2019. április

Június első
vasárnapja
a pedagógusok napja!
A nyár beköszöntével egyre inkább teret nyer a napfényes
vidámság, a kacagással teli gyermekzsivaj az óvodák, iskolák intézményeiben. A szünidő közeledtével számvetést készítünk
arról, hogyan is telt az iskolaév,
mennyit fejlődött, gyarapodott a
kicsinyek tudása, hogyan nyílott
ki az értelem és bontakozott ki a
tehetség, az oktatásukat és nevelésüket végző pedagógusaink értő
és szerető figyelme, gondoskodása nyomán. 1951. óta június első
vasárnapja hivatalosan is a „pedagógusok napja”.
Kedves Nagyvenyimiek! Ha
eljön a napja, álljunk meg egy
szóra, emlékezzünk meg e szép
és felelősségteljes hivatást gyakorlók munkájáról, mondjunk
köszönetet nekik, hisz a szülők, a
család mellett ők is jócskán kiveszik a részüket a gyermekeinkkel,
unokáinkkal való törődés nem is
oly egyszerű feladatából! Munkájuk lenyomatát magán viseli az
egész társadalom, mert gyermekeink formálása a jövő formálása is egyben.
Nagyvenyim
Nagyközség
Önkormányzata és a település lakossága nevében tisztelettel köszöntöm az intézményeinkben
dolgozó, a Nagyvenyimen élő,
másutt tevékenykedő és -megkülönböztetett tisztelettel- a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas pedagógusokat! Mert az
óvónő, a tanító, míg él, pedagógus marad…
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Jó úton járunk!
Javában zajlik a községünk belterületi úthálózatának jelentős részét megújító
fejlesztés. A települést járva,
munkába indulva vagy onnét hazaérve, egyre több és
több utcánkban találkozunk
szembe a narancsszínű, vagy
zöld mellényes útépítőkkel,
ároktisztító, markológépekkel, aszfaltozó gépláncokkal.
Szívmelengető látvány a fehér zúzott kő sáv között futó,
egyre inkább feketéllő aszfaltsávok gyarapodása, és most
valahogy jóleső az is, ahogy a
-más körülmények között talán büdösnek mondható- bitumenszag a frissen húzott
burkolat felett gőzölgő melegben terjeng…
A már elkészült új burkolatokat örömmel vették birtokba az érintett területeken közlekedők. (Folytatás a 3. oldalon)

Mint ahogy korábban már hírül adtuk, a Nagyvenyim életében egyedülálló nagyságrendet képviselő útfelújítási projektben mintegy 10 km hosszúságú belterületi úthálózat
gazdagodik egységes megjelenésű, minőségi burkolattal.
Az útfelújítás során az érintett utcaszakaszokban elkészül
az új útfelszín állagmegóvását hosszú időre biztosító felszíni
vízelvezetés is

Anyák napjára

„Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk őket, meleg a nyakuk meg a
válluk, ahová a fejünket fúrjuk,
és jó szaguk van.... Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. Így kezdődik a nap,
puszit adnak, erre ébredünk. Vagy arra ébredünk, hogy ülnek az
ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű tenyerüket a
mellkasunkhoz tartják, a
szívverésünkön, és így ébre-

dünk. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti be az egész
látható teret. A világot...”
(Eszterházi Péter)
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata nevében ezzel
az idézettel köszöntök minden Édesanyát,
Nagymamát Anyáknapja alkalmából!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Mi újság Nagyvenyimen?

Helyszíni szemle a fejlődő
Nagyvenyimen

„2019. a kibontakozó fejlődés éve Nagyvenyimen” –
látjuk és éljük szeretett településünk
szívmelengető
megújulását, átváltozását.
A jelenlegi önkormányzati ciklusban megalkotott új
stratégiai elgondolások, az elmúlt években végzett rengeteg előkészítő munka és átdolgozott éjszaka nyomán a
2015-től kezdődően beadott
számos pályázat megvalósítása mára letagadhatatlanul
jelentős értékekkel gazdagítja Nagyvenyim polgárait.
Az elmúlt években ide érkező támogatások felhasználásával megvalósuló fejlesztések
nagyságrendje meghaladja a
2,5 milliárd Ft-os összeget.
A tudatos és hosszútávú tervezés eredményeként útjukra
bocsátott, integrált és komplex projektek Nagyvenyimen
minden társadalmi csoport
számára fellendülést, fejlődést hoznak. Hozzájárulnak
a lakosság egymáshoz és a településhez való kötődésének
elmélyüléséhez, a helyi identitás-tudat, a társadalmi kohézió növekedéséhez: a gyerekek, az idősek, a kultúra és a
sport iránt érdeklődők, a digitális világ felé kalandozók, de
a betegségekkel, vagy éppen
az egészségükért küzdők körében egyaránt.
Mi itt Nagyvenyimen „Jó
úton járunk” -úgy az utakon,
ahogyan abban is, hogyan
tudjuk a nem túl kedvező helyi adottságok, a csekély helyi
adó-erő képesség és felhalmozott működtetési vagyon
hiánya ellenére is megoldani
a ránk váró feladatokat, úgy,
hogy közben javul a településen élők általános közérzete. Köszönet mindenkinek,
aki ebben hasznos segítségünkre volt és van. Úgy a kollégáimnak, miként a közigazgatási és politikai rendszer
szereplőinek, mert a sikerek-

hez vezető út alapköve a magas szintű szakmai munka, de
nem elég az igényeket megfogalmazni, ahhoz a megalapozottság mellett szükség van az
indokainkat értő és befogadó
döntéshozókra, vagyis a településvezetés és az állam rendszerbe szerveződő együttműködésére. Jó úton járunk, mert
ez az együttműködés az elmúlt években kialakult, megérett, és működőképességének bizonyságait tapasztaljuk
a szépülő-átalakuló és fejlődő
Nagyvenyimen jártunkbankeltünkben. Persze feladat
még van előttünk jócskán.
Ma is keressük a megoldásukra esélyt teremtő lehetőségeket. Már elindult a Magyar
Falu Program, miközben 7 és
10 esztendőre szóló fejlesztési
koncepció kidolgozását kérte
tőlem a Megyei Főépítész és
a Belügyminisztérium…
Az év elején a mélykúti lakosság és Reiter Doktor
úr birtokba vehette a megújult, átépített orvosi rendelőt,
amely -ha élünk a kínálkozó
lehetőséggel- nem csupán orvosi rendelője lesz, de használható tereivel, szép környezetével a közösségi összefogást,
a településhez és egymáshoz
való kötődést újraélesztő és

katalizáló szintérré válhat a
ma még elárvultnak tűnő, infrastrukturális hiányosságokkal rendelkező, ám gazdasági potenciáljának feltárására
váró és vágyó településrész régi-új központjában.
Április elején módunk volt
az önkormányzat és az állam
e fentebb részletezett együttműködésének nagyvenyimi
folyamatát és néhány eredményét a közigazgatási és politikai rendszer szereplőinek
is megmutatni. A mélykúti orvosi rendelőben kezdődött helyszíni szemlén részt
vettek a kivitelezésért felelős cégek képviselői, dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, dr. Dorkota Lajos, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, később csatlakozott a
bejáráshoz dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott, valamint Bögyös
Zsolt, az Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató kormányhivatali Főosztály vezetője is.
A helyszíni szemle résztvevői
láthatták a Belügyminisztérium támogatásával felújított és
átépített rendelőt. A rögtönzött fotókiállításon az átépítést megelőző életveszélyes

állapotot és a munkálatokat is
megmutattuk, majd a Mélykutat Nagyvenyimmel összekötő külterületi földút stabilizálási munkáit, a belterületi
utak aszfaltozását, vízelvezetését és a szociális szolgáltató tömb építését vették szemügyre a jelenlévők.
Mostanában többször volt
módom Mélykútra látogatni.
Átruccanásaim tapasztalásai
jókedvvel, bizakodással töltenek el. Köszönöm a Mélykútiaknak, hogy meghallgatják
mondandómat, megfogadják
javaslataimat, és még inkább
azt, hogy a tavasz érkeztével,
ők maguk segítik a természetet, s a rendelő környezetét a
megújuláshoz. Annál szívderítőbb látványt, mint egy
kisgyermek, ki a dömperével
viszi a földet a virágágyás ültetéséhez az ott serénykedők
szorgos keze alá, nemigen lehet elképzelni. A látványadta
élvezetet talán csak a bográcsban gőzölgő birkapörkölt finom illata tudta felülmúlni….
Én büszke vagyok a Mélykútikra! Hajrá Mélykút, hajrá Nagyvenyim -csak így tovább!
Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim
polgármestere

Mi újság Nagyvenyimen?

