
Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket 

és eredményekben, 
sikerekben bővelkedő, 
boldog új évet kívánok 
Nagyvenyim lakóinak!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Szép esztendőt zár Nagyvenyim!
Átalakuló, szépülő, fejlődő 

település a miénk. Éljünk, vagy 
járjunk bár a község központ-
jához közel, vagy attól kissé 
távolabb, mindenhol, még a 
távoleső Mélykúton, vagy 
Nagyvenyimen csak átuta-
zóként is látjuk, érzékeljük e 
fejlődés lenyomatát. Megújuló 
utcák, épülő házak, funkcioná-
lisan átalakuló terek, kitáguló 
és minőségében is javuló köz-
szolgáltatások. Birtokba vehető 
új épületek és infrastruktúrák 
létrejöttének lehettünk és 
vagyunk tanúi. Új értékeink 
születését előmozdítani és 
látni felemelő, szívmelengető. 
Rajtunk múlik, hogy miként 
tudunk élni újonnan megszer-

zett javainkkal. Tartsuk becsben 
őket, vigyázzunk rájuk!

A 2019-es esztendő külön-
leges volt az életünkben. Az 

anyagi értékek mellett ebben az 
évben különös fény ragyogta be 
az emberekben rejlő, az emberi 
kapcsolatokból fakadó értéke-

ket is. Jubileumokban gazdag 
időkben megtelik a szív hálával 
és szeretettel. Negyed századnyi 
közös múlt a Néptáncegyüttes 
és az Altomünsterrel fennálló 
partnerség útján és 15 esztendő 
az Aranydaru Dalkör életében…

Advent idején felkészülünk 
a szent ünnepre. Várakozá-
sunk napjaiban adjunk hálát 
mindazért, amiben részünk 
lehetett az elmúlt esztendőben 
és emlékezzünk meg méltón a 
veszteségeinkről! Ebből me-
ríthetünk erőt az előttünk álló 
feladatkhoz, megpróbáltatá-
sokhoz. Hisz szép esztendőt 
zár Nagyvenyim, és vár ránk 
az új év további sok feladata!

Vargáné Kaiser Katalin

Megújul Nagyvenyim településközpontja

2019. november
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Önkormányzati és nemzetiségi választási eredmények 2019. október 13.
A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányza-

ti képviselők és polgármesterek választásán a Helyi Választá-
si Bizottság 1 fő polgármesterjelöltet, 10 fő helyi önkormány-
zati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. 2019. október 13-án 
a szavazás mind az 5 szavazókörben rendben lezajlott, a sza-
vazás menetét rendkívüli esemény nem befolyásolta. A 3406 
fő választópolgárból a szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 1402 fő volt. A választópolgárok által a polgármester-
jelöltre leadott szavazatok száma összesen 1399, melyből 298 
érvénytelen, 1101 érvényes volt. Az urnákban szavazólap több-
let nem volt, hiány 3 db. A szavazólapon egy jelölt szerepelt: 
Vargáné Kaiser Katalin a FDESZ- KDNP jelöltje, aki 1101 
érvényes szavazatot kapott. Mindezek alapján a Helyi Válasz-
tási Bizottság megállapította, hogy Nagyvenyim nagyközség-
ben 2019. október 13-án Vargáné Kaiser Katalint, a FIDESZ 
– KDNP jelöltjét választották meg polgármesternek.

A helyi önkormányzati képviselők választásán a választópol-
gárok által leadott szavazólapok száma összesen 1402, mely-
ből 21 érvénytelen, 1381 érvényes volt. Az urnákban szavazólap 
többlet illetve hiány nem volt. A leadott érvényes szavazatokból 
a jelöltek az alábbiak szerint részesültek:

Jelölt neve Jelölő szervezet    szavazatszám
Kundra László Zoltánné független 628
Csizmadia György független 770
Schneider Vilmos Mihály független 560
Becze Gábor független 759
Kuminka József FIDESZ-KDNP 620
Zsifkó Ferencné FIDESZ-KDNP 417
Dr. Zseli József Géza független 899
Kegyes Lászlóné független 731
Szabóné Kiss Veronika Éva független 469
Dr. Borbás Péter Ferenc FIDESZ-KDNP 557
A Helyi Választási Bizottság megállapította ezen adatok 

alapján, hogy Nagyvenyim nagyközségben a helyi önkor-
mányzati képviselők választásán Becze Gábor, Csizmadia 
György, Kegyes Lászlóné, Kuminka József, Kundra László 
Zoltánné és Dr. Zseli József Géza szerzett mandátumot. 

Ugyancsak 2019. október 13-án tartották a nemzetiségi ön-
kormányzati választásokat is. Nagyvenyimen települési önkor-
mányzati választásra a roma nemzetiség vonatkozásában került 
sor. A 40 fő roma nemzetiséghez tartozó választópolgárból 7 fő 
választópolgár élt szavazati jogával. A 7 leadott szavazólap kö-
zött érvénytelen nem volt. Az urnákban szavazólap többlet il-
letve hiány nem volt. 

A leadott érvényes szavazatokból a jelöltek az alábbiak sze-
rin részesültek:

Jelölt neve Jelölő szervezet    szavazatszám
Nyiri Nikolett LUNGO DROM 5
Sztojka Csaba Gergő LUNGO DROM 3
Kolompár Krisztina LUNGO DROM 5
Sztojka Cintia LUNGO DROM 3
Sztojka Sándor LUNGO DROM 1
Sztojka János LUNGO DROM 2

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára 
kitűzött választása eredményes volt. Sztojka Csaba Gergő és 
Sztojka Cintia között szavazategyenlőség állt fenn, ezért a He-
lyi Választási Bizottság a jogszabályi előírások szerint sorso-
lással állapította meg a mandátumot szerző jelölt személyét. A 
sorsolást követően Sztojka Cintia szerzett madátumot, Nyiri 
Nikolett és Kolompár Krisztina mellett. 

A bizottság eredményt megállapító határozatai ellen jogor-
voslattal nem éltek.

Mindkét képviselő-testület határidőben megtartotta alakuló 
ülését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvenyim el-
nökének Nyiri Nikolettet, elnökhelyettesének Kolompár Krisz-
tinát választotta meg.

Takácsné dr. Gécs Anita 
Helyi Választási Iroda vezetője

Megalakult az új képviselő-testület
Tisztelt Nagyvenyimiek! Köszö-

netemet fejezem ki valamennyi vá-
lasztópolgárunknak, aki az október 
13-án lezajlott önkormányzati vá-
lasztáson élt demokratikus jogával 
és szavazataival hozzájárult települé-
sünk jövőjének alakításához. Köszö-
nöm támogató voksaikat valamennyi, 
a választáson induló képviselőjelölt, a 
mandátumot szerezett képviselők és 
a magam nevében. 

