
Meghívó!
Szeretettel várom Nagyvenyim lakóit a falunapi rendezvényünk programjaira!
Az idei évben ünnepeljük a bajor Altomünsterrel fennálló partnerkapcsolatunk 

25., jubileumi évfordulóját és negyedszázados születésnapján köszöntjük 
a Nagyvenyimi Táncegyüttest, valamint az Aranydaru Nyugdíjasklub Dalkörét is!
Ünnepi eseményeink fontos állomásaként átadásra kerül legújabb büszkeségünk, 

a megújuló községközpontban felépült Szociális Szolgáltató Tömb.
A ligetben számos vidám és színvonalas produkcióval, ízek kavalkádjával a jól

ismert, altomünsteri sörrel várjuk az idei fergeteges forgatag vendégeit!
2019. augusztus 2-án, pénteken és 3-án, szombaton ünnepeljük közösen

lakóhelyünk önállóvá válásának évfordulóját!
Vargáné Kaiser Katalin     

Nagyvenyim polgármestere

25, barátságban megélt,
szép esztendő….

Kedves Bajor Barátaink, Nagyvenyim Polgárai!
Azt mondják, az ember életének legszebb kora az ifjúság. 

Megszületünk, csodálkozással vegyes figyelemmel fordulva a 
világ felé, akarva akaratlanul szívjuk magunkba szüleink tudá-
sát, tapasztalatait, majd saját öntudatunk ébredésével válunk 
egyre inkább mi magunk is a világot formáló egyedi, személyes 
erővé. Az ember azonban társas lény. Saját maga akkor boldog 
igazán, ha sikereit, örömeit és veszteségeit van kivel megossza. 
Még hogyha különbözőek vagyunk, akkor is köthetünk örök barátságokat. Altomünsterrel 1994-ben köttetett barátságunk meg-
élte legszebb ifjúkorát, felnőtté vált és megérett. Köszönet az elődöknek! Ők akkor, 25 esztendővel ezelőtt a világban kerestek ba-
rátokat. S mi ezalatt a negyedszázad alatt a barátainkban leltük fel az egész világot!

Gyermekkorom egyik legmeghatározóbb olvasmányélménye Antoine de Saint-Exupery Kis herceg című könyve volt. Sorai 
egy egész életre iránymutatóvá váltak. Az egyik ilyen, igazán ideillő gondolatát idézem most Önöknek: „Te egyszer s mindenkor-
ra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”  Az elődök megteremtették ezt a barátságot, megszelidítették egymást. 25, barátság-
ban megélt szép esztendő van mögöttünk. A felelősség a miénk, hogy ez a barátság tovább éljen, s mindenkor legyen tartalmas és 
méltó saját megszületéséhez és e negyedszázad során megélt minden szépségéhez! Vargáné Kaiser Katalin polgármester

25

2019. július



Mi újság Nagyvenyimen?2

Közösségi Ház - Új érték  
született Nagyvenyim szívében

Az elmúlt négy eszten-
dő számos új kihívást állított 
Nagyvenyim elé. Kitáruló, 
fejlődő és felgyorsuló vilá-
gunkban a növekvő gyermek-
létszám is édes teherként ne-
hezedett ránk, lassan-lassan 
tudatosítva bennünk, hogy 
az iskolai oktatás-nevelés és a 
közművelődés terének szétvá-
lasztása halaszthatatlanná vá-
lik. 

Egy olyan csekély anya-
gi forrásokkal bíró telepü-
lés számára, mint amilyen 
Nagyvenyim, létkérdés a fel-
vetődő feladatok minőségi 
módon történő, ugyanakkor 
gazdaságilag hatékony megol-
dása. A rendszerváltást követő 
önkormányzati világban soha 
nem bírt ekkora fontossággal a 
stratégiai szemlélet, a közgaz-
dasági és projektmenedzselési 
ismeretek, valamint a kreativi-
tás, mint ezekben az eszten-
dőkben. 

Térségfejlesztő szakem-
ber lévén, polgármesterként 
a jelenlegi ciklus alapjaként 
az indokolt szükségességen 
és mértékletességen alapuló 
ütemezettséget és a moduláris 
gondolkodást fogalmaztam 
meg. Azt, hogy Nagyvenyim 
hatékony fejlődésének kulcsa 
az integrált és komplex fej-
lesztésekben rejlik, amelyhez 
szükséges a település lakókö-
zösségének, társadalmi cso-
portjainak és gazdasági sze-
replőinek az összefogása. 

E gondolatom helyessé-
gének legszívmelengetőbb, 
mára kiteljesedett bizonyíté-
ka az, ahogyan megszületett 
Nagyvenyim újarcú település-
központja. 

Átrajzolt éjszakák, ösz-
szegyűrt, kidobott, majd újra 
kisimított papírlapok, szá-
mokkal feltöltött modellező 
táblázatok, pályázati kiírások, 
támogatási kérelmek és hatá-
rozott indokokat felsorakoz-
tató érvelések a támogatók 

felé. Építőipari kiállítások 
felkeresése, építési szaklapok 
olvasása, és sok-sok, a tervező 
kollégákkal folytatott vita és 
konzultáció…   

Ma is őrzöm az első ceru-
zás alaprajzi vázlatot, amely-
lyel megszületett bennem az 
elhatározás, hogy az iskola 
és a benzinkút közötti, addig 
csak a csatornaberuházás kő-
anyagának depójaként hasz-
nált sivár területen lesz az új 
községközpont két ütemben 
felépülő Közösségi Háza. 

Elsőként a Könyvtári tömb, 
majd a többféle társadalmi 
csoport - gyermektől és idő-
sekig - számára is otthonul 

szolgáló Szociális Szolgáltató 
Tömb. 

Köszönet az épületek fel-
építésért megrendezett Jóté-
konysági bálok adományo-
zóinak! A műveiket felajánló 
művészeknek, és az azokat 
megvásárlóknak egyaránt! 
Ők testesítik meg a jövőbe 
vetett hit erejét és a közös-
ség érdekében való összefo-
gás legszebb példáját! Soha 
nem felejtem az első bál éjje-
lét. Sorbarendezve az adomá-
nyozási bizonylatokat megle-
pő tapasztalásokat szereztem. 
Volt közöttük egy, amelytől a 
szívemet melegség járta át, és 
kicsordult a könnyem. Abban 

az 1000 Ft-os adományban az 
egész világ bizalma és szerete-
te benne volt. 

Köszönet azoknak a dön-
téshozóknak, akik elfogadták 
érveinket, és akik segítették 
Nagyvenyimet e szükséges és 
megérdemelt fejlődési út lép-
csőfokain való feljebb jutás-
ban. 

Köszönet a tervezőknek és 
kivitelezőknek, a különböző 
hatóságok kollégáinak! Hi-
szen a nehézségekben méltó 
társra, jó partnerekre leltünk 
bennük! 

Szeretettel és tisztelettel 
invitáljuk Mindannyiukat Fa-
lunapunkra, az épület új szár-
nyának átadására, az adomá-
nyozó művészek műveit is 
bemutató kiállításokra!

Nagyvenyim szívében új 
érték született. Közösségi 
Ház, telis-tele széppel, kultú-
rával, segítséggel és szeretet-
tel, vagyis „élettel”. 