(Folytatás az 1. oldalról)
Színessé és hangosabbá
vált a tér a szép, sima burkolaton megjelenő bicikliző, görkorcsolyázó gyermekektől, és
boldogabbá válik az autósok
sora. Ám az új, jó minőségű
burkolat néha meggondolatlanságra csábít.
Kérjük az autósokat, hogy
a megújult utcákon is tartsák be a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeit, vigyázzanak a tavaszi
jóidőben szabadtéri játékot,
elfoglaltságot kereső gyermekekre, kerékpárosokra,
gyalogosokra! Kérjük, hogy
újonnan létrejövő értékeink
minél hosszabb használhatóságát szem előtt tartó módon közlekedjenek!
Tisztelettel tájékoztatom
az útfelújítással érintett utcaszakaszok lakóit, hogy a
beruházás alapvető célja – a
kormánytámogatás tartalma
szerint- 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

Jó úton járunk!

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.
A beruházás körében a megújult burkolat állagmegóvását
legalább tíz évig tartó fenntartási időre biztosítani kell
a meglévő árkok és átereszek
kitisztásával, ahol az szükséges, új, alapvetően szikkasztó
jellegű árkok kialakításával. A
jelenleg zajló beruházás tehát
nem felszíni vízelvezetési beruházás, de az útfelújításhoz
kapcsolódó, és az ezzel érintett területeken történő előkészítő és kiegészítő vízelvezetési munkálatokat a település
egészére vonatkozó felszíni
vízelvezetési szempontoknak
megfelelően végzik el a kivitelezők. Az árkok tisztítása és
kiépítése tehát az új útburkolat minőségének hosszú időre szóló biztosítása mellett a
nyomvonalon fekvő ingatlanok védelmét is szolgálja.
Ezért tisztelettel kérem az
érintett ingatlantulajdonosokat, hogy ezt szem előtt tartva

biztosítsák a kivitelezők munkavégzését, az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében
lévő utak mentén lévő mezsgyék területén! A közterületi
árkok kialakításának körében
– a vagyonvédelmet is szem
előtt tartó egyeztetések és
tervezési döntések nyomán –
az önkormányzat, mint Megrendelő hoz közérdekű döntést a szükséges vízelvezetési
feladatok körében. Kérjük továbbá az ingatlantulajdonosokat, hogy gépjárműveik tárolására az utcaszakaszok
padkáit és árokpartjait csak
kivételes jelleggel használják, hiszen Nagyvenyim utcarendszere geometriai adottságainál fogva és a hatályos
szabályozás alapján sem rendelkezik állandó, vagy rendszeres parkolásra kialakított
területekkel.
Tájékoztatom továbbá a
Tisztelt Érintetteket és a település lakosságát, hogy a burkolatfelújítás a szabványok
értelmében és a szerződéses
tartalom szerint az útcsatlakozások kialakítását tartalmazza. Az útcsatlakozásnak nem
minősülő (a meglévő aszfaltburkolathoz szilárd burkolattal közvetlenül nem csatlako-
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zó) kapubejárók kialakítására
magánerős beruházásban, a
kivitelezőktől történő írásbeli
megrendeléssel van mód. Erre
az adott terület aszfaltozási
munkáinak elvégeztével kerülhet sor, és korlátozottan –a
kivitelezői szabad kapacitások
függvényében- elvileg a felújítással nem érintett területeken
is lehetséges, de csak egyedi
helyzetfeltárás és egyeztetések alapján. Ezért kérjük a lakosságot, hogy ezirányú igényeiket az önkormányzat felé
a fejlesztes@nagyvenyim.hu
emailen megírni szíveskedjenek. A jelzések feldolgozása és továbbítása a szerdai és
csütörtöki napokon történik
meg. A kivitelezésre várhatóan május-június hónapokban
kerül sor, de csak akkor, ha a
kivitelezők időben értesülnek
az igényekről.
Ezúton is köszönöm a lakosság türelmét, melyet az útfelújítás során tanúsítottak!
Örüljünk együtt Nagyvenyim
e jelentős értékű megújulásának, látványos megszépülésének és a közösségi együttélés
szabályainak fokozott betartásával tiszteljük meg egymást
a jövőben is!
Vargáné Kaiser Katalin

„Polgárőrök a biztonságos Magyarországért”
– Polgárőrök Nagyvenyim biztonságáért
Kedves Nagyvenyimiek!
A tavaszi időszak a beszámolások, az elmúlt évben végzett
munka, az elért eredmények értékelésének időszaka. A képviselő-testület a lapzártát követő ülésén tárgyalja a Nagyvenyim
település közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, melyből a településre vonatkozó részletes bűnügyi, illetőleg
intézkedési adatsorok megismerhetők. Az elmúlt ötéves időszak tendenciái Nagyvenyim közbiztonsági helyzetét tekintve
egyértelműen kedvező irányú folyamatokat vázolnak fel. Láthatóak a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat mind
hatékonyabb együttműködésének eredményei, és egyértelműen kijelölhetők azok a célkitűzések, amelyek a település közbiztonságának fenntartása és javítása mellett a polgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
eredményes fellépést megalapozzák. Úgy gondolom, nem kell
hangsúlyozni ennek fontosságát. Nagyvenyimen a folyamatos,
24 órás rendőri ellenőrzés egyelőre nem megoldott, de jelentősen emelkedett a járőrök és más körzeti megbízottak által végrehajtott közterületi járőrtevékenység. A polgárőrség rendsze-

resen a körzeti megbízottal együtt lát el közös szolgálatot. Az
elért eredményeink nagy részben köszönhetőek a polgárőrök
önzetlen munkájának. Éppen ezért minden lehetőséget kihasználunk, hogy a munkájukhoz szükséges, az eredményességet,
vagy a szolgálatteljesítés komfortját javító fejlesztéseket akár
magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, akár pályázati források felhasználásával biztosíthassuk a számukra.
Tisztelettel kérem Nagyvenyim Lakosságát, hogy a mostanában esedékes személyi jövedelemadó-bevallás idején gondoljanak erre, és lehetőségeikhez mérten támogassák adójuk 1
%-ával a Nagyvenyimi Polgárőrség szervezetét!

