenyt Nagyvenyimen alsós
diákok számára „…Mert olvasni jó!” címmel. A magyar
kultúra napjához kapcsolódó
ünnepi rendezvényen a versenyzők az olvasás élményén
felül - elismerésként és ösztönzésként - könyvutalványokkal és csokoládéval lettek
gazdagabbak, amit Vargáné
Kaiser Katalintól, a település
polgármesterétől vehettek át a
Községháza dísztermében.
Olvasás-ösztönzési céllal
2017-ben tíz, 2018-ban már

Corbisier Kim: Piros sapkás fiú

Vargáné Kaiser Katalin polgármester és Mogyorós Mária, a Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetője az olvasóverseny résztvevőivel. Középső sor balról jobbra: Kardos Anna,
Retek Zalán, Szántó Veronika, Szilas Hanna. Első sor balról jobbra: Vass Adrienn, Vass Attila,
Nagy Erik A képről hiányzik: Palágyi Janka
húsz különböző - a korosztálynak megfelelő témájú és
terjedelmű - kötetből álló ös�szeállítással hívtuk játszani a
gyerekeket. Három kategóriában mérhették össze magukat
a kis olvasók. Az első szempont az volt, hogy a húsz javasolt könyvből ki, mennyit olvasott el a kitűzött időn belül:
június és december között. A
könyvek elolvasását furfangos,
kollégáink által összeállított
tesztekkel ellenőrizte könyvtárosunk, Debreczenyi Kálmánné. Az ügyesen rajzolók
az általuk elolvasott történetek közül a legkedvesebbhez
készített illusztrációval is nevezhettek, és a legötletesebb
könyvajánló kategóriában is
vártuk az alkotásokat.
Nagy Erik vehette át a legtöbb könyv elolvasásáért járó
első díjat 18 kötettel. Szorosan
mögötte, a második lett Szántó Veronika, a tavalyi verseny
első helyezettje 15, harmadik
helyen végzett Szilas Han-

na 13 könyvvel. Tavaly 3. lett,
idén a negyedik helyre futott
be 7 könyv elolvasásával Palágyi Janka, aki a legszebb rajz
kategóriát is megnyerte. Vass
Attila olvasásban és rajzban is
remekelt. Retek Zalán, Kardos Anna és Vass Adrienn is
hozzájárult a verseny sikeréhez, melynek során a versenyzők összességében 60 könyvet
olvastak el.
A Nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola alsósai nem csak társaik sikerének megünneplésére érkeztek
a díszterembe január 22-én,
hiszen a kultúra napján egy
elektroakusztikus zeneszínházi produkcióval, Neszmesével vártuk őket. A mese
szövegét Hutvágner Éva írta,
szereplőit Farkas Erik színművész elevenítette meg. A
történethez a zenét, azaz a
neszeket Szigetvári Andrea
és Baráth Bálint szolgáltatta. A rengeteg vizuális ingerhez szokott apróságok számá-
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Nem csak a húszéveseké
a világ…

Kelemen Marián Éva (középen) kiállításának megnyitóján
ra egyszerre volt szokatlan és dott Kelemen Marián Évának
különleges élmény a rádiójá- a könyvtár és szociális szoltékokat idéző előadás.
gáltató tömb felépülésének
A magyar kultúra napján támogatására szervezett renNagyvenyimen megrendül- dezvények jótékonysági árveten emlékezünk a fiatalon el- réseire felajánlott képeiért. Páhunyt képzőművészről, Kim linkás Eszter, a tehetséges ifjú
Corbisier-ről, akinek korai fuvolaművész Beke Beáta műmunkáiból álló gyűjteményét vésztanár gitárkíséretével egy
nevelőanyja a település önkor- reneszánsz blokk, majd Dományzatának adományozta. meniconi Sonatina Mexicana
Tragikusan rövid, de már le- című műve első két tételének
zárult életútja előtt évről-évre előadásával ajándékozta meg
egy-egy képzőművész kiállí- a megnyitó résztvevőit. Keletásának megnyitójával tisztel- men Marián Éva szeretettel
günk. Január 25-én pénteken ajánlotta a közönségnek a kiKelemen Marián Éva kép- állítás képeit. Mint mondta,
zőművész, tanár munkáiból örömmel fogadta el a felkérést,
„Színharmóniák” címmel nyílt hogy abban az épületben mukiállítás a Művelődési Ház és tathassa be alkotásait, melynek
Könyvtár Palágyi Józsefről el- létrejöttében részt vállalhatott.
nevezett épületében. Vargáné A kiállítás január 25-februKaiser Katalin polgármester ár 11. között és február 22-28
személyes hangvételű meg- között látogatható a könyvtár
nyitó beszédében a település nyitva tartási idejében.
nevében is köszönetet monMogyorós Mária