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim 

polgármestere
a Közösségi Ház

 megálmodója
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Hétmérföldes lépés -hamarosan 
zárul a belterületi utak felújítása

A belterületi utak felújítása 
a sok futó fejlesztésünk és már 
megvalósult szép eredménye-
ink között talán a legfonto-
sabbként értékelhető, mely 
méltán tart számot a lakosság 
örömére és a szomszédos te-
lepülések elismeréssel vegyes 
„irigységére” egyaránt. 

A Magyarország Kor-
mánya által biztosított 391 
Millió Ft-os támogatás és 
önkormányzati források fel-
használásával, több, mint 500 
Millió Ft értékben, mintegy 
10 km hosszúságban gazda-
godott Nagyvenyim útháló-
zata egységes megjelenésű, 
minőségi burkolattal.  A la-
kosság komfort növekedése 
mellett a beruházás jelentő-
sen növeli az érintett ingatla-
nok forgalmi értékét is. 

A beruházással megtör-
tént a gyártelepi út tómenti 
szakaszának mechanikai sta-
bilizációja, az alaptest mellett 
pedig az új, erősített burkolat 
kialakítása is (sajnos az ép-
pencsak elkészült új úton egy 
mezőgazdasági gép balese-
te komoly károkat okozott). 
Elkészült a KVJ Művek előt-
ti buszforduló teljeskörű re-
konstrukciója a buszöböl fel-
újításával, immár két irányból 
por- és sármentesen megkö-
zelíthető a temető is. 

Az útfejlesztésben alkal-
mazott minőségi technológia 
alapjában véve legalább 15, de 
a szakértői vélemények sze-
rint inkább több évre bizto-
síthatja a közlekedési komfort 
megmaradását, amennyiben a 
használat módja is segítsé-
günkre lesz ebben. A kiala-
kított nemesített padka az 
útépítési szabványok értelmé-
ben a járófelület része. Az is 
a feladata, hogy az aszfalto-
zott útburkolat szélét megtá-
massza, óvva azt ezzel a letö-
redezéstől. Olyan anyagból és 
technológiával készült, hogy 
idővel egységessé tömörödik 
a nagyobb szemcsék közöt-
ti kisebbek beékelődése nyo-

mán, és ezt a folyamatot az 
időközben ráhullott csapa-
dék is elősegíti. Extrém ter-
helésnek kitett helyzetben ez 
természetesen kevésbé, vagy 
lassabban tud teljesülni. Ext-
rém terhelést okozhat a szél-
sőséges időjárás is, különösen 
olyan helyzetben, ahol a pad-
ka közvetlenül árokrézsűbe 
fut bele és az út felől lezúduló 
erős vizfolyásnak kitett. De az 
a legkárosabb és legveszélye-
sebb, ha a padkán és az útbur-
kolaton nem megfelelő a köz-
lekedés. 

Kérjük a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosokat, úthasználó-
kat, hogy fokozottan figyel-
jenek a szabályok betartására, 
az új utakon bicikliző, görkor-
csolyázó gyermekekre! Le-
gyenek partnerek létrejött ér-
tékeink megóvásában! 

A kivitelezés hamaro-
san lezárul. Tájékoztatom 
a Tisztelt lakosságot, hogy 
a kapubejárók kialakításá-
ra bejelentett esetleges igé-
nyek egyeztetése, kivitelezé-
si munkái még tartanak. A 
fejlesztes@nagyvenyim.hu 
emailcímre, vagy más módon 
érkezett észrevételeiket, leve-
leiket köszönettel fogadtuk, 
ezek számos, segítő informá-
ciót szolgáltattak a projekt-
hez, elősegítve annak sike-
rét. Az ezek alapján szükséges 
intézkedéseket igyekeztünk 
megtenni, azonban még nem 

értem a levelek megválaszolá-
sának végére, ehhez türelmü-
ket kérem. 

A település felszíni vízren-
dezésének tervezése is folyik. 
Az útfelújításhoz kapcsoló-
dóan számos, ezt érintő be-
avatkozási szükségre fény de-
rült, több problématerületet is 
beazonosítottunk. A tervező 
kollégák dolgoznak a lehet-
séges műszaki megoldásokon. 
A most záruló belterületi út-
fejlesztés körében csak a meg-
épült új burkolatok állagmeg-
óvását szolgáló vízelvezetési, 
árokrendezési munkálatokra 
volt lehetőségünk. A település 
felszíni vizeivel kapcsolatos 
fejlesztés a jövő másik nagy 
kihívását jelenti számunkra, 
melyhez igyekszünk pályázati 
támogatásokat igénybe venni. 

Tájékoztatom továbbá az 
ingatlantulajdonosokat és vál-
lalkozásokat, hogy a projekt 
nyomvonalával érintett vala-
mennyi utcaszakasz az önkor-
mányzat tulajdonában áll és a 
munkaterület egésze a projekt 
lezárásáig a kivitelezők üze-
meltetési területe. Azon min-
dennemű, más által végzett, 
vagy az önkormányzattal nem 
egyeztetett kivitelezési tevé-
kenység illegális munkavég-
zésnek minősül!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim 

polgármestere

Újabb pályázati 
siker – 

 A Magyar Falu 
Programban  
22,5 millió  

forint támoga-
tást nyertünk 

el Nagyvenyim 
közösségi terei-
nek és közösségi 

folyamatainak 
további  

fejlesztéséhez
Színes álomként dédelge-

tett Közösségi Házunk szü-
letése a Szociális Szolgálta-
tó Tömb Falunapon történő 
átadásával kiteljesedik. A te-
lepülésközpont e szép har-
móniákkal büszkélkedő új 
épülettömbje jól példázza azt 
az ütemezettséget, amely meg-
valósíthatóságának pénzügyi 
alapjául szolgált. Egy lakókö-
zösség kötődését a települé-
séhez a közösségi események, 
együtt megélt programok te-
remthetik meg és mélyithetik 
el. A Magyar Falu Program-
ban most elnyert támogatás 
az épületszárnyak klimatizá-
lásával, a munkafelületek és 
kiállítóterek világítási rend-
szereinek fejlesztésével, a kül-
ső terek parkosításával, az új 
szárnyban megtartandó ren-
dezvényekhez szükséges be-
rendezési tárgyak, bútorok be-
szerzésével lehetőséget nyújt 
számunkra a Közösség Ház 
minőségi használhatóságának 
további javítására. Közösségi 
folyamataink színtere ezáltal 
válik a mai kor követelménye-
inek mindenben megfelelő, 
inspiráló infrastrukturális kö-
zeggé, melyben lehetőség lesz 
számunkra a tervezett prog-
ramjaink megvalósítását segí-
tő új kolléga egy éves támoga-
tott foglalkoztatására is. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Újabb kettőmillió-hatszázezer forintnyi támogatást 
használhattunk fel a Csoóri Sándor Alapból

Csoóri Sándorról nevez-
ték el a kormány népi kul-
túrát támogató programját, 
mely 2017-ben indult útjára. 
A program keretében támo-
gatásra pályázhatnak a népi 
kultúra területén, közösség-
teremtő műfajokban működő 
néptáncos, népzenei és nép-
dalköri szervezetek, közös-
ségek, akik az elnyert össze-
get ruhák, szakmai anyagok, 
hangszerek beszerzésére, fel-
lépések költségeinek fedezé-
sére fordíthatják. A program 
első körében, melynek meg-
valósítása 2018 júniusában 
zárult, az Aranydaru Dal-
kör 600.000 forint értékű, a 
Nagyvenyimi Táncegyüttes 
2.600.000 forintnyi fejlesz-
tést hajthatott végre, amiről 
lapunk 2018. évi 3. számában 
részletesen beszámoltunk.