A 2019. október 29-én meg-
alakult és esküt tett képviselő-tes-
tület többségében a korábbi tes-
tületek tagjaiból áll, ami segíti a 
munka gördülékeny folytatását. A 
tagok személyes, szakmai kompe-
tenciái, és az önkormányzati mun-
kában szerzett tapasztalatai alapján 
az eddigitől kis mértékben elté-
rő struktúrában igyekszünk mind 

hatékonyabban szolgálni a telepü-
lést. Egy alpolgármester, Kumin-
ka József megválasztása mellett, 
az önkormányzati döntések előké-
szítésére a korábbi három helyett, 
csak két bizottságot alakítottunk. 
A Pénzügyi, Fejlesztési, Költség-
vetési, Összeférhetetlenségi és Va-
gyonnyilatkozati Bizottság elnöke 

Kegyes Lászlóné, képviselő tagjai 
Becze Gábor és Csizmadia György, 
külső tagja Schneider Vilmos Mi-
hály. Az Egészségügyi, Szociális és 
Humán-erőforrás Bizottság elnö-
ke dr. Zseli József Géza, képviselő 
tagja Kundra Lászlóné, külső tagja 
Both Ilona. A képviselők egyenle-
tes terhelés mellett, egy bizottság-

ban való tagsággal végzik munká-
jukat. Az önkormányzati munka 
néhány területe a bizottsági mód-
szerű munkavégzéstől eltérő, spe-
ciális ismereteket, önálló, időnként 
operatív tevékenységeket igényel. 
Ekörben három terület, a nemzet-
közi kapcsolatok fejlesztése, a te-
rületfejlesztés, településüzemelte-
tés és környezetvédelem, valamint 
a települési közösségfejlesztési fel-
adatok tanácsnoki jellegű ellátására 
tettem javaslatot, melyet a képvise-
lő-testület soron következő ülésén 
tárgyal. Minden megválasztott és 
esküt tett képviselőnek és bizott-
sági tagnak ezúton is gratulálok, 
jó egészséget és sok sikert kívá-
nok munkájához!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere
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Az oldalakat összeállította: Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere

Megkezdődhet az óvodai étkeztetés-fejlesztés is!
Moduláris módszerű telepü-

lésfejlesztésünk újabb sikeres ál-
lomásához érkeztünk. Az óvo-
dai létszám növekedéséből és a 
leendő bölcsőde étkeztetési fel-
adataiból fakadó kapacitás-nö-
vekedés nem lenne megoldható 

az óvodánk konyhájának jelen-
legi kialakításával. A kicsinyek 
egészséges és ízletes ételekkel 
való ellátásának biztosítása je-
lentős átalakításokat tesz szük-
ségessé. Ezért bizakodva nyúj-
tottuk be az óvodai étkeztetés 

fejlesztésének támogatására irá-
nyuló pályázatunkat. Az erőfe-
szítést siker koronázta, a közel-
múltban megérkezett a kedvező 
döntésről szóló értesítés és ha-
marosan a támogatási összeg is. 
A több, mint 24 Millió Ft tá-

mogatás felhasználásával meg-
valósulhat az óvodai kony-
ha átalakítását, modernizálását 
biztosító beruházás, melynek 
körében új, korszerű konyhai 
előkészítő és főző berendezé-
sek beszerzésére is sor kerül. 

Közlekedésbiztonsági fejlesztés 
– kerékpárosbarát település-központ
Szorgos munka folyik a község központi részén lévő közlekedé-

si útvonalakon. Hamarosan elkészül a TOP 3.1.1. pályázati konst-
rukcióban mintegy 80 Millió Ft támogatásban részesült fejlesztés, 
mellyel átalakul a községközpont közlekedési rendje is. A teherfor-
galom és a tömegközlekedés a Mezőfalvi út és a benzinkút közötti 
szakaszon kiszélesített és új aszfalt burkolattal gazdagodott Piac tér 
utcára kerül. Az iskola és a polgármesteri hivatal közötti útszakasz 
megújult burkolatán pedig kétirányú, irányhelyes kerékpáros közle-
kedést alakítunk ki felfestett kerékpáros nyomokkal, forgalomlassí-
tásra ösztönző, növényekkel beültetendő szigetekkel. Amellett, hogy 
a közlekedők, -különösen az iskolások- biztonsága jelentősen javul, 
a 6219-es út mellett elkészül a meglévő kerékpárút, Rózsa és Föld-
vári utcák közötti részen, a gyalogjárda mellett folytatódó új szakasz 
is. Könnyebbé és biztonságosabbá válik a gyalogos, a babakocsis és a 
mozgásukban korlátozottak közlekedése, jelentősen javul az itt üze-
melő üzletek megközelíthetősége is miközben a terület esztétikai-
lag is megújul. Az Európa pékségnél lévő gyalogátkelőhely iskolai 
végpontjában egy 13 kerékpártámaszos, padokkal és szemetesekkel 
felszerelt kerékpáros pihenőt alakítunk ki. Ez a terület közel esik a 
mindkét irányból érkező buszjáratok megállóihoz, így kialakulhat 
egy nagyvenyimi „kerékpáros P+R” pont, ahol a település távolabbi 
pontjairól kerékpárral érkezők, buszos utazásuk teljes idejére bizton-
ságban tudhatják elhelyezett kerékpárjaikat. A projekt elkészültéig is 
köszönjük a lakók, és az érintett üzletek türelmét, bízva benne, hogy 
elszenvedett megpróbáltatásaikért bőségesen kárpótol majd a kiala-
kuló kedvező, jól használható, szép és biztonságos környezet!

A Magyar Falu Programban folytatódik  
a helyi közösségi terek fejlesztése

A Magyar Falu Program Nemzeti és Helyi Identitás Erő-
sítése célterületén elnyert 22,5 Millió Ft támogatás felhaszná-
lásával folytatódhat a könyvtárépület és a szociális tömb épü-
letének még kényelmesebb használatát és a külső környezet 
megszépülését elősegítő fejlesztése. A programban elnyert tá-
mogatás egy részét már felhasználtuk eszközbeszerzésre és egy 
közösségszervező kolléga foglalkoztatására, a kivitelezési jelle-
gű programelemek beszerzésére pedig hamarosan indul a köz-
beszerzési eljárás. Ennek körében sor kerül a könyvtári tömb 
tetején történő napelemek elhelyezésére, a kiállító terek jobb 
megvilágítását biztosító világítás-korszerűsítésre, további bel-
sőépítészeti munkálatokra, valamint az épülettömbök környe-
zetében történő növényesítésre. 

Sikeres pályázatunkat a megye többi településével is megismer-
tettem Fejér Megye Önkormányzata Elnökének felkérésére a „Fejér 
megye az esélyek tükrében” című konferencián tartott előadásomban.

Belügyminisztériumi támogatással 
teljesedik ki „Újarcú településközpontunk”

Mint arról korábbi lapszámunkban már hírt adtunk, Suli Fitt 
Park – Kölyökvár címmel sikeres pályázatot nyújtottunk be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra 
2019-es évre kiírt pályázati felhívásra. A mintegy 20 millió Ft 
támogatás felhasználásával megújulhat a közelmúltban létreho-
zott teniszpálya környezete és a görpálya. Emellett további kül-
téri fitnesz eszközökkel, kiszolgáló pavilonnal fejlesztjük a sza-
badtéri sportolás lehetőségét. Új térköves burkolatú közlekedési 
útvonalakkal gazdagítjuk és megújítjuk a zöldfelületeket.  A fej-
lesztés várhatóan 2020. őszéig teljesen megvalósul. 

Hamarosan kezdődik  
a bölcsőde építése!

Újabb nagyléptékű beruházás veszi kezdetét, az óvoda terü-
letén hamarosan megkezdődhet a két csoportszobás új bölcső-
de épület építése. A kivitelezés várhatóan jelentős építési for-
galommal fog együtt járni, kérjük a lakók, a kis óvodások és 
szüleik, valamint az óvónénik és óvodai dolgozók türelmét az 
előttünk álló esztendő munkálatai alatt!
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Biztonságunk érdekében
Tisztelt lakosság!
A közbiztonság olyan, 

mint a levegő, ha van, sen-
ki nem hiányolja, – ha nincs, 
akkor könnyen áldozatok le-
szünk. Úgy vehetjük fel a küz-
delmet a sértetté válás ellen, 
ha nem adunk esélyt a bűnö-
zőknek, vigyázunk értéke-
inkre, figyelünk egymásra és 
szomszédainkra, megelőzzük 
a bűncselekményeket.