Nyugdíjas klubunk ebben az évben is megtartotta
hagyományos pótszilveszteri mulatságát. Jót ettünk, ittunk, szórakoztunk. Sajnos
öregszik tagságunk, ezért a
tánc sem a régi. De azért a
fiatalabbak most is önfeledten ropták a twistert, a rock
and roll-t. Most az átmeneti
állapotok miatt nem hívtunk
vendéget baráti klubból, ezért
a fődíj is helyben maradt. Az
utóbbi években mindig a vendégek nyerték meg.
Ritkulnak a találkozásaink,
de tartjuk a kapcsolatot.
Legközelebb március 4-én
lesz klubnapunk, melyen
megköszöntjük a hölgytagokat, megbeszéljük a KORTÁRS Nyugdíjas Ki-mit-tud?
fellépéseit, a Solti Tavaszi Napokon való részvételt, készülünk az április 12-én megtar-

tandó Versünnepre, és a végén
kicsit játszunk is.
Természetesen
megköszöntjük a születés- és névnaposokat is.
Megkaptuk az üdülési lehetőségek listáját, melyet
megbeszélünk. Májusra vagy
júniusra tervezünk buszos
utat a Kiskőrösi Gyógyfürdőbe. Remélem, nem lesz akadálya.
Örömünkre új taggal bővült a dalkör. Idősödik tagságunk, ez sok mindenben akadály.
Igyekszünk olyan időtöltést kitalálni, mely mindenki
egészségi állapotának megfelel. Az ötleteket szívesen ves�szük, várjuk.
Áprilisban is lesz klubnap,
1-én. EZ NEM VICC!
Póla Imréné
klubvezető

Meghívó

Tavaszköszöntő
szeretetvarrásra
a Főnix Foltvarró
Csoport
rendezésében

Helyszín: Nagyvenyimi Kossuth Lajos Ált. Isk.
tornaterme
(Nagyvenyim, Fő utca 16.)

Időpont: 2019. március 23. 10 óra

Részvételi szándékotokat kérjük jelezzétek
2019. március 15-ig a fonixfoltvarro@freemail.hu
vagy a csecs-somoracz@freemail.hu
e-mail címek valamelyikén.
A Neszmese különleges élménnyel gazdagította a gyerekeket

Kérjük hozzátok magatokkal jókedveteket,
varrókészleteteket, hímző cérnátokat.
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Kötögetők
klubja hírei

Az idei évünk is jól indul.
A csoport tagjaiból az Oláh
ikerpár az Amigurumi technikával ismertet meg bennünket. Ők már kész mesterek.
Gyönyörű babákkal, állat- és
mesefigurákkal kápráztatnak
el bennünket. Tanulgatjuk a
fogásokat. Tavaszi programunk egy közös kirándulással
folytatódik. Tóth Lajos helyi
vállalkozóval, elutazunk Erdei Gyöngyvérhez Csobánkára a „Fonalparadicsomba”.

Kedves Falunk-béli
Asszonytárs!

Március 27-én, szerdán lesz a
kötögetők találkozója. A Kössünk Lányok Klub tagjai már
voltak nálunk nyílt napon, az
ismerősök Csobánkára is eljönnek, hogy találkozzunk
egymással. Ez egy országosan is ismert, elismert közösség. Nagy izgalommal várjuk
ezt a kirándulást, ahol ismét
Nagyvenyim hírnevét öregbítjük. Vásárolunk Gyöngyvér
csodálatos fonalaiból, beszélgetünk, kötögetünk, ötleteket
gyűjtünk. Képeket készítünk
erről a szép napról és azokat
megosztjuk a közösségi oldalon. Szép tavaszt, jó egészséget
kívánunk a község lakóinak!
Szabadiné Iluska
és a Kötögetők