A második körben az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
újabb 2.600.000 forint össze-
gű támogatással járult hozzá 
a Nagyvenyimi Táncegyüttes 
 CSSP-NEPTANC-2018-0834 

számú pályázatában bemuta-
tott terveinek megvalósításá-
hoz. 

2018 augusztusában az er-
délyi Nyárádselyén vettek 
részt tánctáborban az együt-
tes tagjai. A helyszínre utazás 
költségeire 300.000 forintot 
költöttek az elnyert támoga-
tásból. Ahhoz, hogy a külön-
böző tájegységek táncait mi-
nél pontosabban idézhessék 
fel a színpadon, a koreográ-
fiák és a kísérőzene mellett a 
viselet látványa is fontos. A 
korábban megkezdett - lehe-
tőség szerint eredeti – vise-
letek beszerzésének folytatá-
saként 2018. augusztusában 
összesen 730.000 forint ér-
tékben vásároltak kalotaszegi 
viseleteket: 10 db szoknyát, 10 
db kötényt, 7 db mellényt, 4 
db fejkendőt, 10 db réklit.

2019-ben folytatódott a vi-
seletek beszerzése. Hazai gyűj-
tőktől vásároltak 6 db székely 
harisnyát, 5 garnitúra székely-
földi női viseletet (kézi szőt-
tes szoknya, mellény, kötény, 

ingváll, alsószoknya), 11 darab 
hosszú, kékfestő szoknyát, 10 
db vállkendőt, 4 db rojtos fej-
kendőt, 5 db kékfestő szoknyát, 
2 db Kalocsa-környéki szok-
nyát, 20 db alsószoknyát, 7 db 
vizitkét, 2 db bagi inget, 5 db 
kalocsai főkötőt, 2 db kékfestő 
kötényt, összesen 871.000 fo-
rint értékben.

Táncházi rendezvényen 
élőzenei kíséretet adó előadó-
művészek tiszteletdíjára ösz-
szesen 200.000 forintot köl-
töttek a támogatásból. Újabb 
néptánctáborba juthattak el a 
megvalósítási időszak zárása-
ként, ezúttal Sárvárra. Az uta-
zás költségei 300.000 forintot 
tettek ki. Három alkalommal 
tanulhattak új koreográfiákat 
a táncosok, a betanító táncpe-
dagógusok tiszteletdíja össze-
sen 200.000 forint volt.

Szeretettel várjuk rendez-
vényeinkre Nagyvenyim la-

kóit, ahol a Nagyvenyimi 
Táncegyüttes fellépései al-
kalmával – legközelebb au-
gusztus 2-án, az együttes 
fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából rendezett ünne-
pi gálán - Önök is élőben lát-
hatják majd a Csoóri Sándor 
Alap pályázaton elnyert tá-
mogatásokból beszerzett vi-
seleteket. A jubileum alkal-
mával az elmúlt negyedszázad 
legemlékezetesebb koreog-
ráfiáiból összeállított előadás 
végén velünk együtt köszönt-
hetik az együttes tagjait.

Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár

ÍGY ÉLÜNK MI…. MOST a nyugdíjas klubban
Lezajlott klubunk, dalkö-

rünk lebonyolításával, az ön-
kormányzat és a Palágyi József 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésével, a Nyugdíjasok 
Szociális Fórumának támoga-
tásával a XVI. Pünkösdi Da-
lostalálkozó. Jó hangulatú volt 
az ebéddel egybekötött júliusi 
klubnap is. Ez alkalommal meg-
beszéltük, hogy elmegyünk für-
deni Kiskőrösre. Ez már hagyo-
mány, de a tagság egészségügyi 
állapota miatt most elég kis-
buszt keresnünk az utazáshoz. 
Készülünk a Falunapra is, ahol 
megünnepeljük az Aranydaru 
Dalkör fennállásának 25. év-
fordulóját. Főzünk magunknak 
és közben rögtönzött klubnap-
nak megfelelően felköszöntjük 
a születés- és névnaposokat is. 
Reményeink szerint az új szárny 
átadása után már többet fogunk 
tudni jövőbeni életünkről, illet-

ve a klub működési helyéről is. 
Bízunk benne, hogy ezután már 
havonta tudunk találkozni.

A Kissolti Nyugdíjas Egye-
sület most ünnepli megalaku-
lásának 20. évfordulóját. Erre 
az alkalomra Hegedűs Józsefné 
klubelnök személyesen hozta el 
meghívóit az eseményre. Szíve-
sen fogadtuk el és köszönjük a 
meghívást!

A Falunap után legközelebb 
szeptember 30-án találkozunk. 
Aki jön fürdőzni, azzal hama-
rabb.  Már várjuk az új helyszí-
nen a legközelebbi alkalmat. 

Dalkörünk több meghívást 
is kapott, de nem tudnak mind-
egyiknek eleget tenni. Voltak 
Kunszentmiklóson, készülnek 
Kisapostagra, Baracsra. Öregbí-
tik Nagyvenyim jó hírét.

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas Klub 

elnöke
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Eredményes 
pályázatunk a

„A mi világunk a természetesség”
2018 tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pá-
lyázatot hirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség-kibon-
takoztató programok támogatására. Az elnyerhető támogatásra 
óvodánk Barkács Manók műhelyét vezető pedagógusai pályáz-
tak és a határidő lezárása után örülhettünk a pozitív elbírálásnak. 
A projektünk címe „A mi világunk a természetesség” volt, amely 
tematikájával jól kiegészítette a Barkács Manók tehetségműhely 
éves tervét, ezáltal is több ismeretet, tapasztalást, kompetenciát 
nyújtva a programban résztvevő gyermekek számára.

A programunk célja volt a tehetségígéretek pozitívumait, 
erősségeit kiemelő, az óvodai nevelési évet átfogó, 30 órás fog-
lalkozássorozat megvalósítása: a népi identitás megalapozása, 
a magyar kultúra hagyományos értékeinek tiszteletére nevelés. 
A tehetséggondozás területei: kézműves tevékenységek – az 
agyagozástól a nemezelésig, de kibővítettük más népi kismes-
terségekkel és egyéb technikákkal is. A pályázaton nyert tá-
mogatásból olyan eszközöket, anyagokat tudtunk beszerezni, 
amelyhez egyébként nem jutottunk volna hozzá: peddignád, 
gyertyaöntés kellékei, papírmaszkok, gyapjú. A támogatásnak 

köszönhetően óvodánk eszköztára olyan tárgyakkal is bővült, 
amelyek hosszú évekre segítik majd szakmai munkánkat.   A 
tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozáson egyéni fejlesztésre is 
lehetőség nyílt a résztvevő gyermekek számára. A foglalko-
zások során szinte minden új tevékenységhez szerveztünk 
ismeretszerző kirándulásokat, olyan segítő szakemberekhez, 
akik ezen területeket magas szinten művelik. Így ismerked-
hettünk meg szeptemberben a Mezőfalvi tájházzal, október-
ben és áprilisban a fazekasság alapjaival, Mayer Márta néni 
segítségével. Novemberben találkoztunk Domokos Edinával, 
aki a kosárfonással ismertette meg a gyermekeket. Húsvétkor 
a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban a népi hagyományoké 
és a tojásfestésé volt a főszerep. A gyermekhéten az elkészült 
alkotásokból az óvodában kiállítást rendeztünk.