A Nagyvenyimi Polgárőrség
adószáma: 18485550-1-07
Bankszámlaszámuk:
10102969-03409300-01003001
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Nőnapi köszöntő

Schneider Vilmos képviselő
úr köszöntötte az önkormányzat nevében a nagyvenyimi
hölgyeket a nőnapi zenés esten, amelynek a községháza
díszterme adott otthont március 9-én. Sztárvendégünk,
Feke Pál musicalszínész volt,
akit nagy szeretettel fogadott a
közönség. Népszerű slágereket
és musicalrészleteket felvonultató műsorának a közönség
aktív közreműködőjévé vált:
talán nem is volt olyan dal,
amit nem énekelt vele együtt
elejétől végéig a vidám alkalmi „kórus”. Házigazdaként is
öröm volt jelen lenni ezen az
emlékezetes estén.
Az összes nagyvenyimi
hölgynek szeretnénk örömet
szerezni
Márai
Sándor
Füveskönyvének egy részletével, ami az ünnepi köszöntő
részeként hangzott el:
„Köszönet a nőknek.
Köszönet
neked,
aki
megszültél. És neked, aki a
feleségem voltál. És neked,
te harmadik, tízedik, ezre-

Feke Pál volt a sztárvendég

Schneider Vilmos képviselő
köszöntötte a hölgyeket
dik, aki adtál egy mosolyt,
gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben,
vigasztaltál, mikor magányos
voltam, elringattál, mikor
a haláltól féltem. Köszönet
neked, mert szőke voltál. És
neked, mert fehér voltál. És
neked, mert a kezed szép volt.
És neked, mert okos és jókedvű
voltál. És neked, mert türelmes
és nagylelkű voltál. És neked,
mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és
rejtőzni akartam a világ elől,
s neked, mert tested meleget
adott testemnek, mikor fáztam
az élet magányában. És neked,
mert gyermeket szültél nekem.
És neked, mert lefogod majd
puha ujjakkal a szemem. És
neked, mert kenyeret és bort
adtál, mikor éhes és szomjas
voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És
neked, mert testednek olyan
illata volt, mint a földnek az
élet elején. Köszönet a nőknek,
köszönet.”

A nagyvenyimi alkalmi kórus a rendezvényen

Sikeres volt a tavaszi
egészségnap

2019. április 6-án, szombaton tavaszi egészségnapra vártuk a nagyvenyimieket
a Palágyi József Művelődési
Ház és Könyvtár épületébe.
Tavaly ősszel első alkalommal hívtuk önöket az új helyszínen szervezett programra,
és a hely szűkössége ellenére
is úgy döntöttünk, hogy igazán hangulatos hátteret adott
a rendezvényhez, ezért újra itt
rendezkedtünk be.
Az egészségnap moderátora dr. Zseli József háziorvos volt. A program megszervezéséhez és lebonyolításához
nyújtott segítségért köszönetet mondunk Horváth Istvánné Erika, Török Zsuzsanna védőnőknek és Molnár
Józsefné asszisztensnek.
Három előadással vártuk látogatóinkat: Dr. Müller
Cecília országos tisztifőorvos a közegészségügy aktuális kérdéseiről tájékoztatott
bennünket; a Vöröskereszt
Nagyvenyimi Alapszervezete szervezésében arról hallhattunk előadást Kaiserné
Gödöny Erzsébettől és Deák
Ibolyától, hogyan legyünk fittek, Adorján Zsuzsa illóolaj
szakértő pedig az illóolajok

gyógyításban történő felhasználási lehetőségeit ismertette.
A rendezvény résztvevőinek lehetőségük volt a délután folyamán vérnyomás-,
koleszterin-, vércukor-, testzsír- és vázizomszázalék mérésre. Előzetes bejelentkezés
alapján pedig melanómaszűrésre, PSA-szűrésre és arteriográfos vizsgálaton való részvételre.
Tapasztalataink
szerint
egyre nagyobb az érdeklődés
az egészségnapok programjai között elérhető vizsgálatok
iránt, hiszen az előjegyzések
során nagy volt a túljelentkezés. Örömünkre szolgál, hogy
ilyen sokan részt vettek a tavaszi programon.
Ez fontos visszajelzés számunkra, mely bizonyítja,
hogy a lakosok egyre fontosabbnak tartják, hogy odafigyeljenek az egészségükre.
A novemberre tervezett őszi
egészségnap programjainak
összeállításánál törekszünk a
legkeresettebb szűrésekre ismét lehetőséget teremteni.
Figyeljék majd az újság őszi
számában megjelenő felhívásunkat és tájékoztató szórólapjainkat.
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Tornádók sorozata
Az ember teszi a dolgát,
vonult át Nagyvenyimen!
és ahogy tudja...

A címben említett tornádók
szerencsére kárt nem okozhattak,
hiszen Molnár „Storman” Ákos
a Viharvadászok Egyesületének
alelnöke, a szupercella.hu alapítója Szupercella roadshow-jának
főszereplőiként, vetített képeken
tették tiszteletüket településünkön április 16-án.
Ákos, hazánk egyetlen tornádóvadásza, a viharok legismertebb
itthoni szakértője rendszeresen
részt vesz tornádóvadászatokon
az Egyesült Államokban, és minden viharszezonban aktívan vadászik a Kárpát-medencében is.
Délelőtt a községháza dísztermében a közelgő Föld napja alkalmából két előadáson az alsó és
felső tagozatosok hallhatták életkoruknak megfelelően alakított
érdekfeszítő beszámolóját. Kér-

deztek, kíváncsiskodtak és okosodtak: most már tudják, hogy
tornádó bárhol kialakulhat, és
hazánkban, sőt Nagyvenyim környékén is volt erre példa; megtanulták, hogyan lehet megúszni
egy ilyen katasztrófát, ha kikerülni nem sikerül. Néhányan talán
kedvet is kaptak az élménybeszámoló alapján a viharvadászathoz,
de ha mégsem, egy biztonságos,
ám felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak.
Este a felnőtteket vártuk a
könyvtárba a harmadik előadásra, de akadt olyan fiatal, aki eljött
ide is, hogy újra láthassa a vetítést,
végignézze a gyorsított felvételeken szemünk előtt kibontakozó
szupercellákat, vagy pusztító erejű tornádókról készült felvételeket. 
MM

EBOLTÁS Nagyvenyimen
A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008.
FVM rendelet - az eddigieknél is
hangsúlyozottabban - a tulajdonosok kötelességévé teszi az ebek
évenkénti veszettség elleni immunizálásának az elvégeztetését.
Ennek az elősegítésére az idén is
megszervezzük Nagyvenyimen
az összevezetett eboltást.
Az oltás időpontjai:
Május 15. szerda:
09.00-11.00 Varga fogadó
mellett
11.15-13.00 Polgármesteri
hivatal
15.00-18.00 Polgármesteri
hivatal
Május 16. csütörtök:
16.00-17.00 Mélykútpuszta
A pótoltás ideje:
Május 17. péntek: 15.0017.00 Polgármesteri hivatal
Május 18. szombat: 09.0011.00 Polgármesteri hivatal
Évek óta kötelező az ebek
elektronikus
transzponderrel azaz chippel történő jelölése,
amely minden négy hónaposnál
idősebb kutyára vonatkozik. A
fenti összevezetett eboltáson csak

a már chippel ellátott ebek kaphatják meg a veszettség elleni védőoltást. A chipezés csak az ebek
tartási helyén végezhető el, természetesen az esedékes oltással
együtt, telefonos (30/378-6390)
egyeztetés után.
2010 óta új típusú „Kisállat
Egészségügyi Könyv”-et használunk, csak ezek érvényesek. Az új
könyv kiállítása ingyenes, az elveszett, stb. pótlása 450 Ft.
Az oltás díja 4500 Ft, a féreghajtó tabletta 150 Ft 10 testtömegkilogrammonként. A chipezés ára 4200 Ft.
Az idézett rendelet szigorítja
az embert ért ebmarások esetén
alkalmazandó eljárást: ha oltatlan
eb embert mar, akkor a hatósági
állatorvos két hetes megfigyelési
zárlatot rendel el a kutya tartási
helyén, és csak utána olthatja be
az állatot, ami szintén többletköltséggel jár.
Az oltásban és a kisállatellátásban részt vesz dr. Marth Péter
állatorvos, aki dunaújvárosi rendelői háttérrel is rendelkezik, telefonszáma: 70/427-9913.
dr. Szendrőy István
ellátó állatorvos