Anno, amikor a cserefaluval (én már csak így hívom
Altomünstert) való kapcsolat
15. évfordulóját ünnepeltük, a
Nagyvenyimi Női Kar is szerepelt az ünnepi műsorban.
Én a közönség soraiban hallgattam azt a balatoni népdal
csokrot, amit a minap, általános iskolás koromban énekeltem az iskola gyermekkarával.
„Ó, hiszen ez nagyon jó!
Én is szeretném újra énekelni.” Vettem egy nagy levegőt
és elmentem a következő próbára. Tán még sose mentem el
sehova egyedül…
A teremben akkor még
csak négy, számomra idegen hölgy ült. Zavaromban
azt mondtam: „Azért jöttem,
hogy feloszlassam az énekkart… A hangommal.” Először döbbent csend, majd
nagy nevetés és kedves invitálás volt a válasz. Rögtön
megkínáltak friss pogácsával.
Ahogy szállingóztak a többiek, úgy derült ki, hogy egyiket innen, másikat onnan ismerem.
Nem sikerült a feloszlatási
kísérletem. Az elmúlt tíz év-

ben, karvezetőnk Péter Kata
sokat tett ezért. Minden alkalommal kijavít, amikor nem
azt hallja, amit szeretne. Megtanított például levegőt venni.

Addig azt hittem tudok, de
nem. Ma már a Himnuszból
a „balsors” is kijön, pedig altos vagyok. Egyszóval alakulok, bár szólista sosem leszek.
Egy befogadó, nyílt és vidám csapat tagja lettem. Szakmai-baráti kapcsolatot ápolunk a környező települések
hasonló kórusaival, de jártunk
Csákváron és Oroszlányban is.
Ma már elmondhatom, hogy
a hat dalostársammal, a Művészetek Palotájában rendezett óriás-koncerten, negyedik alkalommal fogunk részt
venni, fellépőként. Daloltunk
már Mezőfalván a Dréta Antal Egyházzenei Találkozón,
Dunaföldváron és Adonyban
kórustalálkozókon, Dunaújvárosban az adventi műsorfo-

lyamban is. Itthon községünk
ünnepein, kiállításmegnyitókon, a Szent Bernát Arborétum Alapítványával közösen
szervezett zenés-verses délutánon, a művelődési ház más
csoportjainak programján, de
énekeltünk már esküvőn is. A
sokféle felkérés széles repertoárt kíván, az egyszólamú magyar népdaloktól a többszólamú latin egyházi, német vagy
olasz dalokon keresztül az angol karácsonyi énekekig. Legközelebb május 8-án a Daloló Szerdán hallhatsz minket, a
helyi katolikus templomban.
Ehhez a rengeteg szép élményhez keresünk társakat
középiskolásoktól a nagymamákig. Mint láthatjátok, nem
kell profinak lenni. Aki szeret énekelni, az nálunk tanulhat, tud fejlődni és gyakorolni. Amíg el nem készül az új
művelődési ház, próbáinkat
a református gyülekezeti ház
fogadta be. Oda várunk Téged szeretettel, szerdánként
17 órától, a Zrínyi utca 10-be.
A Fontana Női Kar nevében:
Szilágyiné Kárpáti Éva

Mi újság Nagyvenyimen?

13

Valóra vált kívánság – az új polgárőr autónk

A rendőrséggel való jó
együttműködésnek és polgárőreink munkájának köszönhetően Nagyvenyim közigazgatás területén az elmúlt
években folyamatosan javult a
közbiztonság, mely a rendőrségi statisztikákban is látható.
Egyesületünk tevékenységének és eredményeinek elismerése 2018-ban is folytatódott. A Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség javaslatára a Fejér
megyei Rendőr-kapitányságtól kapott Opel márkájú gépjármű szolgálatba állásával
mód nyílt a leamortizálódott
és nem üzembiztos járműveink leváltására a működési költségeink csökkentésével.
Tekintettel a közbiztonságra való fokozott igényre a lakosság jó közérzetét két szolgálati jármű használatával
igyekszünk biztosítani, miközben az élet speciális fel-

adatokat is hoz elénk, amikor
gyakorta nehezen megközelíthető terepen szükséges a
feladatteljesítés. A karácsony
szívmelengető ajándékot hozott Nagyvenyim lakossága és a polgárőrség számára.
Egy szakmai pályázaton nyert
3 millió Ft, az önkormányzat
további 1 millió Ft támogatása, helyi vállalkozók és magánszemélyek felajánlásai és
a polgárőrség jó gazdálkodá-

sa megteremtették a lehetőségét, hogy egy új Suzuki Vitara 4X4-es, terepjáró gépjármű
hadrendbe állításával igyekezhessünk feladataink mind
színvonalasabb ellátásán.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az egész évben
érzékelt erkölcsi elismerésért,
támogatóinknak az általuk
nyújtott adományokért. Köszönjük a pályázataink körében végzett munkát, a felme-