Az egész éves munka jutalma volt a Solt-Révbérpusztai 
kirándulás, teljeskörű ellátással, kincskereséssel, lovasbemuta-
tóval, fagyizással. A gyermekek az aktív részvételükért okle-
vélben részesültek, az év folyamán készült alkotásokat boldo-
gan vitték haza a kiállítás után saját készítésű tarisznyájukban.
 Viziné Tibai Ildikó, Vassné Farkas Krisztina
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Elballagtak a nyolcadikosaink
„Ahogy körbenézek, látom 

mindazokat, akik megtanítot-
ták azokat, amiket most tudunk. 
Olyan, mintha búcsúznánk, de 
örökre összeköt minket az, ami 
itt velünk történt.”  

(Csodálatos Pókember című 
film egy mondata)

Ezt az idézetet találta min-
den ballagó diákunk útravaló-
nak tarisznyájában. Emlékez-
teti őket arra a nyolc boldog 
évre, melyet itt töltöttek isko-
lánk falai közt.

Milyen hamar elrepült az 
idő. A tanító néni minden 
szava fontos volt, és messze-
hangzóan sokáig kísérte őket. 
Ez a hatás persze az évek so-
rán veszített erejéből, különö-
sen most, a kamaszkorba érve. 
Felső tagozatban tanáraik se-
gítségével bővítették ismere-
teiket. De ők nem csak taní-
tották, nevelték is őket, mert 
minden dorgáló szó mögött 
sok figyelem és gondoskodás 
is volt. Ők biztosan tudták, 
hogy minden szájrándítás és 
tiszteletlenség idővel megvál-
tozik, így csak a szépre emlé-
keznek. 

Ti, elballagott diákjaink, 
eljött az idő, hogy tovább lép-
jetek, hogy máshol tanuljatok 
tovább, de soha ne feledjétek, 
hogy a Nagyvenyimi Kos-
suth Lajos Általános Isko-
la tanulói voltatok nyolc éven 
át, mi büszkék vagyunk rátok, 
és még sokat várunk tőletek, 
mert lehet, hogy „Te leszel az, 
aki azt a feladatot megold-
ja, amit előttetek még senki-
nek sem sikerült.  Igen, te és te 
és te lehetsz az, aki megnyer-
te, bejárta, felfedezte, meg-
döntötte, túlszárnyalta, leír-
ta, megzenésítette, kikiáltotta, 
megmentette … kiszámolta, 
bebizonyította...”  (Részlet az 
iskola igazgatójának ballagási 
beszédéből)

E szavakkal búcsúzunk tőle-
tek és kívánjuk, hogy sikerüljön 

mindent elérni, amit szeretné-
tek! Induljatok, és találjátok 

meg saját utatokat az életben!
 Tóthné Kolmankó Diána

8. a osztály: Horváth Eszter, Rakonczai Zoltán, Dajka Richárd, Péter Gyöngyi (osztályfőnök), 
Popovics Veronika,Bartha Klaudia, Csicskovics Eszter, Berczi Melinda, Volent Gábor Patrik,Jáki 
Martin, Görbe Zsanett, László Viktória,Szentesi Gergő,Kiss László, Kiss Márk,Kóti Attila, Vékei 
Ádám. Betegség miatt hiányzik a képről: Rakonczai Tímea, Varga Vanda és Bartos József

8. b osztály: Tóth Bence,Császár Zsófia, Kovács Vivien, Greksa Lilla, Szabó Bálint,Jáki Kevin, 
Jakab Szandra Míra, Van Den Mersschaut Vivien Fanni, Halasi Patrik, Manzéger Illés Dávid, 
Gere Szilvia (osztályfőnök), Stanton Vivien, Borbás Luca, Radó László János, Pirgi Dávid, 
Szigeti Dániel. Betegség miatt hiányzik: Csóka Eszter, Rajcsányi Mercédesz és Kiss Kevin
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Iskolánk nyári táborai – 2019

Az EFOP – 3.3.5. pályázat során a tanév végén is élvezhették diákjaink a nyári táboraink sokszínűségét június 17-től 2 
turnusban az iskolában és június 24-től a Balatonon. Az iskolai tábor első hetének keretében a KRESZ- közlekedés-sport 
témakört jártuk körbe a gyerekek meglévő ismereteit bővítve. 

A hetet a közlekedési táblák jelzéseinek megismerésével indítottuk, megismerkedtek a városépítés alapjaival, végül a héten 
szerzett ismereteiket egy óriásmakett készítésével zárták. A sportcentrumban és a ligetben tett séta lehetőséget adott játékra 
és felfrissülésre is. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a programon.

A második hét folyamán a család, összetartás, barátság és a természetvédelem - szelektív hulladékgyűjtés fontosságát emel-
tük ki.

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program lehetőséget biztosított arra, hogy ellátogasson  iskolánkba az Utazó Planetárium.
Lelkes csillagászok tolmácsolásában a gyermekek szeme láttára elevenedett meg az univerzum a maga rejtelmeivel.

Ezzel egyidejűleg nagyobb tanulóink Balatonfenyvesen nyaralhattak pedagógusaink kíséretében. A tábor kivételesen jó han-
gulatban telt. 

A nagy melegnek köszönhetően a strandolás állandó kísérője volt a hétnek, sőt táborozóink felfedezték a környék látványossá-
gait is a helyi kisvasúttal Balatonfenyvestől-Somogyszentpálig.
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Óvoda, óvoda, óvoda

Év végi nyilvános rendezvényünk 
a Családi nap

Jó néhány éve útjára indult 
óvodánkban a Családi napi 
rendezvényünk, melyet ter-
mészetesen az idén is életben 
tartottunk.

Ez egy olyan nyilvános 
rendezvény, ahol szülők, gye-
rekek, családok egy kellemes 
délutánt tölthetnek együtt az 
óvoda udvarán.

Az idei évben az időjárás 
azonban nem volt kegyes hoz-
zánk, így beszorultunk az óvo-
da épületébe, mely a sok érdek-
lődő vendégnek köszönhetően 
kicsit szűkösnek bizonyult. 

A nehézségek ellenére kö-
szönjük szépen minden szü-
lőnek, gyermeknek, vendég-
nek a türelmet és a helyzethez 
való pozitív hozzáállást. 

Kicsit nehéz volt összehan-
golni, hol szerepeljenek a Tu-
lipán csoportos gyerekek és 
hol adjon koncertet a Mézen-
gúz zenekar annak érdekében, 
hogy mindenki részt tudjon 
venni rajta.

Úgy érezzük, akik ott vol-
tak egyöntetűen akarták a 
rossz idő ellenére, hogy sike-
res legyen a napunk. Köszön-
jük szépen mindenkinek a 

megértést, az összefogást és a 
lelkesedést.