Biztonságunk jelentősen 
növelhető megfelelő óvatos-
sággal, körültekintéssel.

Tanácsaim betöréses lopás, 
lopás megelőzésére:

• A bejárati ajtókat min-
den esetben zárja be, még 
akkor is, ha csak rövid időre 
hagyja el a házát!

• Sok készpénzt ne tartson 
otthon, tartsa biztonságosan, 
bankban a pénzét! Ha még-
is szükséges, használjon falba, 
padlóba erősített széfet, mely 
ékszereinek is védelmet nyújt! 
Az ékszereiről, kisebb mére-
tű értéktárgyairól, amelyeket 
nehéz megjelölni, készítsen 
fényképet!

• Sose közölje idegen-
nel, hogy mikor nincs ott-

hon, hogy mikor távozik el 
hosszabb időre házából, de 
jó szomszédjaival, rokonaival 
mindig. Elérhetőségét hagy-
ja meg nekik, kérje meg őket, 
hogy ügyeljenek házára, ürít-
sék a postaládáját!

• Ismerje meg szomszéd-
jait, és kölcsönösen figyelje-
nek egymásra, a ház, az utca 
és a környék biztonságára! 
Használja ki a közösség erejét 
a biztonsága érdekében!

• A kisajtót, kertajtót, ka-
put mindig zárja, ha otthon 
van, akkor is, a kulcsot sose 
hagyja a zárban vagy látható 
helyen! Az ingatlana legyen 
megfelelő magasságú kerítés-
sel bekerítve, ha van rá lehető-
sége az udvaron tartson ház-
őrző kutyát, ha nincs akkor is 
tegyen ki kutyára figyelmez-
tető táblát!

• Soha ne vallja be senki-
nek, hogy egyedül van!

• Lehetőség szerint az esti 
sötétedés időszakára, ha nem 
tartózkodnak otthon, akkor 
kapcsolja fel az ingatlan vala-
melyik szobájában a világítást! 
Ha módja van rá, alkalmazzon 
időkapcsolós – mozgásérzé-

kelős ledvilágítást, amivel azt 
a látszatot kelti, mintha ott-
hon lenne!

• Növelje háza biztonsá-
gát azzal, hogy megnehezíti a 
betörő, tolvaj bejutását (több 
zár/hevederzár felszerelése a 
bejárati ajtón, rács, riasztó-
berendezés)! A betörők által 
könnyedén elérhető ablako-
kat belülről rögzített ráccsal, 
vagy betörésvédő fóliával véd-
hetjük, de a fém redőnyök is 
jó szolgálatot tehetnek. Az 
ablakkilincset lássuk el zárral!

• Előfordul, hogy az el-
követő hivatalos vagy hason-
ló személynek (rendőr, postás, 
újságos, szerelő, díjbeszedő, 
mérőóra-leolvasó) adják ki 
magukat, hogy bejussanak a 
házba. Minden esetben kérje, 
hogy igazolják magukat!

• Az értékeit tartsa biz-
tonságos helyen, ne hagyja 
szem előtt! Ha esetleg a la-
kásban fizet, visszaad valaki-
nek pénzt, ügyeljen rá, hogy 
az illető ne lássa, hol tartja a 
megtakarításait!

• Szomszédjaival minden 
esetben beszélje meg a gyanús 
idegenek látogatását és alapos 

gyanú esetén, forduljon a hoz-
zám, pontos személyleírással! 
Jegyezze fel az idegen, gyanús 
járművek rendszámát, színét!

• Ne nyisson ajtót éjszaka, 
ha a házába idegen behatolás-
ra utaló, gyanús zajt hall! Ha 
észlelte, hogy betörtek Ön-
höz, azonnal értesítse a rend-
őrséget! Ne várjon reggelig, a 
helyszínt ne járkálja össze, ne 
változtassa meg, mert nagyban 
nehezíti a nyomok rögzítését!

Amennyiben mégis 
bűncselekmény áldoza-
tává válna, kérjük, azon-
nal értesítse a rendőrséget 
a bárhonnan ingyenesen 
hívható 107-es, illetve a 
112-es segélykérő szá-
mon!

Bármi gyanúsat észlel 
hívjon bizalommal, illetve 
tegyen bejelentést a Nagy-
venyimi Polgárőrség részé-
re a 06-30/334-2002 tele-
fonszámra.

Tisztelettel:
Halász Péter r. zászlós

körzeti megbízott
06-30/202-3739

Felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. § (1) 
bekezdése alapján az eb tar-
tási helye szerint illetékes ön-
kormányzat ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásai-
ra való tekintettel három éven-
te legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez. 

Az ebösszeírás időtartama: 
2019. november 15-től 2017. 
január 30-ig

Az eb tulajdonosa és tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles a 
törvényben előírt adatokat ren-
delkezésre bocsátani. A 2019. 
évi ebösszeírás céljából kérem 
a Nagyvenyim nagyközség 
közigazgatási területén tartott 
négy hónaposnál idősebb ebek 
tulajdonosait/tartóit, hogy az 

ebeikre vonatkozó adatokat az 
Önkormányzathoz eljuttatni 
szíveskedjenek. 

Az adatlap kitölthető elekt-
ronikus úton a http://ugyfelka-
pu.ebnyilvantarto.hu oldalon. 
Lehetőség szerint kérjük en-
nek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható 
továbbá:

• személyesen: ügyfélfogadá-
si időben a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán,

• postai úton a Polgármesteri 
Hivatal számára címezve (2421 
Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

• a http://ugyfelkapu.ebnyil-
vantarto.hu oldalon, 

• letölthető a www.
nagyvenyim.hu honlapról, vagy

• átvehető személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. 

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni. A kitöl-
téssel kapcsolatban a 25/506-
218-as vagy a 25/507-460- as 
telefonszámon kaphatnak tájé-
koztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtu-
lajdonosok/Ebtartók figyelmét, 
hogy az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga 
után. A bírság legkisebb ösz-
szege az állatvédelmi bírság-
ról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000 Ft. Az adatszol-
gáltatási kötelezettség teljesíté-
sét és a benyújtott adatlapok va-
lóságtartalmát a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai ellenőrzik.

Annak érdekében, hogy a 
nyilvántartás aktuális informá-
ciókat tartalmazzon, az ebtu-

lajdonosok/ebtartók az ebösz-
szeírását követően is kötelesek 
az adatokban bekövetkező vál-
tozásokat (pl. elpusztulás, sza-
porulat) bejelenteni az Önkor-
mányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtu-
lajdonosok/Ebtartók figyelmét, 
hogy a kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet 17/B. § (10) be-
kezdése értelmében 2013. janu-
ár 1. napjától a négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel 
(chip) megjelölve tartható, ezért 
kérem, amennyiben a jogsza-
bályban meghatározott köte-
lezettségüknek még nem tet-
tek eleget, úgy szíveskedjenek a 
transzponderrel nem rendelke-
ző ebet állatorvosnál megjelöl-
tetni. Együttműködésüket kö-
szönöm!

Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző
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Október 23. megemlékezés
Nagyvenyimen is méltón emlékeztek az egykori hősökre. 

A községháza dísztermében először Vargáné Kaiser Katalin 
Nagyvenyim polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, mely-
ben kihangsúlyozta, szinte minden beszédben megjelenik az a 
gondolat, mely az 56-os forradalmat a huszadik század egyik 
legnagyobb történelmi eseményeként fogalmazza meg. A for-
radalom kapcsán sokan csak Budapestre és a pesti srácokra gon-
dolnak, de ez az esemény nem csupán a főváros, de a vidéki ma-
gyarság forradalma is volt – hallhattuk az ünnepi beszédben. 
A nagyvenyimi megemlékezést emlékfal koszorúzás és ünnepi 
műsor zárta. 

A hősök emlékfalánál Vargáné Kaiser Katalin polgármester 
és Takácsné dr. Gécs Anita jegyző helyezett el koszorút

Közösségi faültetés

Újságunk előző számában 
újra közösségi faültetésre 
hívtuk településünk lakóit. 
Október 12-én, szombaton a 
tervezett „Suli-Fitt Park” terü-
letén, az iskola udvarának a te-
niszpálya felőli kerítése mellé 
ültetett el egy díszkörtékből és 
díszcseresznyékből álló fasort 
a felhívásra összegyűlt tízfős 
csapat. Köszönjük, hogy dél-
előttjüket a közösség értéke-
inek gyarapítására fordították. 

A település infrastruktu-
rális fejlődésével összhangban 
szeretnénk folytatni a fásítást, 
parkosítást Nagyvenyim több 
pontján is.

Bízva abban, hogy egyre 
többen csatlakoznak majd a 
programhoz, lapunk hasábja-
in és közösségi oldalunkon is 
tájékoztatjuk majd olvasóinkat 
a következő faültetés helyszíné-
ről, időpontjáról.

 MM

Október 5-én,  szombaton délelőtt a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvo-
da óvónői játszóházzal várták a gyerekeket délelőtt 10 órától

Vidám lurkók, vígadó 
vendégek a X. Kulináris 

Kavalkádon
Immár tizedik alkalommal 

lehettek részesei a nagyvenyi-
miek a Kulináris Kavalkád 
programjainak október 5-én a 
Nagyvenyim és Térsége Fejlesz-
téséért Egyesület tagjai szerve-
zésében és finanszírozásában. 
A rendezvényhez a helyi sport-
centrumunk méltó és önzetlen 
együttműködő partnerként adta 
a helyet ezúttal is. Az egyesület-
nek az alapítása óta polgármeste-
rünk, Vargáné Kaiser Katalin az 
elnöke, és elnökként e rendez-
vény megálmodója is. Vargáné 
Kaiser Katalin köszöni ezúton is 
a tagság,  főként Kuminka József, 
Fazekas Zsoltné, Varga János és 
Horváth Zoltánné (Müller Ilo-
na), Szabóné Kiss V. Éva lebo-
nyolításban és finanszírozásban 
nyújtott segítségét, mint ahogy 
mindenkinek, aki az elmúlt év-
tizedben ebben támogató, segítő 
volt, vagy adományával hozzájá-
rult az egyesület céljaihoz, ezáltal 
a nagyvenyimiek számára ab-
szolút civil kezdeményezésként 
adott és csak néhány család által 
finanszírozott színes rendezvé-
nyek sikeréhez.

Az egyesület programjai 
mellett, és azokhoz kapcsolódva 
a Palágyi József Művelődési Ház 
és Könyvtár is programokkal 
várta az érdeklődőket, kicsiket 
és nagyokat egyaránt: 10 órá-
tól őszi játszóházat szervezett a 
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda 
óvónőinek közreműködésével, 
este 7 órától pedig az augusz-
tusi falunapi programsorozat 

eső miatt elmaradt pénteki ut-
cabáljának pótlása történt meg, 
a talpalávalót a DELTA Party 
Band húzta.

A kavalkádon, a délelőtt fo-
lyamán kilenc órától délig volt le-
hetősége főzni a nevezőknek. Így 
a helyben készített ételek mellett, 
házi lekvárokkal, borok és pálin-
kákkal indulhattak a jelen lévők a 
meghirdetett versenyen. 

A rendezvényt Vargáné Kai-
ser Katalin polgármester nyi-
totta meg köszöntő beszédével, 
amelyben egyúttal üdvözölte a 
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda 
kisgyermek fellépőit. Ezt kö-
vetően a gyermekek a Palinta 
Egyesület kedves zenés műso-
rával szórakozhattak. A délelőtt 
folyamán a gyerekek több asz-
talnál, óvónők segítségével krea-
tív őszi dekorációkat készíthet-
tek: papír sündisznót, varjúcska 
őszi ajtódíszt, papír bagoly lám-
pást, papírhengerből gombát, 
őszi képeket tökmagból. A nap 
folytatásában a Kulináris Kaval-
kád részeként fellépett Farkas 
Erik színművész, a Kulcsi Vi-
dám Emberek formáció, végül 
pedig az SZMK zenekar szóra-
koztatta a közönséget.

A késő esti folytatásban, az 
időjárás nem túl barátságos arca 
miatt az utcabál is a Quality Fitt 
Sportcentrum belső terében, re-
mek hangulatban bonyolódott 
le.  A zenekar igazán széles re-
pertoárjának köszönhetően vi-
dám órákban, táncolásban lehe-
tett részünk. 



Mi újság Nagyvenyimen?6

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Pályaválasztási kiállításon jártunk
2019. november 5-én, ked-

den Dunaújvárosba mentünk a 
két nyolcadik osztállyal a Du-
naújvárosi Egyetemen rende-
zett pályaválasztási kiállításra.

A helyszínen információs 
börzével egybekötött kiállítást 
szervetek számunkra Fejér 
megyei és Veszprém megyei 
középiskolák annak érdeké-
ben, hogy a pályaválasztás 
előtt álló tanulók és szüleik a 
munkaerő-piaci lehetőségek 
megismerésével megalapozott 
döntést tudjanak hozni.

A kiállításon ismereteket 
szerezhettünk sok szakmáról, 
a térségben működő gimná-
ziumokról, szakközép- és 

szakiskolákról, de még felső-
fokú oktatási intézmények-
ről is. 

Tanulóink jó hangulatban, 
gyűjthették tapasztalataikat, 
prospektusaikat és promóci-
ós anyagokat. Beszélgettek az 
iskolák képviselőivel, tanárok-
kal és diákokkal egyaránt. 

Jó érzés volt egykori diák-
jainkkal is találkozni az ese-
ményen, akik sok mosollyal 
régi ismerősként adták át je-
lenlegi középiskolájuk anya-
gait és saját tapasztalataikat.

Tóthné Kolmankó Diána 
és Laknerné Radó Veronika 

 8. osztályos 
osztályfőnökök

Bolyai Matematika  
Csapatverseny

Iskolánk ebben a tanévben nevezett először az országosan 
megrendezésre kerülő „Bolyai Matematika Csapatversenyre” 
egy hatodikos és egy nyolcadikos csapattal, előzetes felkészü-
lés után. Diákjaink szép eredménnyel tértek haza a megyei for-
dulóról: 

A hatodikosok  45. helyen végeztek a megye 66 csapatából. 