Ismét együtt ünnepeltek a tajcsi kedvelők

Február 9-én ünnepelték a
tajcsizók a hagyományok szerinti kínai holdújévet, a dunaújvárosi taiji quan egyesülettel.
Szerencsére Nagyvenyimen
is gyakorolhatják a tajcsit azok
akik az egészségük érdekében ezt a testet és lelket harmonizáló mozgást választják.
Kortól függetlenül végezhető
sport mely a szervezet energiarendszerét erősíti ezáltal
növelve ellenálló képességünket a betegségekkel szemben.
Több mint sport, néha úgy is
jellemzik a tajcsit, hogy mozgásmeditáció.

A tajcsi kínai eredetű, évszázadokon keresztül szerzetesek által fejlesztett mozgáskultúra. Ezért a kínai
hagyományokat
követve
évente mi is megünnepeljük a
kínaiak számára legfontosabb
ünnepet, a Kínai Holdújévet.
A 2019-es év a Disznó éve,
egészen pontosan jin föld disznó. 12 állatöv évente változik,
míg az öt elem mindegyik eleme 2 évig tart, első évben jang,
a második évben jin. Most a
föld elem második éve van,
tavaly jang föld volt most jin
föld van amihez jön egy ál-

latöv, esetünkben a disznó. A
tajcsi ezen öt elemen alapuló
technika.
Az ünnepségen a várható
évről kiváló összefoglalót hallottunk. Ha valaki részletesen
érdeklődik a kínai horoszkóp iránt, az keressen minket, de az interneten is számos információ találhatók.
Aki érdeklődik a tajcsi iránt
vagy csak ki szeretné próbálni
az látogasson el edzésünkre:
Nagyvenyimen minden csütörtökön este 6 órátol gyakorolunk a könyvtár galériájában.
Dávid Béla

rülő nehézségek és problémák
megoldása érdekében nyújtott
szakmai segítséget Vargáné
Kaiser Katalin polgármester
asszonynak.
Munkánk mind színvonalasabb végzéséhez további új
eszközöket szeretnénk beszerezni.
Kérjük, ha módjukban
áll, támogassák egyesületünket adójuk 1 %-ával! Adószámunk: 18485550-1-07. Tisztelettelésköszönettelfogadjuk
adományaikat a 1010296903409300-01003001
számú
bankszámlaszámunkon is, vagy a Mi újság
Nagyvenyimen című laphoz
mellékelt sárga csekken.
Szolgálati elérhetőségünk:
+36 30/3342-002.
A polgárőrség nevében,
tisztelettel:
Hódi Attila
elnök

Foltvarrók hírei!
Csoportunk ideiglenesen az
idősek otthonában kapott helyet,
amíg elkészül a végleges helyünk.
Nagyon szép környezetben, minden kedden várnak minket az ott
lakó emberek.A textil foltvarrás,
a patchwork ma Magyarországon egyre népszerűbbé váló tevékenység.
Legtöbb családban fellelhető
maradék anyagok felhasználását
teszi lehetővé. Napjainkban népszerű a farmer újrahasznosítása,
tetszetős ruhadarabok, háztartásban használt termékek sokasága
készíthető el foltvarrás technikával. A türelemmel és kitartással
készült alkotásokat kiállításokon
találkozókon csodálhatták meg
az érdeklődők.
Tovább képezzük magunkat:
már ebben az évben is voltunk
Székesfehérváron ahol szép táskát varrtunk. Jelentkeztünk több
táborba. Tudásunkat, tapasztalatunkat szívesen átadnánk az
újonnan jelentkezőknek.
Ha valakinek kedve van csatlakozni hozzánk, szívesen látjuk
csoportunkban.
Selmeczi-Kovács Istvánné
csoportvezető

16

Mi újság Nagyvenyimen?

100 éve született
Palágyi József
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
valamint a Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját a nagyvenyimi
Művelődési Ház és Könyvtár
épületének névadója,
Palágyi József születésének
100. évfordulója alkalmából megrendezésre
kerülő ünnepségre

2019. március 13-án,
szerdán 17 órától
a községháza

dísztermébe.
(Nagyvenyim, Fő u. 43.)
Szeretettel várjuk önöket!