Minden évben, így az idén 
is van kitűzött célunk: drama-
tikus és fejlesztő játékeszkö-

zöket szeretnénk beszerezni, 
mellyel gazdagabbá és válto-
zatosabbá tudjuk tenni a gye-
rekek játékát.

az óvoda dolgozói 

Támogatóinknak köszönjük szépen a segítséget!
TÁMOGATÓINK:

• Bianka Trade Kft.
• Kara Fruct Kft.
• Dodo Húsnagyker
• Braun Kft.
• Prajda Tojás Kft.
• Kristóf Pékség
• Szokolainé Gaszler Krisztina
• Györe Anikó
• Bernáth Donát szülei
• Csécs Olivér szülei
• Hajnal Dávid szülei 
• Kamondy család
• Keresztes-Árva Csombor szülei
• Kuminka család
• Majsai Elíz szülei
• Simon Bence szülei
• Pinke Domán szülei

• Kádár Emese szülei
• Hanol Lotti szülei
• Stadler András szülei
• Rohonczi Panna szülei
• Csontos Istvánné
• Csörög Alexandra
• Gyarmati Dominik szülei
• Grósz család
• Matolcsi család
• Popovics család
• Czompó Zoé családja
• Farsang Evelin családja
• Fülöp Dávid családja
• Góman család
• Kékesi Lilla családja
• Retek Zétény szülei
• Lakner Kornél családja
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Búcsúzunk nagycsoportos gyerekeinktől
„Kedves óvodám sok víg nap után
Itt a búcsú nap, indul a csapat.
Nem vár ide már játék, mesevár,
Tollam, ceruzám kísér ezután.”

Katica csoportos gyerekek

Böröcz Tamás
Molnár Ádám
Müller Nóra
Nagy Nóra
Tóth Attila

Maci csoportos gyerekek

Almási Anna
Füredi Benett
Góman Amira
Hengl Ádám
Nemcsényi Roland
Szabó Kasszandra
Zalai Sára

Nyuszi csoportos gyerekek

Csontos Laura
Dobai Marcell
Farsang Artúr
Grebenár Bence
Kristóf Renátó
Popovics Panna
Sümegi Fanni
Rédl Kincső

Tulipán csoportos gyerekek

Bernáth Donát
Győri Dorina
Győri Regina
Kamondy Bálint
Palágyi Emma
Sipeki Roland
Szabó Dávid
Szalai Regina
Fister Zoltán

Szeretettel búcsúzunk a nagycsoportos gyerekektől, azt kívánjuk, hogy az óvodában megszerzett tu-
dást gyarapítsátok az iskolában tovább, szerezzetek új barátokat és sok-sok vidám szép élményt.

az óvoda dolgozói 

KÖSZÖNETÜNKET 
FEJEZZÜK KI

Köszönetet mondunk Matolcsi Dorina és Simon Bence szü-
leinek az óvodának tett Bobo Car felajánlásukért, mellyel válto-
zatosabbá tették óvodánk játék készletét.

Köszönjük szépen Schneider Vilmos úrnak a szúnyogháló 
alapanyagokat és a munkáját az elkészítés során. Felajánlásáért 
hálásak vagyunk.

az óvoda közössége

Az új tanév
2019. szeptember 2-án kezdődik

Ezen a napon várunk minden régi óvodás gyermeket egy or-
vosi igazolással, mely szerint egészséges, közösségbe jöhet.

Az új gyermekek szülei részére 2019. szeptember 2-án dél-
után fél 4 órakor szülői értekezletet tartunk, ahol egyebek mel-
lett megismerkedhetnek majd a beszoktatás menetével.

A nyárra kívánunk minden gyermeknek és szüleinek nagyon 
jó pihenést, kikapcsolódást és feltöltődést.

az óvoda dolgozói
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A második osztályosok mű-
sora melengette a jelen lévő 
édesanyák, nagymamák, ke-
resztanyák szívét az anyák 
napi ünnepségünkön

Gyermeknap
Vidám hangulatban, jó idő-

ben telt a Gyereknap a Palágyi 
József Művelődési Ház és 
Könyvtár szervezésében 2019. 
május 18-án a Nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola udvarán.Édességek, pó-
niló, kalandkamion, bicikli 
akadálypálya, élő dínó-show, 
kézműves játszóház, ugrálóvár, 
trambulin, rendőrautó, sakk-
szimultán és sorversenyek vár-
ták a gyerekeket. Köszönjük 
szépen a rendezvény lebonyo-
lításához nyújtott segítségét 
a Vöröskereszt Nagyvenyi-

mi Alapszervezetének, Berkó 
Hajnalkának, Seres Gábor-
nénak, Ádám Andreának és 
Pásztor Ferencnének. 

Szent Iván éjjelének előesté-
jén a templomkertbe sereg-
lettünk, hogy vidám rendez-
vénnyel ünnepeljük a nyári 
napfordulót. A Dunaújváros 
Vegyeskar az eseményhez illő 
dalcsokorral készült (képün-
kön), Polgár Lilla szavalatával 
színesítette a műsort, Éger L. 
László pajzán népmeséket 
mondott

Megfordult a világ 
A Dél-Amerikában élő 

magyar diaszpóra tagjainak 
identitásőrző tevékenységé-
ről beszélt vetített képes elő-
adásában dr. Gubánné Pin-
tér Annamária 2019. június 
7-én a könyvtárban a nem-
zeti összetartozás napjához 
kapcsolódó rendezvényen, 
bemutatva a 32 éves múltra 
visszatekintő – különböző or-
szágokban működő – magyar 
néptánc együttesek találkozó-

jának kialakulását, melynek 
házigazdája minden évben 
más közösség.

Nagyvenyim a Polgárőr Község 
kitüntető cím birtokosa!

Igen neves elismerést kapott 
az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnökségétől Nagyvenyim 
település. A Balatonföldváron 
megrendezett Országos Polgár-
őrnap rendezvényén kerültek 
átadásra a polgárőri tevékeny-
ségben kiemelkedő eredménye-
ket elérő személyek és szerveze-
tek kitüntetései.

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöksége a település és 
lakossága biztonságát szolgá-
ló polgárőrség támogatásáért a 
„Polgárőr Község” kitüntető cí-
met adományozta Nagyvenyim 
településnek. A Nagyvenyimi 
Polgárőrség és Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányzata, 
a helyi közrend, közbiztonság, 
a lakosság biztonságérzetének 
növelése érdekében hosszú ide-
je együttműködésben tevékeny-
kedő szervezetekként hatékony 
támogatói és kezdeményezői a 
helyi bűnmegelőzésnek. 

Nagyvenyimen a folyama-
tos, 24 órás rendőri ellenőrzés 
nem megoldott, ezért örven-
detes, hogy a polgárőrség rend-
szeresen a körzeti megbízottal 
együtt lát el közös szolgálatot. 
A polgárőregyesület és a megyei 
szövetség, az önkormányzat, va-
lamint a rendőrkapitányság kö-
zötti együttműködés kitűnő. 

A „Polgárőr Község” cím 
odaítélése az önkormányzat és 
a partner polgárőr egyesület ál-
tal a közbiztonság és bűnmeg-
előzés érdekében végzett közös 
munka OPSZ által meghatá-
rozott egységes és objektív fel-
tételrendszeren alapuló érté-
kelésének eredménye. Olyan, 

a polgárőregyesület részére, a 
működési feltételek biztosításá-
ban felhasználható pénzbeli tá-
mogatással is járó formális elis-
merés, mely a közösen pályázó 
szervezetek, ezáltal a település 
egésze számára jelent motivá-
ciót a közös munka mind ered-
ményesebb folytatásához. 

A Nagyvenyimi Polgárőrség 
és az önkormányzat együttmű-
ködése, az elért eredmények pél-
daértékűek. A polgárőri munka 
és annak elősegítése körében 
végzett személyes erőfeszíté-
sünk elismeréseként az OPSZ 
elnöke a közelmúltban a Pol-
gárőr Érdemkereszt ezüst foko-
zatában részesítette Hódi Atti-
la egyesületi elnököt, jómagam 
pedig a polgárőrség évtizedes 
segítéséért a Polgárőr Érdem-
kereszt arany fokozata kitünte-
tést vehettem át.  