Iskolánk csapatának tagjai: Balogh Mátyás, Csepecz Zsolt, 
Mess Ferenc, Rauf Pál

   

A nyolcadikosok  15. helyen végeztek a megye 38 csapatá-
ból.
Iskolánk csapatának tagjai: Bugyik Richárd, Kiss Benedek, 
Kiss Gergely, Sipeki Marcell

Gratulálunk, büszkék vagyunk Rátok!
Felkészítő: Laknerné Radó Veronika

Szakmák játékos oldala
Nyolcadikos tanulóinkkal részt vettünk a Dunaújvárosban 

megrendezésre kerülő játékos vetélkedőn, melyet a Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola rende-
zett. A jó hangulatú  délutánon sokszínű feladatokon keresztül 
ismerték meg a gyerekek az iskola profiljához tartozó szakmák 
játékos oldalát. Iskolánkat két csapat képviselte.

Iskolánk csapatának tagjai: Bugyik Barbara, Kovács Emma, 
Papp Leila, Várkonyi Krisztina, Baladik Ferenc, Bugyik Ri-
chárd, Kókány Evelin, Lesi Ramóna.

Gratulálunk, büszkék vagyunk Rátok!
Felkészítők:  Laknerné Radó Veronika

Tóthné Kolmankó Diána



Mi újság Nagyvenyimen? 7

Büszkék vagyunk az eredményre
Iskolánk a 2018/2019-es tanévben részt vett az Új Nemzedék Központ által az ötödik év-

folyamos tanulók körében szervezett mérésben, amely iskolánk tehetségazonosító és –gondozó 
munkáját segíti. A mérést az ország számos pontján elvégezték és eredményét egy korábban el-
végzett kutatás sztenderdjeihez viszonyították. 

A kutatásban részt vevő tanulóink két tesztet töltöttek ki. Az egyik egy problémamegoldó 
teszt volt, amely azt vizsgálta, hogy tanulóink mennyire képesek szabályszerűségeket felfedezni 
újszerű és látszólag összefüggéstelen dolgok között. 16 tanulónk vett részt ebben a mérésben, és 
elért eredményünk megegyezik az országban felmért tanulók átlagos eredményével. Azért van-
nak olyan diákjaink, akikre joggal lehetünk büszkék, hiszen messze az átlag felett teljesítettek. 
Íme az eredmények:

Sorrend Azonosító Eredmény
1. Rauf Péter Pál 95.942 %
2. Horváth Gergely 89.814 %
3. Varjas Liliána 82.92 %
4. Mess Ferenc 81.621 %

A második teszt a gyerekek szókincsét vizsgálta, azaz hogy mennyire ismerik a tanulók az 
egyes szavak jelentését. Ezen a teszten is 16 tanulónkat mértük fel, és iskolánkból felmért ta-
nulók teszten elért átlagos eredménye magasabb lett, mint a felmért iskolák tanulóinak átlagos 
eredménye. Íme az eredmények:

Sorrend Azonosító Eredmény
1. Márkus Nimród Dénes 95.692 %
2. Balogh Mátyás 93.749 %
3. Horváth Gergely 90.591 %
4. Érsek Tomaj 84.134 %

Gratulálunk  diákjainknak az elért eredményekhez, amelyek nagyon bíztatóak és óriási segít-
séget nyújtanak további tehetséggondozó munkánkban.

Tóthné Kolmankó Diána
a mérés koordinátora

Az internet veszélyei
Iskolánkban interaktív óra keretében foglalkoztunk az onli-

ne zaklatással a 7-8. osztályos diákokkal. Az online térben tör-
ténő kigúnyolás, pellengérre állítás és megalázás világjelenség, 
amellyel egyre inkább foglalkozni kell. Fontos lépés a preven-
ció: a tanuló saját közösségi oldalain mit és kik számára jelenít 
meg? Ha zaklatás éri tudja-e, kihez forduljon? A téma feldolgo-
zásában dr. Baraczi Katalin  internetjogász volt segítségünkre. 

Márton nap:  
lámpás felvonulás

2019. november 11-én is-
kolánk alsó tagozatos tanulói 
és a Nagyvenyimi Nefelejcs 
Óvoda közös Márton napi 
lámpagyújtó felvonulást tar-
tottak. A rövid műsor, lám-
páska- és tűzgyújtás, az együtt 
éneklés után mindenkit meg-
vendégeltünk libazsíros ke-
nyérrel és vitamintállal, teával. 
Hiszen „aki Márton napon li-
bát nem eszik, egész éven át 
éhezik”. A népszokás úgy tart-
ja az ünnepi evéssel és ivással 
egyre több erőt és egészsé-
get „tölthettünk magunkba” a 
hosszú tél előtt, lámpásaink-
kal pedig  a jó cselekedeteket  
szimbolizáló fényt hoztuk el 
az emberekhez, elűzve ezzel a 
sötétséget.

Megérkeztek új lakóink: Guszti gúnár és családja a Márton napi 
hagyományőrzés részeként dekorálja adventig iskolánkat
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Óvoda, óvoda, óvoda

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

A községi adventi rendezvény első vasárnapja  
az óvoda szervezésében zajlik 

2019. december 1-jén 16 órától.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Számítunk a csoportok gyermekeire is, szüleikkel, 
nagyszüleikkel, testvéreikkel együtt, a művelődési házban!

Töltsük együtt advent első vasárnapját!
az óvoda kollektívája

Mese és vers hatása az óvodában
„A mese az egyetlen hatékony 

etikai oktatás a kisgyerekek szá-
mára, mert abban van jó és 
rossz, a legkisebb királyfi meg-
küzd a sárkánnyal, vagyis fel-
veszi a harcot a rossz ellen.

Van benne élet és halál, igaz-
mondás és hazugság, vagyis 
minden ami egy etikai világ-
képhez tartozik”

 Vekerdy Tamás

Óvodánkban kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a minden-
napos mesélésre, nem csak el-
alvás előtt, hanem a délelőtt 
folyamán is.

Motivációs eszközként 
meseládát alkalmazunk, hoz-
zá kapcsolódó varázslatos ver-
sikével, mely által a gyerme-
kek a csoportban kialakult és 
rögzült szokások szerint tud-
ják, hogy mese következik.

A mesélés során alkalma-
zunk eszközöket, meseilluszt-
rációt, bábok különböző fajtá-
it, de nagyon fontosnak tartjuk 
a mesét eszköz nélkül, fejből 
mondani. Közben figyelünk a 
ritmikára, dallamosságra, hi-
szen mindez hozzájárul a bel-

ső képek kidolgozásához. A 
gyermek a mesehallgatás so-
rán intenzív belső munkát vé-
gez, elképzeli, amit hall és egy 
belső illusztrációban megraj-
zolja a történetét. 

A mesék oldják a feszült-
séget, megnyugtatják a gyer-
meket, általuk feldolgozza az 
indulatokat, vágyakat, szo-
rongásokat. A mesefeldolgo-
zás során a kisgyermek ezeket 
a belső képeket vetíti ki a vi-
lágba és a játékai során.

Az óvodás gyermek élete 
első éveiben tanul a legtöbbet 
és ebben a természetes folya-
matban a mese értéke felbe-
csülhetetlen. Hatása van a be-
szédfejlődésre, képzelőerőre, 
érzelmi gazdagodásra, szociá-
lis kapcsolatok fejlődésére, ér-
telmi és anyanyelvi fejlődésre.