2019. Március 30. (Szombat)

Nemsokára itt a tavasz!
Akar segíteni?
Akkor jöjjön el ön csatlakozzon
az erdőjárókhoz az idei tavaszi
Parktisztító szombatunkon!
Ha szeretné, hogy szép gondozott
Legyen a nagyvenyimi arborétum,
Akkor jöjjön segíteni

szombaton délelőtt
8-12 óra között.

Találkozás reggel 8 órakor templomkertben.
Aki később jön, a templomparkban
megtalál minket!
Saját szerszámot kérjük hozzon magával,
aki tud!

Mi újság Nagyvenyimen?
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Dr. Weiter Károly nagyvenyimi
körzeti állatorvos emlékére
Dr. Weiter Károly körzeti állatorvos közel 40 esztendőn keresztül végezte
állatorvosi munkáját, szolgálta, segítette az állattartókat
Nagyvenyimen és a környező településeken. Nagyon
sok emberrel baráti kapcsolatot ápolt, nyugdíjas éveiben is
nagy örömet jelentett számára, ha Nagyvenyimre ment, s
találkozhatott régi, kedves ismerőseivel.
2018. szeptember 21-én,
életének 77. évében elhunyt
kedves kollégánk temetése
római katolikus szertartással
2018. október 1-én volt a Fejér megyei Előszállás temetőjében. A család, a tisztelők, az
állattartók gyászában osztozva az állatorvosi kar nevében
dr. Bodolai György hatósági
állatorvos búcsúzott.
Dr. Weiter Károly 1941.
november 2-án született Székesfehérváron. Édesapja a Zirci Apátság előszállási uradalmának Kiskarácsony-pusztai
intézője volt. Egy fiú testvérével nagy szeretetben nevelték
szülei. A háború utáni megtorlások fájó emlékeket hagytak az ártatlanul meghurcolt
család lelkében. Budapesten, Állategészségügyi Technikumban érettségizett, majd
1960-ban technikusi oklevelet szerzett. Háromévi munka után a Szekszárdi Állami
Gazdaság ösztöndíjasaként
felvételt nyert az Állatorvos-tudományi Egyetemre,
1968-ban diplomázott. 19681972-ig a Szekszárdi Állami
Gazdaságban dolgozott, mint
üzemi állatorvos. 1973-tól
2001. december 31-én történt
nyugállományba vonulásáig a
Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Állomás alkalmazásában
Nagyvenyim község körzeti
állatorvosaként látta el a település lakóinak állatállományát,
s végezte - 1973-tól Dunaújváros területén is - a hatósági feladatokat. 1998-2010-ig
Dunaújvárosban állatorvosi

rendelőt működtetett. Egészségi állapotának sajnálatos
megromlása miatt állatorvosi munkáját nem tudta tovább
folytatni. Egy cikluson keresztül Nagyvenyim önkormányzati testületében képviselőként is tevékenykedett. Fiatal
korában futballozott, a szekszárdi Dózsa labdarúgó csapatát is erősítette. A futball iránti
rajongása élete végéig megmaradt. Szoros barátságot ápolt
az állatorvos kollégákkal, falusi
értelmiséggel, humán orvosokkal. Heti rendszerességgel barátaival tarokkpartin vett részt.
Nyugdíjas éveiben olvasással,
tévénézéssel, kollégái látogatásával töltötte idejét. Nagy
fájdalommal élte meg, hogy
19 éves fiútestvérét elvesztette. Házasságából két gyermeke
született, ők két unokával ajándékozták meg a családot. Élete utolsó 20 évében új társával
élt harmonikus kapcsolatban.
Mindannyiunk örömére élete
végéig minden évben részt vett
a hagyományos, tavaszi, Rácalmáson tartott, fehér asztal
melletti értekezletünkön. Személyében egy életvidám, jó humorral megáldott, segítőkész,
hivatását nagyon szerető és
értő kollégától búcsúztunk. A
temetésen elhangzott verssorok tanítása szerint: „élni jó,…
élni szép - ha fogják az ember
kezét”. Mi megtapasztaltuk a
szeretetét, figyelmességét. Reményeink szerint Ő is érezte,
hogy nagyon szerettük Őt.
Isten adjon Neki örök
nyugodalmat a családi sírban,
szülei, testvére mellett. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás

Búcsúzunk Bán Zoltán
Elizeus atyától
Szomorúan értesültünk róla, hogy életének 88. évében elhunyt
Bán Zoltán Elizeus O. Cist atya, ciszterci rendi áldozópap, a Zirci
Apátság egykori kormányzóperjele, Zirc város díszpolgára. Elizeus atya a tanulás, a tanítás, a tudomány képviselője volt, akit hitéért
az 50-es évek büntetni igyekeztek. A megpróbáltatások azonban
csak erősítették hitét. Kapcsolata Nagyvenyimmel számára éppúgy,
mint a nagyvenyimiek számára mértékadó volt. 1988-1994 között
novíciusmester a nagyvenyimi rendházban, közben 1989-től plébános Apátszálláson, 1990-től Baracson is és 1993-tól Nagyvenyimben is. Ezt követően a rend zirci központjában végezte szolgálatát 2012-ben való nyugállományba vonulásáig.
Személyes megismerkedésünkre néhány éve a Zirci Apátságban a térségi polgármester kollégákkal közösen tett tanulmányút alkalmából adódott mód. Elizeus atya különösen kedves figyelemmel fordult felém, a szép emlékeiben őrzött és általa szeretett
Nagyvenyim polgármestere felé. Az apátsági kiránduláson személyes hangvételű, ritka kincsként megtapasztalt, szívmelengető élménnyel gazdagított minket bölcsessége és sugárzó személyisége.
A bazilika padjaiban ülve addig ismeretlen tények és összefüggések
tárultak fel előttünk a ciszterci rend történetéből, s az apátsági élet
ellesett pillanatai során. A zirci tanulmányút persze még sok szép
élményt adott nekünk, úgy a nem oly rég megnyílt egyháztörténeti
kiállítás, mint a ciszterci műemlékkönyvtár varázslatos hangulata
által. Ám mégis a legmeghatározóbb élményt az ott élő szerzetesek
– köztük Elizeus atya – fénylő személyisége nyújtotta számunkra.
Nagyvenyim búcsúzik a zirci temető ciszterci sírkertjében, március
1-én örök nyugalomra helyezett Elizeus atyától. Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben.
Vargáné Kaiser Katalin

KINE BAU Kft. - az ÉPÍTŐ….
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara az Év vállalkozása díjjal ismerte el a KINE BAU Kft. gazdasági fejlődést előmozdító, sokéves értékteremtő munkáját. Ezúton gratulálunk a
társaság tulajdonosainak, vezetőinek a megérdemelt elismeréshez. Nagyvenyim vezetése fontos helyi értékként tartja számon
a településen rendelkezésre álló szakértelmet és munkavégző
kapacitást. A KINE BAU Kft. a térség építőiparának megbízható, magas minőséget nyújtó helyi képviselője. Az ilyen vállalkozások sikere a településünk sikere is, melyre büszkék lehetünk. További sok szép épület születésében való részvételt és jó
eredményeket kívánunk a társaságnak!
Nagyvenyim önkormányzata nevében:
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Bajban ismerszik meg a jóbarát…
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton mond köszöntetet mindazoknak, akik a hatgyermekes Győri család segítségére voltak a
házukat ért tűzesetből fakadó károk enyhítésében.
Ezúton köszönjük a vállalkozóknak, szakembereknek a felhívásunkra felajánlott szaktudást, elvégzett szakipari munkákat,
továbbá Schneider Vilmos képviselő úr személyes segítségét is!
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
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A református
közösség hírei

A nagyvenyimi református gyülekezeti házban az idei tavasszal is megszervezzük 6 alkalmas bibliaismereti sorozatunkat. Az idei témánk:
Mekkora Isten hatalma - rajtam?
Élek már, vagy még halott vagyok?
Átöltöztem? És ez meg is látszik?
Milyen vagyok otthon? És a gyülekezetben?
Lelki beszélgetések az egyházról: tehát rólad és rólam, vagyis magunkról: rólunk.
Tudtál válaszolni a fenti kérdésekre? Itt kapsz hozzá segítséget: Gyere!
Az ősz folyamán tovább korszerűsítettük gyülekezeti házunkat. Pályázati pénzből elkészült a központi fűtés, ugyanakkor a gyülekezeti adományokból a cserépkályhák újjáépítése is
megtörtént.
A fenti változtatások lehetővé teszik, hogy ősztől tavaszig
barátságos környezetben tudjuk tartani alkalmainkat.
A bibliaismereti sorozat február 12-én kedden este indult,
és mindig 18 órakor kezdődik és egy-egy alkalom körülbelül
1,5 órás.
Várunk mindenkit szeretettel!