A Polgárőr Község kitünte-
tő cím elnyerésére közösen be-
nyújtott, általam összeállított 
pályamunkát az OPSZ szak-
mai zsűrijének vezetője az ün-
nepség helyszínére érkezésünk-
kor külön szóbeli elismerésében 
kiemelkedő színvonalúnak ér-
tékelte, megköszönve az annak 
összeállítására szánt munkát. 

A Nagyvenyimi Polgárőr-
ség a köz javára és érdekében 
áldozatvállalásra kész, elkötele-
zett tagsággal teljesíti szolgála-
tát. Köszönet a polgárőröknek, 
és tisztelet az egyesület vezetését 
1996 óta ellátó Hódi Attila el-
nök úrnak! Erőt és egészséget kí-
vánunk további szolgálatukhoz.  

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

A tavasz szépségei a magyar 
tájékon. Akár ezt a címet is 
adhattuk volna Németh 
László, a helyi erdőjárók klub 
vezetője  által tartott diave-
títésnek. Gyönyörű tájaink 
kalauzolt bennünket
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Daloló Szerda
Május második szerdá-

ján, másodszor szerveztük 
meg a Daloló Szerdát a már 
szinte Nagyvenyim kon-
cert-termeként emleget-
hető katolikus templomba. 
Vendégkórusokkal vártuk kö-
zönségünket a Daloló Szer-
dára. A hagyomány mellett 
az esemény az évente ismét-
lődő országos programsoro-
zathoz a Közösségek Hetéhez 
is kapcsolódott, ahol az alko-
tó közösségek bemutatkozása, 
tagtoborzása is a cél.

Nagyvenyim jelenleg is zaj-
ló, helyi identitást és közös-
ségi együttműködést erősí-
tő pályázatában konzorciumi 
partnerünk Perkáta és Pusz-
taszabolcs. A települések köz-
ti együttműködés erősítésé-
nek szándékával kerestük meg 
a két település közművelődési 
szakembereit, hogy rendezvé-
nyünkön való közreműködés-
re kérjük fel a náluk működő 
kórusokat. Pusztaszabolcs ez-
úttal nem vállalta a felkérést, 
ám a perkátaiak örömmel fo-
gadták a megkeresést.

Három énekkar - három 
stílus: az Aranydaru Dalkör 
népdalokat, a perkátai Vox 
Karitatis Kórus egyházi zenét, 
mi, a Fontana Női Kar világi 
zenét vittünk a programba. A 
dallamok között egy-egy ta-
vaszi, virágos vers színesítette 
a műsort. 

Ez a kis koncert azt is be-
mutatta a hallgatóságnak, ho-
gyan is zajlik egy próba, egy 
új dal megtanulása. A per-
kátai dalostársak hoztak egy 
kis kánont, amit vezetőjük, 
Somogyi Anna irányításával 
mindannyian megtanultunk 
és együtt el is énekeltünk. 

Az előző évhez hasonló-
an a program zárásaként kel-
lemes beszélgetéssel töltöt-
tük az időt az arborétumban, 
a rendház előtti kis téren, mi-
közben zsíros kenyérrel és te-
ával vendégeltük meg a részt-
vevőket és a közönséget.

Újból Énekelt az ország
Elmondhatjuk, hogy évek óta részesei vagyunk ennek a cso-

dálatos kezdeményezésnek. Májusban ismét nyolcan képvisel-
tük a Fontana Női Kart a hazánk minden részéből összesereg-
lett  mintegy négyszáz tagú kórusban.

Idén Beethoven „Karfantázia”  és Willam Walton „Belsazar 
lakomája” című műveinek előadására készültünk. 

Beethoven kellemes, dallamos műve után a Walton darab 
igen kemény fának bizonyult, de a  két szoprán, két alt és két fér-
fi szólam, tehát két komplett kórus, Kovács István baritonista, 
valamint a Budafoki Dohnányi zenekar megküzdött a feladat-
tal, melyet Walton a BBC felkérésére komponált. Az 1931-es 
bemutató után egyike lett a XX. század jelentős oratóriumainak, 
mely a Babiloni Birodalom utolsó uralkodója, Belsazar ószövet-
ségi történetét idézi fel.

A felkészítő tábornak, Tokaj város önkormányzata jóvoltából 
a Hegyalja gyönyörű központja adott otthont. A helyi gimnázi-
um tornacsarnokában találkoztunk és először ott énekeltük, csi-
szolgattuk együtt, zongorakísérettel, amit itthon egyénileg ta-
nultunk. A kollégiumi elhelyezés, a menza, mindenkit visszavitt 
a fiatalságba, ami különösen jót tett a hangulatnak. 

Két héttel később, a koncertet megelőző napon egy másik 
város, Szigetszentmiklós önkormányzata látott minket vendé-
gül a csodás városi sportcsarnokban, egy reggeltől estig tartó 
monstre próbára. Ekkor álltak össze a művek, itt találkoztunk 
a szólistákkal és a zenekarral. Meghallhattuk azokat a zenekari 
betéteket, melyek a tanulás során elő sem kerültek.

Május 12-én vasárnap reggel megnyíltak a Művészetek Pa-
lotájának kapui és felállhattunk a főpróbára. Az a csodálatos 
akusztikájú terem mindig élmény. Újból és újból énekeltünk, 
órákig álltunk a színpadon, teljesen kimerültünk. Ebéd után az 
épület minden zegében-zugában alvó, vidéki énekeseket lehe-
tett találni, így az esti fél nyolcas kezdésre már egészen jó ál-
lapotba kerültünk. Amikor kigyúltak a fények, megláttuk a teli 
nézőteret, tudván, hogy Nagyvenyimről is többen ott ülnek, a 
maradék fáradtságunk is elillant. Koncentráltunk és élveztük 
a számunkra igen megterhelő munka után a felszabadult da-
lolást. A közönség mindkét mű végén lelkes tapssal honorálta 
munkánkat. 

Hollerung Gábor, ennek a mozgalomnak atyja és karnagya 
elégedett volt és rögtön ki is hirdette, 2020-ban is vár minket, 
hogy együtt Énekeljen az Ország. 

A hazaúton, a mikrobuszban, amit a művelődési házunk biz-
tosított számunkra, elhatároztuk, hogy jövőre újra részesei le-
szünk ennek a nagy eseménynek, hogy örömet szerezzünk ma-
gunknak, egymásnak és végül a koncerten, a közönségnek. Ez 
minden fáradságot megér.
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„Szív küldi szívnek 
szívesen…”

A vásári mézeskalácsokról visszaköszönő közhelyes mondat 
már harmadszor telt meg különleges tartalommal április 16-án 
a Nagyvenyimi Foltvarrók és vendégeik jóvoltából.

A szívpárnavarrás /szívpárnakészítés története Nagyvenyimen 
2018-ban kezdődött: Kárpáti Zsuzsa kereste meg a művelődési 
házat, hogy csatlakoznánk-e egy jótékonysági kezdeményezés-
hez, és készítenénk-e szív alakú párnákat, amik az emlődaga-
nattal operált betegek felépülését segítenék. 

A Szívpárna Program az Egyesült Államokban és Európa 16 
országában működik, így pl. Dániában, Németországban, Svéd-
országban, Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolor-
szágban is. Önkéntesek varrják és juttatják el számos kórházba 
az ajándék szívpárnákat. Magyarországon a Magyar Foltvarró 
Céh 2010-ben csatlakozott a jótékonysági programhoz.