Kedves Olvasó!
A mai napon nagy megtiszteltetés ért, örömömet, büszkeségemet, de leginkább meghatottságomat szeretném megosztani
Önnel.
Az Országos Polgárőr Szövetség Fejér Megyei szervezetének Közgyűlésén vettem részt
az elnökség meghívására. Mivel
már hosszú ideje igyekszem a
nagyvenyimi polgárőrség munkáját segíteni, ennek körében
több alkalommal volt szerencsém találkozni a szövetség vezetőivel, a viszont meghívásnak
szívesen tettem eleget.
A Meghívóban feltüntetett
napirend szerint a Közgyűlésen
az ilyenkor szokásos beszámolók mellett sor kerül a kimagasló
munkát végzők és szép eredményeket elérők elismerésére is.
Meglepetésként ért, hogy a
kitüntettek között engem szólítottak, méghozzá elsőként,
pláne, hogy jómagam egyébként nem is vagyok a polgárőrség tagja. Az elnöki kézfogással és gratulációval aztán lassan
tudatosult bennem, hogy én
most itt egy kitüntetést kaptam, ebben a körben a legmagasabbat...
Az OPSZ elnöke, dr. Túrós
András által adományozott Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést.
Meghatottságom még most
sem hagyott alább.
Az ember teszi a dolgát, és
ahogy tudja, módja van rá, úgy
igyekszik az előrejutás, a fejlődés
előmozdításán. A többi mellett
természetesen a polgárőrök felé,
közöttük és javukra is. Elsőre azt
gondoltam, hogy ez az elismerés
talán túlzott.
Az elnök úr invitálására a
Közgyűlés végén a résztvevő magasrangú vendégekkel, rendőrségi, katasztrófavédelmi és polgárőr vezetőkkel folytatott szűk
körű megbeszélésen aztán egyértelművé vált számomra, hogy
ezt az elismerést az adományozó
átgondolta és „komolyan gondolta”.

Megtisztelő, felemelő érzés,
ha az ember munkáját eképpen
elismerik, köszönöm. Azt hiszem innentől kell ezt még inkább megszolgálni ...
Hozzám közel áll az egyenruhás világ, otthon érzem magam a katonák, rendőrök, tűzoltók és a büntetés-végrehajtásban
szolgálók közt egyaránt. Édesapám több más között „A Haza
Szolgálatáért Érdemérem ezüst
fokozata” kitüntetést kapta egyszer, bár nem hangoztatta, egész
életében büszke volt erre az elismerésre...
Ez is volt a fekete bársonypárna legfényesebb pontja,
amely méltán vonzotta a ravatala előtt tisztelgők és díszlövésre
fegyverüket emelő katonai sorfalban állók tekintetét. Ennek
épp az októberi önkormányzati
választás előestéjén lesz 7. éve.
Ha a holtak látnak fentről, remélem egy kicsit most rám is büszke az Őrnagy úr.
Nagyvenyim polgárőrsége
a több mint 20 év alatt sok viszontagságot megélt csapata, jószándékú, a közjó érdekében áldozatokat hozni tudó, elhivatott
emberek csoportja. Nem alacsony mércét adott eléjük az élet
az elmúlt idők szabályozási változásai által teremtett kihívásokkal. Én nem igen tettem mást,
mint fogtam a kezüket, ha kellett. Köszönet nekik, hogy helytállnak értünk!
A mai napon Hódi Attila a
polgárőrség helyi elnöke ennek a
kitüntetésnek az ezüst fokozatát
kapta. Így együtt e kettő, azt az
együttműködést igyekszik példaként állítani polgárőrök ezrei
és a külvilág felé, amire az elmúlt
években közösen törekedtünk,
polgárőrség és önkormányzat. A
közösségi összefogás egy sajátos
dimenziója ez. Kívánok a mindennapok hőseinek ezúton is jó
egészséget, munkájukhoz sikereket, Nagyvenyim lakosságának
minél jobb közbiztonságot, rám
biztosan számíthatnak ebben.
Nagyvenyim, 2019. április 27.
Vargáné Kaiser Katalin
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hírei

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

Kimagasló versenyeredményeink
SNI versmondó verseny
2019. április 11-én volt a fejlesztésre járó tanulók tankerületi versmondó versenye Dunaújvárosban, a Móra Ferenc Általános Iskolában.
Az iskolát 3 tanuló képviselte, akik valamennyien dobogós
helyezést értek el.
3. évfolyamon Pintér Johanna 2. helyezést, Hajnal Attila pedig 3. helyezést ért el.
4. évfolyamon Kovács Dávid 3. helyezést ért el.
A gyerekeket felkészítette: Markóthné Herdics Krisztina

Tankerületi történelem verseny

Március hónap elején Adonyban tankerületi történelem versenyen voltak iskolánk diákjai. Két csapatunk is felkészült az
Osztrák-Magyar Monarchia történetéből.
A verseny nagyon szoros eredményt hozott.
A népes mezőnyben a Kiss Benedek-Kiss Gergely páros helyezett lett, míg a Jakab Míra-Rédl Márk kettős különdíjban
részesült. Felkészítő tanáruk: Becze Gábor

Fejér Megyei Értékek
és Hungarikumok ismereti vetélkedő
2019. március 27-én rendezték meg Székesfehérvárott
„A mi Fejér Megyei Kincsesládánk”
Fejér Megyei Értékek és Hungarikumok ismereti vetélkedőt.
A megyei döntőbe iskolánk ARANYDARU csapata jutott
be.
A csapat tagjai:
Takács Regina (7.a), Rédl Márk (7.a), Jakab Szandra Míra
(8.b), és Rajcsányi Mercédesz (8.b) osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Lauberné Benedeczki Julianna

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírás verseny

2019. április 2-án Előszálláson rendezett Körzeti matematika versenyen iskolánk felsős csapata a 2. helyezést szerezte meg.
A csapat tagjai: Csepecz Zsolt, Balogh Mátyás, Komáromi Izabel, Takács Nikolett.
Szeretettel gratulálunk!

Első ízben jutott be iskolánkból tanuló a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírás versenyre.
Kiss Dorottya 6.a osztályos tanuló a sikeres iskolai fordulót
követően került be a megyei döntőbe. Dóri ugyan a Kárpátmedencei döntőn már nem versenyezhet, de méltán lehetünk
rá büszkék az eddigi eredmények alapján is.
Felkészítő tanára: Hartyányi Edit

Sporteredmények

Programok

Körzeti futóverseny

Fenntarthatósági témahét

A 2019. március 19-én Adonyban rendezett körzeti futóversenyen iskolánk két tanulója bravúros eredményt ért el.
Rauf Péter Pál 5.a osztályos tanuló 1.,
Baladik Ferenc 7.b osztályos tanuló pedig 2.helyezést ért el.
Innen egyenes út vezetett a megyei versenyre, amelyet Székesfehérvárott rendeztek.
Rauf Péter Pál 2., míg Baladik Ferenc 10. helyezést ért el.
Felkészítő tanáraik: Pap Orsolya, Jakab János

2019. március végén tartottuk meg iskolánkban a Fenntarthatósági Témahetet. A program célja a gyerekek szemléletformálása a környezet-és természetvédelem ügyéért. A TeSzedd!
hulladékgyűjtési akcióban a gyerekek Nagyvenyim egy részén
gyűjtötték össze a szemetet.
A programsorozat témái a következők voltak: levegőszen�nyezés, vízszennyezés, szennyvízkezelés.

Körzeti matematika verseny

Suli Foci Kupa
2019. március 26-án a Suli Foci Kupa keretében iskolánk 5
csapata közül 3. helyezést ért el veretlenül az I.korcsoport, ezzel
bekerültek a május 17-i Szuperdöntőbe
Felkészítő tanáraik: Kürti Viktor és Szalavics Eszter

Víz világnapja
A hét a víz világnapi műsorral
zárult, a Magyar Hidrológiai Társaság
képviselői tették tiszteletüket nálunk
és segédkeztek a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázat
eredményhirdetésében.

Mi újság Nagyvenyimen?

Ünnepélyes átadó

2019. április 1-jén az EFOP és TOP pályázat keretében átadásra került iskolánk új, korszerűsített épülete és a mellette található teniszpálya

Iskolánk új pedagógusai
Szeretettel
köszöntjük
a Nagyvenyimi
Kossuth Lajos
Általános Iskola új
tanárait, tanítóját!
Sok sikert,
eredményes munkát
kívánunk számukra
nagyvenyimi
közösségünkben!