Célunk a mese megszeret-
tetése és türelmes végighall-
gatása. Nagycsoportos korban 
képes legyen a gyermek önálló 
mesemondást kezdeményez-

ni, akár egy jól ismert, több-
ször hallott mese, akár önál-
lóan kitalált történet alapján. 
Ezáltal fejlődik a képzelet, az 
emlékezet, a kifejezőkészség, 
anyanyelvi képességek, ame-
lyek az iskola kezdéshez nél-
külözhetetlenek.

Minden héten új verset ta-
nulunk, amely kiválasztása-
kor figyelembe vesszük az ak-
tuális heti témát, valamint a 
gyermekek érdeklődési körét, 
a vers dallamosságát, ritmiká-
ját. A gyermekek szívesebben 
tanulnak verset, ha azt moz-
gással összekapcsolva játékos-
sá tesszük. Lehetőséget bizto-
sítunk önálló versmondásra, 
amely által erősödik a gyer-
mekek önbizalma, beszédbá-
torsága, nő a szereplési vágya.

Nagyon fontos szerepük 
van a szülőknek is a mese-
mondásban, hiszen a mesélő 
és a mesehallgató a közösen 
átélt élmény által eggyé vál-
nak. A szülő gyermek kapcso-
lat ezáltal erősödik, a későb-
biekben az erre fordított idő 
sokszorosan megtérül.
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Márton nap  
az óvodában

Szent Márton legendá-
ja szoros kapcsolatban áll ha-
zánkkal, mert Szent Márton 
Savariában, a mai Szombathe-
lyen született. Később Fran-
ciaország területén lett szer-
zetes, kolostort is alapított. 
Az egyház felfigyelt rá, és 
püspökké akarta avatni. Szent 
Márton egy libaólban rejtő-
zött el, hogy megmeneküljön 
a püspökségtől, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. 371-
ben avatták püspökké.

November 11., Márton 
nap a magyar paraszti év vé-
gét jelentette. A kinti mun-
kák befejeződtek, kezdődött 
a téli pihenő időszak. Lezár-
ták a gazdasági munkákat, ki-

fizették a cselédek éves bérét, 
és hozzá kaptak egy libát is. A 
cselédek fogadásának és a bí-
rók választásának a napja is 
volt. Ekkor kóstolták meg az 
újbort. A néphit szerint ezen 
a napon libát kell enni, mert 
aki ezt nem teszi, egész évben 
éhezni fog.

Fontos időjárás-jósló nap is 
volt Márton napja. 

„Ha a lúd Márton napján 
jégen jár, karácsonykor vízen 

poroszkál. Ha Márton-napon 
vízen jár, karácsonykor jégen 
poroszkál.”

Intézményünkben már 
több éves hagyománya van a 
Márton napi lámpás felvonu-
lásnak, melyen az óvodás gye-
rekek a szüleikkel, testvéreik-
kel és az óvónőkkel közösen 
vesznek részt. A témahéten 
a gyerekekkel feldolgozzuk a 
Márton naphoz kapcsolódó 
meséket, verseket, libás mon-
dókákat, dalokat tanulunk és 
lámpást készítünk. Sötéte-
dés kezdetén elindulunk a li-
bás mécsesekkel. Teszünk egy 
nagy kört a faluban, majd az 
óvoda udvarán tábortűz mel-
lett elénekeljük a libás da-

lokat. Végül elfogyasztjuk a 
dajka nénik által készített li-
bazsíros kenyeret és teát. 

Az idén az általános isko-
la alsó tagozatosai is bekap-
csolódtak programunkba. A 
lámpás felvonulás után az is-
kola udvarán a tábortűz mel-
lett énekeltünk. Az iskolások 
műsora után pedig jó étvágy-
gyal elfogyasztottuk az összes 
libazsíros kenyeret és a teát.

az óvoda kollektívája

A beszédfejlődés szerepe 
az óvodás korban

Az anyanyelv a legfonto-
sabb eszköze a szociális kap-
csolatok kiépítésének és az 
emberek közötti kommuni-
kációnak. Egy kisgyermek be-
szédfejlődése a születése előtt 
9 hónappal kezdődik, majd a 
születéstől 3 éves koráig a csa-
ládban folytatódik. A későbbi-
ekben nagyon fontos szerepet 
kap, hogy a kisgyermek mi-
lyen környezetben nevelkedik, 
mennyit beszélnek, énekelnek, 
mondókáznak körülötte. Ta-
lán még ennél is fontosabb, 
hogy a kisgyermek kérdezhet-
e, és a kérdéseire kap-e az élet-
korának megfelelő válaszokat.

Optimális esetben az óvo-
dába lépő kisgyerek már ren-
delkezik valamennyi ismeret-
tel magáról és az őt körülvevő 
környezetről. Ki tudja fejezni 
szükségleteit, tud segítséget 
kérni. Az életkori pöszeség az 
óvodáskor kezdetén még tel-
jesen természetes. A kisgyer-
meket ebben a korban azzal 
segítjük a legjobban, ha a kö-
rülötte élők szép, tiszta be-
széddel követendő példát ad-
nak neki. Ebben az életkorban 
nem szabad a kisgyermek be-
szédét kijavítani.

Az óvodai életben az anya-
nyelvi nevelés egy komplex 
folyamat, amely minden nap, 
minden tevékenységi formá-
ban megvalósul. A nap folya-

mán igyekszünk a gyerekek-
nek lehetőséget biztosítani, 
hogy az őket foglalkoztató té-
mákat, kérdéseket megbeszél-
hessék, akár egyéni, akár cso-
portos formában. Az óvodai 
tevékenységek során a mesék, 
versek, mondókák által fej-
lődik a szókincsük, kifejező-
készségük. Az anyanyelvi játé-
kok, nyelvtörők tovább segítik 
ezeknek a készségeknek a ki-
alakulását, fejlődését. 

Sajnos a napjainkra egyre 
nagyobb mértékben terjedő és 
előtérbe kerülő telefon, tablet 
és televízió használat egyál-
talán nem segíti a gyerekek 
kommunikációs készségeinek 
fejlődését. Egyre többször ta-
pasztaljuk, hogy a gyerekek 
beszédfejlődése, beszédérté-
se, beszédészlelése elmaradást 
mutat. Nehezen tudják kife-
jezni magukat, nehezen értik 
meg a hallottakat. 

A gyerekek anyanyelvi fej-
lettségét folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjük. Szükség 
esetén a szülőkkel és a logo-
pédussal is beszélünk. Nagyon 
fontos, hogy a gyermekek lo-
gopédiai ellátása időben el-
kezdődjön (általában 4-5 éves 
korban), hogy az iskolakezdés 
előtt a beszédhibák, beszédza-
varok megszűnjenek.

Gaszlerné Simon Irén, 
Tóthné Buzási Olga

Az anyanyelvi nevelés komplex folyamat az óvodai életben
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Egészségnapi  
köszönetnyilvánítás

Köszönetet mon-
dunk a november 
9-én lezajlott őszi 
egészségnap szer-
vezéséhez és lebo-
nyolításához nyúj-
tott segítségükért a 
szűréseket végző 2. 
számú háziorvosi 
körzet és a Védőnői 
szolgálat munkatár-
sainak. 

Dr. Reiter Gá-
bor háziorvosnak, 
Markovics Pet-
ra dietetikusnak 
és Pákozdi Zol-
tánnak, az Orvo-
si ügyelet vezető-
jének köszönjük az 
érdekes és tanulsá-
gos előadásokat és 
a hallottak nyomán kialakult 
beszélgetéseket. 