(Forrás: http://www.szivparna.hu)

Az első alkalommal még az iskola klubtermében gyűlt ösz-
sze a tízfőnyi, nagyrészt nagyvenyimiekből álló társaság. Volt, 
aki szabta, akadt, aki varrta a huzatot, és aki a varráshoz nem 
érzett kellő önbizalmat, az a töltéshez használt vliest tépked-
te finom, apró darabokra. A szorgos kezeket a párnakészítés 
fázisai, figyelmünket pedig Csapó Éva kötötte le, aki Kárpáti 
Zsuzsával együtt női egészségünk megóvásáról, a korai elvál-
tozások önvizsgálattal és orvosi szűrésekkel való felismeréséről 
kezdeményezett beszélgetést a jelenlévő asszonyokkal. 5 párna 
készült el az együtt töltött három óra alatt. Második alkalom-
mal szerényebb létszámmal, de elkészítettünk 7 párnát, amit 
Kárpáti Zsuzsa juttatott célba az Országos Onkológiai Intézet 
Emlő- és lágyrész Sebészeti Osztályára, hogy ott a nővérek a 
műtét után átadhassák a készítők jókívánságaival együtt a gyó-
gyulásra váró betegeknek.

Idén áprilisban harmadszor gyűlt össze egy lelkes kis csapat 
a Nagyvenyimi Foltvarró Klubnak átmeneti otthont adó Szent 
Ferenc Szeretetotthon foglalkoztatójában. A foltvarrók hívásá-
ra Mezőfalváról is érkeztek önkéntesek, és számos nagyvenyimi 
háziasszony is csatlakozott, hogy szorgoskodásuk eredménye-
ként 12 gyógyulási folyamatot könnyítő párnát indíthassunk 
útnak.

A korábbi tapasztalatok alapján folytatni szeretnénk a jó-
tékonysági programban való részvételt. A következő alkalom 
időpontjáról a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 
honlapján http://muvhaz.nagyvenyim.hu és facebook-oldalán 
https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim valamint a Mi 
újság Nagyvenyimen? hasábjain tájékozódhatnak, akik szeret-
nének csatlakozni. MM



Mi újság Nagyvenyimen? 13

Pünkösd előtt ismét Nagyvenyimre 
gyűltek a népdalkedvelők

2019. június 1-én 16. alka-
lommal várták Nagyvenyimre 
a Pünkösdi Dalostalálkozóra 
az Aranydaru Nyugdíjas Klub 
tagjai a baráti klubok, egyesü-
letek, dalkörök népzene iránt 
elhivatott csoportjait. 

A találkozó ebben az évben 
280 fő részvételével zajlott: 
Bács-Kiskun és Fejér megyé-
ből 14 dalkör hozta el a kü-
lönböző magyar tájegységek 
népdalkincsét megidéző dal-
csokrait, akiket Vargáné Kai-
ser Katalin, Nagyvenyim pol-
gármestere köszöntött.

Póla Imréné Ági, az Arany-
daru Nyugdíjas Klub vezetője 
és Csavajdáné Hassza Magdi 
dalkörvezető ismertették a ta-
lálkozó részletes programját, 
majd a rendezvény nyitánya-
ként a dunaújvárosi Móricz 
Zsigmond Általános iskola 3. 
b osztályos tanulói – Bartók 
Csepke, Hosnyánszki Katin-
ka, Perl Kata – pünkösdváró 
műsorának tapsolhatott a kö-
zönség. A lányok mindhárman 
arany minősítést szereztek 
a Pesovár Ferenc Gyermek- 
és Ifjúsági Népdaléneklési és 
Népzenei Versenyen. Őket 
a kunszentmiklósi dalkörrel 
együtt érkezett gyermekkó-
rus követte, akik az ünnephez 
kapcsolódó és a gyermekkor 
önfeledt szórakozására utaló 
dalokkal álltak színpadra.

A felnőttek közül először 
a kíséret nélkül éneklő cso-
portok mutatkoztak be: a 
házigazdákat, az Aranydaru 
Dalkört a kunszentmiklósi 
Szappanos Lukács Népdalkör 

követte, majd a dégi Búzavi-
rág dalkör műsorára került 
sor. A Magyarországon élő 
nemzetiségeket a dunaegy-
házi Jasná Jeseň (Derűs Ősz) 
Nyugdíjas Egyesület dalkö-
re képviselte. A szlovák gyö-
kerekkel rendelkező közösség 
tagjai szlovák és magyar nép-
dalokból álló csokorral örven-
deztették meg a résztvevőket. 
Nemcsak gyönyörű népda-
lok, de „virágözön” is követte 
a dunaegyháziakat: a Lilaakác 
Népdalkör Kisapostagról ér-
kezett, a Búzavirág Népdal-
kör Dunaújvárost képvisel-
te. Szabadegyházáról jöttek 
a Vadon Nőtt Gyöngyvirág 
Népdalkör tagjai, majd egy 
másik dunaújvárosi csoport, 
a Pentelei Kéknefelejcs Nép-
dal Egyesület következett. A 
kíséret nélkül éneklő csopor-
tok műsorát a dunavecsei Kék 
Duna Nyugdíjas Klub dalkö-
re zárta. Citerakísérettel adta 
elő dalait a baracsi Vadalma-
fa Népdalkör, a Hantosi Nép-

dalkör, a Sárosdi Népdalkör, a 
Kissolti Nyugdíjas Egyesület 
Dalköre és a seregélyesi Élő 
Ősz Nyugdíjas Klub Dalköre.

A kiadós ebédet követő-
en a szakmai értékelést Vakler 
Anna népdalénekes, a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia taná-
ra és Németh István népzen-
egyűjtő, a MTA Zenetudomá-
nyi Intézetének nyugalmazott 
munkatársa adta a résztvevők-
nek. Vakler Anna idén sem 
hagyta ki, hogy megénekeltes-
se az egybegyűlteket. A Sáros-
di Népdalkör műsorát a 2019. 
évi dalostalálkozón a házi-
gazdák köszöntésére előadott 
Szent János áldással zárta.  Ezt 
énekelte együtt Vakler Anna 
vezetésével, Koncz Mária cite-
rakíséretével Nagyvenyimen a 
közel 300 fős „egyesített pün-
kösdi népdalkör”.

A nagyvenyimi ama-
tőr alkotóművészeti cso-
portok szívesen támogatják 
egymás rendezvényeit közre-
működésükkel: a Nagyvenyi-

mi Táncegyüttes is rendszeres 
fellépője a Pünkösdi Dalos-
találkozóknak. Néptánc ösz-
szeállításukat ez alkalommal 
is hangos tetszésnyilvánítással 
fogadta a közönség.  

A másfél évtized alatt egy-
re nagyobb népszerűségnek 
örvendő népzenei rendezvény 
az előkészítés és a lebonyolítás 
során is intenzív együttműkö-
dést, komoly helytállást kíván 
meg a szervezőktől: az Arany-
daru Nyugdíjas Klub vendége-
ket fogadó, kiszolgáló tagjaitól 
és a művelődési ház munkatár-
saitól. Semmelweis Ferenc, a 
rendezvényt támogató Nyug-
díjasok Szociális Fórumának 
elnöke a záró szavaival méltat-
ta a Pünkösdi Dalostalálkozó 
szervezőinek, résztvevőinek a 
népzenei és a közösségi hagyo-
mányok továbbvitelének érde-
kében végzett tevékenységét.