Huszár Nikolett tanító, tanár
(német nyelvtanár)

Majoros Rita Katalin - tanító,
földrajz tanár
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Iskolaújság
„Kossuth Lajos azt üzente…” címmel új kezdeményezés ütötte fel fejét iskolánkban, iskolaújság formájában.
A felsősök nagy lelkesedéssel
vetették bele magukat a munkába.
Az alábbi oldalon a 2019es áprilisi számból láthatnak
egy kis ízelítőt.
„Mint tudjuk, április 1.,
Bolondok napja van. Minden
diák szeretné megviccelni tanárait, osztályfőnökét, ezért
a gyerekek jobbnál jobb ötleteket találnak ki a pedagógusok számára. Azt tanácsoljuk
tanárainknak, készüljenek fel,
vigyázzanak magukra és hozzanak váltóruhát! :”
„A víz világnapján felhívták a figyelmünket arra, hogy
a mai emberek sok vizet pazarolnak.
Ezért takarékoskodnunk
kell, mert a víz nélkülözhetetlen az életben maradáshoz.
A műsoron felhívták a figyelmünket a víz fontosságára,
majd bemutatták az év állatait is.”
„Iskolánkban a tanév utolsó hetén a diákok találhatják
ki a Dök-hét programjavaslatait. Ezen a héten a legtöbb
szavazatot szerző programok
kerülnek majd megrendezésre. Nagyon sok ötlet által jutottunk információhoz, várjuk
a programokat.”
(6. osztály)
„A ballagás a legfontosabb
esemény az életünkben, az ifjúságunk utolsó szertartása, a
továbblépést jelképező rituálé.”
(8. osztály)

Ballagóknak!

Laknerné Radó Veronika matematika, informatika
tanár, 7.a osztály osztályfőnöke

Csőgérné Varga Tímea - magyar nyelv-és irodalom, történelem tanár, 5.a osztály
osztályfőnöke

Frey Ágnes - tanító, technika,
rajz tanár

Köszöntjük ballagó
nyolcadikosainkat!
Kívánjuk,
találják
meg helyüket a választott gimnáziumukban,
szakközépiskolájukban!
Teljesüljön minden
vágyuk az életben!
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Óvoda, óvoda, óvoda
Ünnepeink, hagyományaink

Óvodánkban az elmúlt
pár hónapban rendkívül sok
és izgalmas esemény történt,
melyről most beszámolunk
önöknek. Intézményünk különösen nagy figyelmet fordít az ünnepek, hagyományok
ápolására, ezekkel kapcsolatos
értékek továbbadására. Március elején közösen a telet jelképező kiszét égettünk, miközben versekkel, tavaszváró
énekekkel, hangos zörejek kíséretével űztük, temettük el a
telet. Szerencsére ezen a napon az időjárás is kedvezett.
Ezt követően március 15. hőseire emlékezett meg óvodánk. A gyerekek kokárdákat,
zászlókat, kardokat, huszár
kalapot, pártát készítettek.
Minden csoport külön megemlékezést rendezett, ahol a
gyerekekkel játékosan felelevenítették dalokkal, menetelésekkel a Nemzeti ünnep
eseményeit, mindezt alkalomhoz illő ünneplő ruhában.
Március 22-én volt a víz világnapja, aminek fontosságáról nem feledkezhetünk meg.
Óvodánkban játékos keretek
között sajátítottuk el minden
csoportban a vízzel kapcsolatos ismereteket (víz körforgása,
vízi élőlények). A túlzott, mér-

téktelen víz pazarlás, szennyezés rövid időn belül beláthatatlan következményekkel járhat,
ha ezen nem változtatunk.
Emiatt intézményünk kiemelt
feladatának tartja, hogy kialakítsa a gyermekekben a környezetvédő attitűdöt, mellyel
nemcsak a vízzel gazdálkodhat okosan, de az élőlényeket
is megóvhatja.

Elérkezett hozzánk a húsvét
is. A Télapó és a farsangi mulatság után ez a legjobban várt
ünnep a gyermekek kö
rében.
Azon kívül, hogy a gyermekek
óvónőkkel együtt készültek az
ünnepre, a szülőkről sem feledkeztünk meg, hiszen a közös
élményszerzés, ráhangolódás
mindennél fontosabb. Ezért a
húsvéti ünnep előtt játszóházat

szerveztünk a csoportokban,
ahol a szülők gyermekükkel
együtt kreatív kézműves dekorációkat készíthettek e jeles napok alkalmából.
Ezúton szeretnénk utólag megköszönni a szülőknek,
hogy részt vettek gyermekeikkel a közös rendezvényünkön.
Czimora Dóra
óvodapedagógus

Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók!
Az „Alapítvány a Nagyvenyimi Óvodáért”
kuratóriuma minden támogatónak köszöni az előző évben
tett felajánlását, és tisztelettel kéri önöket, hogy adójuk
1 %-ával támogassák óvodánkat az idei évben is.

Adószámunk: 18490956-1-07
Köszönjük szépen!

Mi újság Nagyvenyimen?
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HIRDETMÉNY
A 2019/2020. NEVELÉSI
ÉVRE AZ ÓVODAI
BEÍRATÁSRÓL

,,Itt a tavasz!
Itt van! Itt!,,

Végre megérkezett a várva várt tavasz. Hirtelen melegével, gyorsan virágba borította a tájat. Visszatértek a
vándorló madaraink és rögtön
fészekrakásba kezdtek, mostanra már a tojások is benne
vannak. Figyelni kell rájuk,
hogy ne zavarjuk meg a nyugodt költést, mert az idei évben megfogyatkoztak az énekes madaraink.
A tavasz és egyben a kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét. A Biblia szerint
Jézus a kereszthalálát követő harmadik napon, vasárnap
feltámadt, megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott
a halál felett.
Két legnépszerűbb szokása
a tojásfestés és a locsolkodás.
Míg régen a kútból húzott
vízzel öntötték le a leányokat,
ma már falun is szagos vízzel locsolnak. A tojásfestés az
asszonyok, lányok dolga. Legegyszerűbb módja, hogy a tojás felületét levéllel burkolják
be, s úgy teszik a festékbe; utána a csipkézett levél helye világos színű marad. Régebben
házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzetét. A tojások „írásának” legismertebb módja az,
hogy viaszt olvasztanak meg,
s a folyékony viasszal a tojás
héjára írják a kívánt mintákat.
Ha a viasz megaludt, a tojást
a festékbe teszik. A színes tojásról a viaszt letörlik, s a helye sárgásfehér marad. Készítenek még karcolásos díszítést

is, melynél a megfestett tojásokon egy hegyes eszközzel karcolják a mintákat. Sok
helyen festő technikát alkalmaznak, festetlen vagy színesre festett tojásokra virág
mintákat festenek ecsettel. A
hagyományos rátétes technikánál szalmából kivágott
mintákat ragasztottak a tojásokra. Különleges díszítő módok a csipkézés és a patkolás,
amiket csak a sokat gyakorlottaknak ajánljuk.
Az óvodában is nagy hagyománya van a húsvéti előkészületeknek. A gyermekek
már a tél végétől csak erre
várnak. Megbeszéltük a történetét, majd készülődtünk
az ünnepre hagyományos tojásfestéssel, berzseléssel, szalvéta technikás díszítéssel,
nyuszi figurák, kosárkák készítésével. A gyermekfolklór
része: a gyermekek „hisznek”
a húsvéti nyúlban, amely tavasszal, általában húsvétkor
titokban hozza a meglepetéseket.
Az utolsó napon az óvodába is megtartottuk a locsolkodást, melyet már nagyon vártak a kislányok és a kisfiúk is,
erre külön tanultunk locsolóverseket. A szépen elmondott
versekért a lányok csokival,
tojással jutalmazták a fiúkat.
Még ezen a délelőttön meglátogatott minket is a nyuszi
és az ajándékait az udvaron
dugta el melyeket a gyerekek
örömmel kerestek meg.
Vassné Farkas Krisztina
óvodapedagógus

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a
szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2019/2020. nevelési év során betölti
a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában az

ÓVODAI BEÍRATÁS

IDŐPONTJA ÉS HELYE

2019. május 6-án
és május 7-én
8.00 és 17.00 óra között.
Nagyvenyimi
Nefelejcs Óvoda
(Nagyvenyim, Ady E. u. 2.)
1. Az óvoda felvételi körzete: Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területe.
2. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhel�lyel rendelkező gyermekek. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
4. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátását biztosítja.
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a
törvényes képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyvenyim Nagyköz
ség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban az óvoda vezetőjénél kell
benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti,
és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
7. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
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Mi újság Nagyvenyimen?