Örömmel fogadtuk a Jeney 
Fogászat rendezvényünkhöz 
csatlakozó, településünkön 
első alkalommal bemutatkozó 
munkatársait, akik ismeret-
terjesztő anyagokkal, tanács-
adással várták a nagyvenyimi-
eket. 

Köszönjük Kárpáti Zsu-
zsának, hogy összefogta a 
lelkes önkénteseket, akik 
Nagyvenyimen már negyedik 
alkalommal, de az egészség-
naphoz kapcsolódva először 
készítettek szívpárnákat, hogy 
ajándékukkal megkönnyítsék 
a betegek számára az emlő-
műtétet követő lábadozást.

Kérjük, segítsék a munkánkat!

FELHÍVÁS

Tisztelt Nagyvenyimiek!
 Segítő együttműködésüket kérjük ahhoz a kérdőíves felmé-

réshez, melynek eredményeképpen szeretnénk átfogó képet kapni 
a település lakosságának 

– közművelődési szokásairól, 
– a helyi közművelődési szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-

pasztalatairól, igényeiről, javaslatairól és 
– a helyi közművelődési intézmény tevékenységéről alko-

tott véleményéről. 
A Nagyvenyim teljes lakosságára kiterjedő lekérdezés célja, hogy 

a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységének 
tervezése során, lehetőségeink függvényében minél jobban be tud-
juk építeni a közösség tagjainak a válaszokból megismert igényeit.

A felmérésben történő részvétel anonim (név nélküli) és ön-
kéntes. A kérdőív nem tartalmaz a Válaszadó személyes adataira 
vonatkozó kérdést. A felmérés során személyes adatokat nem 
gyűjtünk, nem rögzítünk, nem tárolunk és nem kezelünk.

A kérdőíves lekérdezés - melyet 2 fő közösségszervező végez 
majd - 2019. novemberében kezdődik és várhatóan 2020. már-
ciusában zárul. Az összegyűjtött adatok feldolgozását követően 
a feltárt eredményekről a „Mi újság Nagyvenyimen?” című helyi 
újságban tájékoztatjuk a település lakóit.

Kollégáink, Firényi Alexandra és Tóthné Boldis Beáta szemé-
lyesen fogják felkeresni önöket, a kérdőív kitöltésére megfelelő 
időpont egyeztetése céljából. A Csaba utca és a Táncsics utca felől 
haladnak a település központja felé, és szórólapok útján értesítik 
a soron következő utca lakóit várható érkezésükről. Mindketten 
rendelkeznek a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár által 
kiállított, nevükre szóló megbízólevéllel, amit minden esetben 
felmutatnak.

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítik munkánkat, 
hogy a közösség lehető legtöbb tagjának véleményét ismerhes-
sük meg!

Mogyorós Mária 
intézményvezető

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

Firényi Alexandra Tóthné Boldis Beáta

Szívpárna varrás az Egészségnapon

Karácsonyi üdvözlet
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Hírek a Kreatív klub életéből
Több éve működik Venyimen a Kreatív Klub. Minden hé-

ten hétfőnként 16 órától vagyunk együtt. Jókat beszélgetünk, 
és közben szebbnél szebb alkotások kerülnek ki a kezünkből. 
Készítettünk már ajtódíszt, kabátra szalagból rózsát, újrahasz-
nosítottunk konzervdobozt asztali tolltartónak, de megtanul-
tuk a quilling technikát, a fonalgrafikát, a 3d-s technikát. Ké-
szítettünk újságpapírból kosarat. Megismerkedtünk a paverpol 
technikával, faliképet, vázát készítettünk. És még nagyon sok 
ötletet megtanultunk.

Célunk egyrészt az újrahasznosítás, másrészt a kellemes idő-
töltés, hiszen olyan kevés jó kapcsolat van ma már, az embe-
rek bezárkóznak négyfal-közti kis birodalmukba. Pedig olyan 
jó egy kicsit kimozdulni, beszélgetni, alkotni. Harmadszor meg, 
szeretünk örömöt szerezni másoknak, saját készítésű ajándé-
kunkkal.

Nem kell különösebb kézügyesség, elég az alkotási vágy, a 
többi meg jön magától. Hihetetlenül sok érték van bennünk, s 
ha beadjuk a közösbe, megsokszorozódik. Éppen ezért hívunk, 
tölts velünk hetente két kellemes órát, és hogy még egy kis ked-
vet is adjunk az elinduláshoz, nézd meg november hónap folya-
mán a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár kirakatában 
alkotásainkat. 

A klub tagjai, akik a kiállítást készítették és berendezték:

Bocskai Józsefné, Kóréné Szabó  Piroska, Nagy Lajosné 
Éva, Gyürüs Istvánné

Szeretettel várunk:
Gyürüs Istvánné, a Kreatív Klub vezetője 

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. 11. 21. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 05/MÚN/2019.

Dr. Zseli József mutatja be képeinek egyikét a Fraktálok című 
kiállítás-megnyitó résztvevőinek. Örömünkre szolgál, hogy 
a fiatalabb generációt sem hagyja hidegen a matematika: a 
megnyitót követő hétfőn a helyi iskola 8. osztályosai tekin-
tették meg a tárlatot. A kiállítás november 30-ig tekinthető 
meg, várjuk Önöket!

Nagyvenyim nyugdíjas lakóinak szólt Vargáné Kaiser Kata-
lin polgármesteri köszöntője és az ünnepi műsor az idősek 
világnapján! Keszler Éva és Egri József operettekből és tánc-
dalfesztiválok slágereiből összeállított műsorának végén a 
közönség állva tapsolva köszönt el a művészektől

Fraktálok kiállítás

Idősek világnapja

Az augusztus 2-án eső miatt elmaradt Falunapi utcabált 
ígéretünkhöz híven pótoltuk: október 5-én este 19 órától 
mulathattak a DELTA Party Band zenéjére mindazok, akik 
ellátogattak a sportcentrumba

Utcabál
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ÚJ ÉLET AZ ARANYDARU 
NYUGDÍJAS KLUBBAN

Az elmúlt időszak valami-
vel nyugalmasabb volt, mint 
azt terveztük. Szeptember 21-
én a templomban meghall-
gattuk a Fontana Női Kar és 
a Mezőfalvi Nőikar műsorát.

A hónap utolsó napján - 
most már az önkormányzat 
és a művelődési ház rende-
zésében-részt vettünk az Idő-
sek Világnapja rendezvényen, 
mely a résztvevők körében 
nagy sikert aratott.

Október 2-ára az Idősek 
Szociális Fórumától ismétel-
ten meghívást kaptunk  Klu-
bunkból 7 fő utazott a Pesti 
Vigadóban megtartott köz-
ponti ünnepségre. Meghí-
vást kapott Mogyorós Mária, 
a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője is. 
A kis csapathoz még csatla-
kozott a baracsi, a mezőfalvi 

és a kissolti klubok vezetője 
és 1-1 tagja is. Mindenki jól 
érezte magát, és szerencsésen 
haza is ért.

Az új épületszárny meg-
épülése lehetővé tette, hogy 
októbertől klubnapjainkat  is 
itt tartsuk.

Hetedikén ismerkedtünk a 
helyszínnel, megbeszéltük az 
eljövendő időszak feladata-
it, felköszöntöttük a születés- 
és névnaposokat, köztük  He-
gyiné Annuskát, aki a 80. évét 
töltötte be. Kicsit irigykedve, 
de szeretettel köszöntöttük 
Szabó Sándort és Sándornét, 
akik szeptember 12-én ün-
nepelték házasságkötésük 60. 
évfordulóját. Gratulálunk! Jó 
egészséget kívánunk!