2020. május 23-án a fellépő 
csoportok mellett Önt is vár-
juk majd a 17. Pünkösdi Da-
lostalálkozóra! MM

A dalkörvezetők vették át az emléktárgyakat

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. 7. 22. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 03/MÚN/2019.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly 
20/362-58-17
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Idősek világnapja
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 

az Idősek világnapjává. 
Ez alkalomból a nagyvenyimi nyugdíjasoknak és időseknek 

2019. szeptember 30-án, 16 órától 

szeretnénk kedveskedni egy kis műsorral. A rendezvény rész-
leteiről később a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalán és hivatalos honlapján, valamint szórólapok 
formájában tájékoztatjuk Önöket.

Jótékonysági 
rendezvény
2019. szeptember 20-án, 

pénteken 
Jótékonysági rendezvényre várjuk 

Önöket az új Szociális Szolgáltató 
Tömb nagytermébe. 

Részleteket az eseményről később 
a Palágyi József Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán és hivata-
los honlapján, valamint plakátok for-
májában olvashatnak. 

Jubiláló házaspárok 
köszöntése

Nagyvenyimen évek óta szokás a 25. vagy az 50. házassá-
gi évfordulójukat ünneplő párok ünnepi köszöntése. Elsősor-
ban olyan házaspárok jelentkezését várja az önkormányzat és 
a művelődési ház, akik Nagyvenyimen kötöttek házasságot 25 
vagy 50 évvel ezelőtt, de a 2017-től kezdődően szeretettel vár-
juk azokat a jegyeseket is, akik nem Nagyvenyimen esküdtek, 
de jelenleg Nagyvenyimen élnek, hogy őket is köszönthessük a 
jeles nap alkalmából.

Ezért kérjük azokat, akik idén ünneplik házasságuknak 
25. vagy 50. évfordulóját, és szeretnének részt venni a 2019. 
szeptember 27-én megrendezésre kerülő jubileumi köszön-
tésen, jelezzék a 06-25-506-220-as telefonszámon, vagy 
személyesen a könyvtár épületében (Nagyvenyim, Fő utca 
16/1.), annak nyitvatartási idejében (hétfőtől csütörtökig 
13-18 óra között, pénteken 9-14 óra között), vagy a muv-
haznagyvenyim@gmail.com címen. 

Az Európai Örökség Napok a legszélesebb körben ünnepelt kulturális 
esemény Európa-szerte, amely az Európa Tanács kezdeményezésére jött 
létre.
Ezzel működik együtt az Ars Sacra Fesztivál minden év szeptember har-
madik hétvégéjétől 9 napon át tartó rendezvénysorozata. Célja a külön-
böző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni, felmutatni 
a zsidó-keresztény kultúrában rejlő remény jeleit, rávilágítani a Szépre, 
Jóra, Igazra, a művészet minden ágának bevonásával. Az Ars Sacra Fesz-
tiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, színházai, temp-
lomai, kulturális központjai, egyházművészeti gyűjteményei csatlakoztak.
Ezen ötletet alapul véve egy színes, szombat délutáni koncertre várjuk 
Önöket a nagyvenyimi Nagyboldogasszony-templomba.
Kérjük, jelöljék be naptárukba!

Program:
Fontana Női Kar
Németh László vetítéses előadása műemlék-templomokról
Vendégkórus (jelenleg felkérés alatt)
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Új védőoltás a 
gyermekeknek

Hazánkban a bárányhim-
lő adja a bejelentett fertő-
ző betegségek közel 50 %-át. 
A legtöbb bárányhimlős eset 
óvodás-kisiskolás korban for-
dul elő. A bárányhimlőt a 
Varicella-zoster vírus okoz-
za, amely egyben az övsömör 
kórokozója is. Szövődményes 
esetek is előfordulnak, tüdő-
gyulladás, agyvelőgyulladás, 
amelyek maradandó károso-
dásokat okozhatnak. A bá-
rányhimlő veszélyt jelent a 
várandósokra, fertőzési veté-
lést és fejlődési rendellenes-
ségeket okozva. A védőoltás 
célja: a súlyos, szövődményes 
bárányhimlő megakadályozá-
sa minden korosztályban, a 

magzati károsodás elkerülése 
a fogékony várandós nőkben, 
az immunológiailag sérült be-
teg és a még fogékony egész-
séges fiatal felnőttek védelme. 
További nyereség az övsömör 
előfordulásának csökkentése. 
Hazánkban a védőoltásokat 
tekintve a politikai elkötele-
zettség és az állami szerepvál-
lalás mindig is kiemelkedően 
magas volt. Magyarországon 
2019 őszétől a 2 éven aluli 
kisgyermekek két bárányhim-
lő elleni védőoltásban része-
sülnek, hogy a védelem még 
a közösségbe kerülés előtt ki-
alakuljon.

dr. Müller Cecília

Súlyfelesleged van?
Megszabadulnál tőle? 

Hívj!!! 
Segítek!

 Ha nem zavar, akkor növesszed!!!

A TE egészséged 
károsodik tovább!

Fogyás garanciával és 
teljes mentorálással!
Tel.: +36 20/2558-266

Áldás békesség mindenkinek !
A nagyvenyimi gyülekezet életében személyi változások kö-

vetkeztek be az elmúlt hónapban.
Böttger Antal és Böttger Antalné lelkipásztor a 2019. 6. 

30-i vasárnapi istentiszteleten 17 évi szolgálat után elbúcsúztak 
a Dunaújvárosi református gyülekezettől, így a Nagyvenyimi 
szórványtól is. A Püspöki Hivatal érdemeik elismerése mellett 
más szolgálati helyet jelölt ki számukra.

Mi, a gyülekezet tagjai köszönjük az együtt töltött éveket, a 
sok közös munkát, és mindig nagy tisztelettel fogunk gondol-
ni rájuk. További életükre és munkájukra Isten áldását kérjük!

A Nagyvenyimi Gyülekezet további vezetését Kovács Hen-
rietta Nagytiszteletű Asszony veszi át, akinek gyors döntését, 
segítőkészségét köszönjük.  Szolgálatára Isten áldását kérjük!

2019. július 12-én délután 17 órakor egy áhítattal, szalonna-
sütéssel egybekötött ismerkedést tartottunk, melyre szeretet-
tel vártuk gyülekezetünk tagjait, és minden olyan nagyvenyimi 
szülőt aki református hittanra íratta be gyermekét, hogy megis-
merkedjünk egyházunk alapjaival, a Nagyvenyimi Gyülekezet 
történetével, terveinkkel és mindennapjainkkal.

Az Istentiszteleti rend változatlan, miden hónap 2. és 4. hét-
végéjén 16 órakor.   
Következő istentiszteleti alkalmaink:

augusztus 11-e 16 óra
augusztus 25-e 16 óra Úrvacsorás Istentisztelet.
szeptember 8-a 16 óra
szeptember 22-e 16 óra

Elérhetőségek:
Kovács Henrietta lelkipásztor +36307224742
Suhay Gabriella presbiter +36309027995
Facebookon követhetitek eseményeinket: Nagyvenyim Re-

formátus Gyülekezet. Ez egy zárt csoport. Amennyiben szeret-
nél csatlakozni a csoporthoz jelezd és mi elfogadjuk.

Református hírek