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

100 éve született Palágyi József

A Palágyi család tagjai, településünk vezetői, Palágyi József tisztelői gyűltek össze,
március 13-án a könyvtárban,
hogy születésének századik évfordulóján intézményünk dolgozóival együtt emlékezzenek
a köztiszteletben álló tanítóra, jegyzőre, Nagyvenyim első
díszpolgárára, aki az önkormányzat - a település lakóinak javaslata alapján született
- döntésének eredményeképp
intézményünk névadója.
„100 esztendő nagy idő. Az
élet halad és eközben - esetenként és helyenként többször is
- furcsa kanyarokat vesz. Van
az úgy, hogy a jó és a rossz történelmi megítélése néha változásokon esik át. De az Ember
nagysága, ha tiszta forrásból
táplálkozik, megmarad mindig
fénylő vezérpontnak az utódok
előtt, és nekünk, a később élőknek az a dolgunk, hogy az arra
érdemesek emlékét megőrizzük, és a fénylő vezérpontokra
irányítsuk úgy a magunk, mint
az utánunk jövők figyelmét.”
-mondta köszöntőjében Vargáné Kaiser Katalin polgármester.
Jelenlévő fiai, menyei és
unokái nevében középső fia,
Palágyi Miklós emlékezett
édesapjukra, felidézve életének egy-egy kevésbé ismert

A Palágyi család tagjai

Szakály Dezső

TANÍTÓ VAGYOK
Tanító vagyok, magyar tanító.
Másnak nem sokat mond ez a két szó,
de nekem minden. Maga az élet.
Múlt, jelen, jövő. Biztos ígéret
arra, hogy népem mellett állhatok,
és dolgos embereket formálhatok.
A Palágyi család nevében
középső fia, Miklós emlékezett Palágyi Józsefre
momentumát,
bemutatva
a közéleti ember mellett az
apát, ahogyan őt egykor gyermekként látták.
Palágyi Miklós és polgármesterasszony együtt helyezték el a könyvtárban kialakított
emlékhelyen az önkormányzat
koszorúját. Az évforduló alkalmából az emlékfal egy Palágyi
Józsefet idéző festménnyel gazdagodott, amit Kelemen Marián Éva festőművész készített és
ajándékozott a nagyvenyimieknek. A Fontana Női Kar tagjai
zenés-verses összeállításukkal
járultak hozzá az ünnepi hangulathoz.
Szilágyiné Kárpáti Éva
szavalta el azt a verset, mellyel
most névadónk emléke előtt
tisztelgünk:

Embert, alkotót, aki víg s szabad,
szenet fejt, tervez, szánt, vet és arat,
házakat épít, gyógyít, muzsikálálnoksággal, rosszal, bajjal perbe száll.
Embert, ki Úr lett a Világ fölött,
s ember maradt az emberek között.

Tervem csak egy van, állandó s örök:
-ha a nap süt rám, ha a menny dörögvetni a magot, a gazt irtani,
az ifjú embert úgy tanítani,
ege, ha borul vagy ha kiderül,
szeresse honát “rendületlenül”!

Ez az én tervem, hitvallásom is.
Esküt tettem rá, és azt tartom is.
Egy nemzedéknek fogom a kezét,
figyelem féltőn az ütőerét.
Egy nemzedéknek, mely mint a szökő ár
újra, szebbre tör, s emberségre vár.
Ha szíve dobban, azt is érzem én.
Ha könnye csordul, az is az enyém.
Örömét, búját osztva viselem,
így, csak így teljes az én életem.
Érettük élek, érettük halok,
mindenkor, mindig tanító vagyok.
Mindenkor, mindig az is maradok!

Palágyi József emlékfal a könyvtárban

Mi újság Nagyvenyimen?
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Ifjabb Koffán Károly alkotásai Nagyvenyimen

Öt héten át láthatták a látogatók Ifj. Koffán Károly grafikus,
festő, egyetemi tanár kiállításának képeit, amely a nőnapra készülve március 8-án nyílt Ars Poetica címmel a Művelődési Ház
és Könyvtárban. A művészt - egykori tanítványként személyes
emlékeket is felidézve - Vargáné Kaiser Katalin polgármester
köszöntötte. Örömmel üdvözölték a 79 éves tanár urat azok a
tanítványok is, akik az általa vezetett képzőművészeti körben
bontogatták szárnyaikat vagy maradtak lelkes amatőrök.

Ifj. Koffán Károly a hatvanas évek közepétől feleségével Cyránszki Máriával együtt a dunaújvárosi művészeti élet meghatározó szereplőjeként írta be magát a várostörténetbe, de Nagyvenyimhez is köti őt egy köztéri alkotása: az 1968-ban sgraffito
technikával készült Tavaszvárás ma is az általános iskola Fő út
felőli homlokzatát díszíti.
„A korabeli értékelés szerint ifj. Koffán művével a reneszánsz
jelent meg Nagyvenyimen.” (Dr. Pinczés Sándor)

Tavaszköszöntő örömvarrás

A házigazdák, a Főnix Foltvarró Csoport tagjai
Március 23-án rendez- (Nagyvenyim I. csoport, Metük foltvarró találkozónkat zőfalva, Dunaújváros, Baracs,
Nagyvenyimen.
Iváncsa, Adony, Máza, Pilis,
A kellemes, tavaszi idő Budapest, Budafok, Fehérkedvező volt számunkra, en- várcsurgó, Mohács, Százhanek ellenére a már megszo- lombatta, Ercsi, Paks, Dunakott érdeklődés idén elmaradt földvár, Solt, Csurgó).
rendezvényünkről, mert kettő
Továbbá idén megtisztelték
hasonló esemény is megren- látogatásukkal rendezvényündezésre került kis hazánkban ket Roboz Bea és Szilágyi Zsuezen a napon.
zsa, a foltvarrás elismert mesCsaládias hangulatban (kb. terei, akiktől sok dicséretet és
100 vendég) tölthettünk el elismerést gyűjthettünk be.
egy élményekben gazdag délA kiállításunk nagy sikert
előttöt foltvarrós barátainkkal aratott a vendégeink kö