Istentiszteleti alkalmaink:

2019. február 24., 16 óra		
2019. március 10., 16 óra		
2019. március 24., 16 óra		
2019. április 14., 16 óra			
2019. április 21., 16 óra			
2019. április 28., 16 óra			
2019. május 12., 16 óra			

Istentisztelet
Istentisztelet
Istentisztelet
Istentisztelet
Húsvét vasárnap
Istentisztelet
Istentisztelet

Elérhetőségeink a következők:

Alkalmaink a Nagyvenyim Zrinyi utca 10 szám alatt levő
gyülekezeti otthonban vannak.
Böttger Antla Lelkipásztor: +36 30 6809968
Suhay Gabriella: + 36 30 9027995

Áramszünet értesítő
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy új fogyasztó
bekapcsolása miatt 2019. március 28-án (tartaléknap április 4. 8:15
órától várhatóan 15:30 óráig NAGYVENYIM területén áramszünet
lesz, mely az alábbi utcákat érinti:
Holló u., Ibolya u., Hársfa u., Zrínyi Miklós u. 20 - 52., 7 - 41.,
Piac tér 1., 2., 3. sz., Mezőfalvi út 4/1 - 8., - 5., Tilla Trans Kft, Táncsics M. u. 32 - 70., 75 - 95., Kvin-Tóth Kft, kivétel: a Táncsics utcának a Béke és Tulipán utca közötti szakasza.
E-ON
IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen?
Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata.
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92. A kiadó a Művelődési Ház és Könyvtár
2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.
A kiadásért felelős: Mogyorós Mária. Tel.: 25/506-220. Szerkeszti: Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim szerkesztőbizottsága. e-levélcím: muvhaznagyvenyim@gmail.com
Készült: 1500 példányban, 2019. 3. 4. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros.
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 01/MÚN/2019.
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Népegészségügyi szűrés
Tisztelt Nagyvenyimi lakosok!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezésében településünk mindkét praxisa részt vesz a “Komplex népegészségügyi
szűrések” projekt vastagbélszűrési programjában. A központ
részéről megkaptuk a vizsgálatokhoz szükséges csöveket és dokumentumokat. Első lépésben 300 lakos szűrésére kerül sor az
ötven és hetven év közötti korosztályban.
A meghívóleveleket 2019 február második felétől kapják kézhez pácienseink. Kérjük, hogy a meghívólevéllel jelentkezzenek a
rendelőkben, hogy a szükséges információkat átadhassuk. Egészségünk megőrzése és a program sikere érdekében kérjük, hogy
minden meghívott vegye igénybe a felajánlott szűrési lehetőséget.
dr. Reiter Gábor,
dr. Zseli József háziorvos

ELADÓ
6.000 m2 nagyságú (szántó, gyümölcsös,
építési telek), jelenleg is megművelt földterület Nagyvenyimen, a Petőfi soron eladó.
Vezetékes víz, áram a telken belül.
Érdeklődni a 06 20/518-17-46-os
számon lehet.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Szarvasmarha- és sertéstartók
figyelmébe
Értesítem a tisztelt állattartókat, hogy dr. Szendrőy István
magánállatorvos 2019. 2. 1-től kezdődően az ENAR feladatokat dr. Bodolai Györgynek átadta. A továbbiakban állatszállításokhoz, borjú születéshez, állateladáshoz, vásárláshoz kapcsolódóan a marhalevél, sertés-szállítólevél, állatorvosi igazolások,
füljelző behelyezések ügyintézését én végzem. Ezekhez kapcsolódóan a szarvasmarhák éves gümőkórvizsgálatát, vérvételét,
a sertések vérvételét a gazdákkal előre egyeztetett időpontban
fogom végezni. A kötetlen tartású szarvasmarhák vizsgálatához érdemes és szükséges egy egyszerű oltófolyosót készíteni,
melyben a vizsgálatok könnyen, balesetmentesen, az állatvédelmi szabályok betartásával elvégezhetők. Az ENAR ügyintézés
határidőhöz kötött, ezért kérem, hogy időben szóljanak a gazdák ezek elintézéséhez. Kérdésük esetén kérem, keressenek.
dr. Bodolai György
2424 Előszállás Nagykarácsonyi u. 7.
06-30/8161-367