Az elmúlt évek alkotásaiból...
rében, a tombola sokszínűsége és mennyisége kellemes
meglepetést okozott mind a
résztvevők mind a nyertesek
körében. Legnagyobb meglepetésünk idén a fődíj volt, mely
a foltvarrás kellékeit tartalmazó csomag formájában került
kisorsolásra.
A meghívott árusaink is jó
kedvvel és elégedetten indultak hazafele, akárcsak a vendégeink.
Összeségében megint egy
sikeres napot tudhatunk ma-

gunkénak, amelyet csoportunk
munkáján kívül szeretnénk
megköszönni segítőinknek
(Andi, Erzsi, Éci, Frida, Margit, Mária, Márti, Pannika) valamint támogatóinak: Vargáné
Kaiser Katalin polgármester
asszonynak, Tündérkert Tündi
zöldségesnek és a művelődési
ház dolgozóinak.
Csécs-Somorácz
Zsófia Judit
Főnix Foltvarró
Csoport vezetője
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Karnagyi továbbképzés
a Fontana-nál
Az NMI Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatósága
megyénkben működő kórusok karnagyai részére igazán speciális
továbbképzési lehetőséget szervez.
Segítségükkel a karvezetők megismerhetik egymást, a kórusokat, a repertoárt. Ellátogatnak a másik helységbe, végignézik
az adott házigazda kórus egy próbáját. Mikorra körbe érnek,
sok új tapasztalatot szereznek, elláthatják egymást kritikai észrevételekkel, jó tanácsokkal.
Április 12-én, pénteken a mi vendégünk volt egy-egy gárdonyi, csákvári, alcsútdobozi és két dunaújvárosi kolléga. Figyelték
Péter Kata karvezetőnket és a közös munkát. Számunkra is nagy
élmény volt, kicsit izgultunk is, hiszen igazán hozzáértő emberek
ültek mögöttünk. Élveztük is az alkalmat, mert be-besegítettek
egyes daloknál és egy ilyen kis létszámú női kar esetében a férfi
hangok jutalomnak számítanak.
A gyakorlás végeztével a vendégek műhelymunka szerűen
elemezték a látottakat, hallottakat Kurucz Gergő mentor
irányításával.

Húsvéti játszóház

Húsvéti játszóházat tartottunk a gyerekeknek 2019. 04. 13án, szombaton a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda óvónőivel közösen az óvodában. A játszóházban a gyerekek az óvó nénik
segítségével különféle húsvéti díszeket készítettek. A vidám napot még fokozta a Palánta Sorsfordító Alapítvány Palánta bábcsoportja előadásában a Vörös Valér és a tojások című műsor. A
gyerekek nagyon élvezték a bábelőadást, ami szintén a húsvétról szólt. Minden kisgyermek sok-sok húsvéti dísszel a kezében
távozott a játszóházból.
Debreczenyi Kálmánné könyvtáros
IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen?
Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata.
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92.
A kiadó: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata.
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. Tel.: 25/507-460. e-levélcím: polghivn@vnet.hu
A kiadásért felelős: Vargáné Kaiser Katalin. e-levélcím: venyimpolgarmester@invitel.hu
A szerkesztésért felelős: Mogyorós Mária. Tel.: 25/506-220.
Szerkeszti: Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár szerkesztőbizottsága.
e-levélcím: muvhaznagyvenyim@gmail.com
Készült: 1500 példányban, 2019. 4. 29. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros.
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 02/MÚN/2019.

Kurucz Gergő irányításával elemezték a látottakat, hallottakat

Kötögetőink Csobánkán

Erdei Gyöngyvér, a Fonalparadicsom és a Kössünk lányok Klub vezetőjének meghívására
a
kötögetőkkel
kirándulni mentünk Csobánkára. Tóth Lajos helyi vállalkozótól béreltünk buszt. Sofőrünk Greksa Gábor volt,
aki nyugodtan és biztonságosan vezetett. A buszon igazi jó hangulat volt. Beszélgettünk, de közben figyeltük
a településeket, ahol áthaladtunk. Bizony jó volt, hogy nem
a személytelen autópályán suhantunk, hanem az ismert falvakat figyelhettük meg utazás
közben. Előkerültek a házi sütik, mint mikor diákok voltunk. Örültünk, hogy a Duna
melletti rakparton haladtunk
végig, szép lassan, hogy minden nevezetességet láthassunk:
a Gellért-hegyet, a várat, az
Országházat és a csodálatos
Dunát!
Két óra múlva megérkeztünk a szépséges hegyekkel
övezett Csobánkára. Erdei
Gyöngyvér és Balogh Anna
már a kapuban vártak bennünket. A Fonalparadicsom épülete két szintes csodaszép és
praktikus ház volt. A „Kössünk

lányok!” csoport klubnapot tartott, így még ismerősökkel is
találkoztunk, akik már jártak
nálunk, Nagyvenyimen is. Az
üdvözlések után jöhetett a fonalak, kiegészítők „simogatása”, válogatása, vásárlása. Erdei
Gyöngyvér ellátott bennünket
hasznos tanácsokkal a fonalakkal kapcsolatban. Mindenki vásárolt, tervezgetett, hogy
melyikből mit köt, horgol majd
itthon. Kaptunk finom sütiket,
kávét, üdítőt. Megnéztük a profi kötőket, akik most babaruhákat kötöttek. Búcsúzás előtt
az Oláh ikrek, Márta és Vera
a maguk horgolta nyuszikával
ajándékoztak meg bennünket.
Aztán jött a búcsú, a nyári hajózásra meghívás. Fáradtan, de
vidáman értünk haza, és megfogadtuk, hogy máskor is útra
kelünk az élményért, az összetartozásért. Szeretettel:
Szabadiné Iluska
és a kötögetők
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Egyik szemem sír,
a másik nevet

Tagságunk öregszik: a fiatalabbak már később mennek nyugdíjba, és a családnak is szüksége van rájuk. Ez
jellemzi baráti klubjainkat is:
vagy csak szűk, kis létszámú
körben találkoznak, vagy feloszlanak, megszűnnek.
A költségeket és az elhasználódott lábakat kímélendő,
ebben az évben ritkábban találkozunk.
Ennek ellenére megünnepeltük a nők napját, felköszöntöttük a születés- és névnaposokat, sőt játékkal tettük
vidámabbá együttlétünket.
Dalkörünk és három versmondónk - Farkas Gyuláné, Csizmadia György
és Komjáti János - sikeresen szerepelt Székesfehérváron a KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki-mit-tud? március
3-i válogatóján. A zsűri oklevéllel fejezte ki elismerését a bemutatkozásukért. Az
Aranydaru Dalkör és Farkas Gyuláné meghívást kapott a Ki-mit-tud? gálájára
is a Vörösmarty Színházba,
ahová büszkén kísérték őket
a klubtársak.
A hagyománynak megfelelően, ebben az évben is bevállaltunk két nagy rendezvényt:
a Versünnepet és a Pünkösdi
Dalostalálkozót.
Ezek előkészítése kapcsán, bevallom, nagy érzelmi
hullámzáson mentem át. Fiatalabb, oszlopos segítsége-

Az Aranydaru gálán résztvevő csapata
im vagy családi ok miatt kiTudjátok:
EGYEDÜL
léptek, vagy betegség miatt NEM MEGY!
nem tudnak segíteni. Kevés
A sikerhez hozzájárult a
klubtársamra tudok ebben tá- helyszín is. Nagyon kellemes,
maszkodni, pedig megválasz- családias környezetben, gyötásomkor úgy vállaltam el a nyörűen feldíszített asztalok
klubvezetést, ha segítséget mellett tölthettünk el egy fekapok. Bevallom, már emle- ledhetetlen délutánt a községgettem, hogy az év végén le- háza dísztermében.
mondok.
A Versünnep rendezvéA sok teendő miatt nem jut nyét Vargáné Kaiser Katalin,
idő magánéletre.
Nagyvenyim polgármestere
De jött a Versünnep!
nyitotta meg, a végén pedig
Aki él és mozog, mindenki támogatónk, Semmelweis
ott serénykedett! Boldogság Ferenc úr, a Nyugdíjasok
volt látni a készülődést.
Szociális Fórumának elnöA visszajelzésekből ítélve ke és a klubvezető köszöntőnagyon sikeres volt. Jómagam je zárta. Köszönet illeti kluis hol sírtam, hol nevettem.
bunk versmondóit, akik a
Köszönöm mindenkinek, környező településekről éra versmondóknak, a vendé- kezett meghívásoknak is elegeknek, a művelődési ház és get tettek.
a polgármesteri hivatal dolKözeledik másik nagy rengozóinak, a dalkörnek, és nem dezvényünk, a Pünkösdi Dautolsó sorban a klubtársa- lostalálkozó. Úgy döntöttünk,
imnak ezt a fantasztikus él- maximum 200 résztvevővel
ményt.
rendezzük meg. Erőnk, le-

Az Arnyadaru Dalkör a Ki-mit-tud?-on
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hetőségeik végesek. A jelentkezések beérkezési sorrendje
lesz a részvétel alapja.
Akit érint ennek a rendezvénynek az előkészítése, illetve kíváncsi erre, várjuk a
könyvtár galériáján május 14én 14 órakor. A vezetőségi tagokra feltétlenül számítok!
A dalostalálkozó június
1-jén 9 órakor kezdődik!
A Közösségek Hete rendezvényein belül május 8-án
az arborétum templomában
kerül sor a Daloló szerda rendezvényre, amelynek szereplője lesz a dalkör is. Várják
szeretettel és egy kis zsíros
kenyérrel a zenét szerető közönséget.
Ebben az évben ünnepeljük az Altomünsterrel kötött
partnerkapcsolat 25. évfordulóját. Kegyes Lászlóné Hajni kéréssel fordult hozzánk:
Két busszal, kb. 100 vendég
jön falunapunkra, ennyi ember elhelyezésében kéri segítségünket. Aki teheti, fogadjon
vendéget! Többnyire reggelit,
szálláshelyet kell biztosítani,
hiszen étel-italjeggyel ellátják
őket, s többnyire kirándulással, programokkal telik majd a
Nagyvenyimen töltött idő.
Következő
klubnapunk
ebéddel, zenével, tánccal június 30-án 13 órakor a Varga
Fogadóban lesz.
Köszönettel:
Póla Imréné Ági
klubvezető

Nagyon jól sikerült az idei Versünnepünk is
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Református hírek

Húsvét után, pünkösd
elött....
Miről szól a húsvét és mit
jelent egy keresztény ember
számára és milyen hatása van
az azt követő napokra, hónapokra, évekre ha egyszer felismerjük a lényegét.
Álljon itt egy idézet:
„Aki a végső dolgok felől bizonyosságot nyer, annak
a végső dolgok előtti dolgok
sem közömbösek.”
A feltámadás csodája tehát
kötelez. Pontosabban meghív
egy új, folyamatosan újuló, kicserélődő életre. Nem az idő
múlásával van esély tehát erkölcseink javulására, hanem a
Krisztussal való találkozás, a
Benne gyökeredzés, a személyes Húsvét megélése az, ami
kicseréli az életet és hétköznapokat. A Húsvét etikai konzekvenciáinak titkát, a kicserélődő élet titkát igen szépen
summázza Maria de Faykod
szobrászművész egy interjúban, amikor az általa alkotott
keresztút szobrok elkészültéről beszél: „Nem én faragtam
Jézust, hanem Jézus faragott
engem…”
( Forrás: Hős Csaba református lekipásztor )
Az elmúlt 4 hónap sem telt
eseménytelenül gyülekezetünkben.
A kéthetente tartott istentiszteleti alkalmainkon kívül

újabb - most már a 4. - bibliaismereti sorozatot kezdtük meg február végén. Téma:
Pál Efezusiakhoz írt levelének tanulmányozása, különösen kiemelve azt, hogy az írás
milyen útmutatót ad gyülekezetünk életére és Nekünk
a mindennapjainkban. Nagy
öröm, hogy egy-egy alkalmon
10-14 fő vett részt.
Külön köszönet a gyülekezet tagjainak, az őket támogató családtagoknak a tavaszi
nagytakarítás elvégzéséért, az
épített környezetünk megújításában végzett munkáért és a
kert rendbetételéért.
A tervek szerint a gyülekezeti ház építése a korábbi pályázati pénzből fennmaradt
keret terhére a tetőcserével
folytatódik. Ennek a beruházásnak az értéke meghaladja
a jelenlegi lehetőségeinket, de
bízva gyülekezet és az egyházmegye támogatásában reméljük, hogy ez is megvalósul.
Alkalmaink:
Istentiszteletek:
Május 12., 26. vasárnap
Június 9. pünkösd vasárnap
Június 23. vasárnap
Az istentiszteletek vasárnap délután 4 órakor kezdődnek a Nagyvenyim Zrínyi
utca 10 szám alatt található
gyülekezeti házban.
Suhay Gabriella

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly
20/362-58-17
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Május 8. a Daloló Szerda
Kedves Művészetkedvelő Barátunk!

Szeretettel meghívjuk Önt
az immár hagyományosnak mondható programra,

a katolikus templomba 17 órától,
ahol a perkátai Vox Caritatis Kórus
az Aranydaru Dalkör
és a Fontana Női Kar
tagjai szórakoztatják majd Önöket egy könnyed
tavaszi hangversenyen.
Hölgyek! Itt az alkalom, hogy megismerjék
a helyi énekegyüttesek profilját, választhassanak
és csatlakozzanak a dalolni vágyók.

Digitális alapkompetenciákat
fejlesztő foglalkozások

Újságunk előző számában
digitális alapkompetenciákat
fejlesztő foglalkozásaink tavaszi alkalmaira hívtuk a jelentkezőket. Felhívásunkra sokan
csatlakoztak: március 11. és
április 15. között 10 délutánon
vidáman, egymást támogatva, okulva és oktatva tizenöten
látogatatták a foglalkozásokat,
vették birtokba a világháló adta
lehetőségeket. Megszülettek az
első fájlok, mappák, majd később a saját levelezőfiókok is.
Receptcsere, növényvédelmi jó
tanácsok, sok hasznos, és szórakoztató információhoz férnek
már hozzá azok, akik éltek a
DJP pont kínálta lehetőséggel.
Ősszel újabb foglalkozásokat tervezünk, kicsit kibővítve, de továbbra is a felmerülő igényekhez igazítva az
elsajátítható ismeretek körét.
Ezekre majd szeptemberben
jelentkezhetnek azok, akik
nyugdíjas korúak vagy tartósan munkanélküliek, vagy
alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
és szeretnék digitális tudásukat megalapozni, fejleszteni.
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy a DJP ponton elhelye-

zett eszközök – 3 db notebook, 2 db tablet, 2 db kártya
nélküli, eszközként használható okostelefon ingyenesen
állnak rendelkezésére azoknak, akik az intézményben
eddig is elérhető nyilvános
internetvonalat nem saját eszközükkel kívánják használni.
Az elektronikus eszközök
használatára hétfőtől-csütörtökig 13-17 óráig, péntekenként 9-13 óráig van lehetőség a könyvtár olvasóterében
a nagyvenyimi lakosok számára. A Digitális Jólét Program Pont mentora Debre
czenyi Kálmánné könyvtáros,
hozzá fordulhatnak a berendezések használata során felmerülő kérdésekkel, az esetleges problémákkal, illetve nála
lehet igényelni az eszközöket.
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...Mert olvasni jó!

Júniustól ismét olvasási verseny a könyvtárban.
„Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintetlenül őrzik őket otthon a
szekrényeikben, hanem azok, akik éjjel, nappal kezükben forgatják.”
(Erasmus)

Kedves Szülők és Gyerekek!
A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár olvasásra ösztönző versenyt hirdet az
általános iskolás gyerekeknek.
Várunk minden olvasni szerető diákot másodiktól hatodik osztályig. A versenyen az
általunk ajánlott 20 darab könyvből a gyerekek tetszésük szerint választhatnak ki
műveket.

A legtöbb könyvet kiolvasó diákok jutalomban részesülnek.
Különdíjjal jutalmazzuk azt, aki a legszebb rajzot készíti.

A verseny 2019. június 15-től december 20-ig tart
A részvétel további részleteiről a könyvtárban lehet érdeklődi Debreczenyi
Kálmánnénál – Éva néninél személyesen, vagy a 25/506-220-as telefonszámon.

Eredményhirdetés 2020. január 22-én, a Magyar Kultúra napján lesz.