Találkozásunkat ülőtorná-
val kezdtük, jó hangulatú já-
tékkal zártuk.

Szeptemberben ünnepelte 
a rácalmási Napfény Nyugdí-
jas Klub megalakulásának 25. 
évfordulóját. E jeles ünnepre 
4 fővel kaptunk -és fogadtunk 
el- meghívást. Ez alkalommal 
köszöntötték a város szépko-
rú lakóit is, kellemes műsor-
ral, jó vacsorával, kedves ven-
déglátással.

November első hétfőjén is-
mét találkoztunk. Az esős idő 
miatt a szokásosnál keveseb-
ben voltunk. Megbeszéltük 
az elmúlt időszak történéseit. 
December második felére ter-
vezzük és szervezzük a Dió-
törő megtekintését az Operett 
Színházban.

Kértem, hogy gondolkoz-
zunk a jövő év programjairól. 
Ötleteket várok!

November 6-án részt vet-
tem az Adventet előkészí-

tő megbeszélésen, melyről a 
tagságot  december 2-án,a 
következő klubnapon tájé-
koztatom. Ez ünnepváró ösz-
szejövetel lesz, melyen meg-
ajándékozzuk tagjainkat.

Többen érdeklődtünk az 
őszi egészségnap rendezvé-
nyei iránt.

November 15-én pénztár-
ellenőrzést tartunk.

Dalkörünk és versmondó-
ink készülnek az adventi sze-
replésre.

Január 5-én, vagy 6-án is-
mét pótszilveszterezünk.

Várjuk azon emberek je-
lentkezését klubunkba, akik 
szívesen töltenének el néhány 
órát korosztályuk társaságá-
ban.

 Póla Imréné



Mi újság Nagyvenyimen?14

SZOMSZÉDOLÁSSZOMSZÉDOLÁS
November 9-én vendég-

ségben jártunk szomszédasz-
szonyainknál Mezőfalván.

Az idén tízedik alkalom-
mal megrendezett Dréta An-
tal Egyházzenei Találkozóra 
kaptunk meghívást, immáron 
harmadszor. Bár a Fontana 
Női Karnak nem fő profilja az 
egyházi zene, repertoárunk-
ban több megfelelő dal talál-
ható és egy ilyen rangos fel-
kérésre is szívesen készülünk 
egy-egy darabbal. 

A mezőfalvi rk. templom 
gyönyörű akusztikával ren-
delkezik, ahol minden félresi-
került hang igen jól kihallat-
szik, tehát ott énekelni igazi 
kihívás. Négy új tagunk most 

ismerkedhetett meg ezzel a 
csodálatos élménnyel.

A találkozó fővédnöke, 
Márok Csaba polgármester 
szívélyes szavakkal fogadta a 
résztvevőket. Kedves barátnő-
ink pedig igen színvonalas ren-
dezvényt szerveztek a jubileum 
alkalmából. Hat kórus készült 
egy–egy rövid kis blokkal, majd 
a végén a „hagyományos” közös 
dal hangzott el. 

A paksi, a dunaújvárosi, a 
zirci városi vegyes karok, a há-
zigazda Mezőfalvi Nőikar, az 
ez alkalomra, négy év után, 
erre az alkalomra összeállt Vi-
adana kórus társaságában éne-
keltük közel százötvenen Paul 
Kiekestat  Soli deo Gloria-ját.

Nagy örömünkre a népes 
közönség soraiban venyimi-
eket is felfedeztünk, akik kí-
váncsiak volta a mi kis műso-
runkra. 

A koncert után az iskola 
aulájában, mint minden év-
ben, finom salátákkal, fasírttal, 
sült csirkecombbal, és a női 
kar tagjai által sütött csodás 
süteményekkel kínálták a kó-
rusokat. Többek által is meg-
állapítást nyert: ha nem lenne 
fasírt és csirkecomb, a találko-
zó már nem is lenne az igazi.

Kötögetők 
klubja

Október 16-án 10 órakor 
útra keltünk. Két célt tűztünk 
ki magunknak: irány Csobán-
ka, a gyönyörű hegyekkel öve-
zett szépséges hely, ahol a Fo-
nalparadicsomba látogatunk. 
A második cél a Campona 
plázában a Gobelin kiállítás 
és vásár megtekintése. 

Csodálatos, biztonságos 
utunk volt Greksa Gábor-
ral, külön jó volt, hogy végig 
zöld utat kaptunk Budapes-
ten, ami ritkaság a főváros-
ban. Gyöngyvér kinyitotta az 
üzletet a csoport kedvéért. A 
kedves fogadtatás után sze-
met gyönyörködtető élmény-
ben volt részünk. A sok szép 
fonál, zokni  baba, ami-guru-
mi, csodás karácsonyi fona-
lak, minták. Na, ez kellett ne-
künk... Én a sok szép színes 
fagombból is szemezgettem, a 
többiek is  szép fonalakat, tű-
ket vásároltak. 

A legjobb még ezután kö-
vetkezett. Szép csipkemintás 
kötőskönyvet vettünk, ami-
ből dolgozhatunk. A kétórás 
vendégeskedés után elbú-
csúztunk, majd a Camponába 
mentünk. Én magam sem vol-
tam még ebben a plázában, itt 
aztán jól körülnéztünk, aztán 
a kiállítóterembe mentünk, 
ahol a gobelin készítők mun-
káit csodálhattuk meg. Szí-
nes, fekete-fehér képek vol-
tak, mintha fényképek lettek 
volna. Óriási élmény volt. A 
búcsúzás előtt mindenki sza-
vazhatott az általa legszebb-
nek tartott műre – ezekből a 
szavazatokból kerül ki a kö-
zönségdíjas nyertes. 

Miután véget ért a prog-
ramunk, elindultunk hazafe-
lé. Előkerültek a magunk által 
sütött sütik. A közös élmény 
arra sarkalt bennünket, hogy 
induljunk el máskor is él-
ményszerzésre. 

Köszönjük a szép utat! 
Mindenkinek jó egészsé-

get, boldogságot kívánunk:
Szabadiné Iluska 

és a kötögetők

Vendégünk voltál-vendégeid voltunk!
Köszönet, hála hogy vendégünk voltál,
Hozzánk kedves szavakkal szóltál.
Felolvastad néhány szép versed,
Kicsit megismertük Aranyosi lelked.
Szerintem mindenkinek tetszettek a versek,
Jó volt átélni ezt a néhány percet.
Hiszen a vers gyógyszer szívnek és léleknek,
Értelmed ad egy tartalmas életnek.
Szép szavakkal könnyebb jó tanácsot adni,
Nyitott szívvel csak el kell fogadni.
Aki képes erre meglel egy szép álmot,
Megtanulja szépnek látni a világot.
Annál nagyszerűbb lesz számunkra az élet,
Minél többen leszünk aki erre képes.

Aranyosi Ervinnel való találkozásunk emlékére 
2019.            

 Kleiber István
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Köszönet a közösségnek
„Tisztelt Polgármester Asszony!
A nagyvenyimi hármasikrek édesanyja vagyok. 
Hálás szívvel köszönöm, hogy bokros teendőik mellett foglal-

koztak a kialakult speciális élethelyzetemmel, és tökéletes segítsé-
get biztosítottak nekünk. 

Aki nevelt gyermeket, tudja, hogy milyen első gyermekesként 
egy kisbabát ellátni. Nekem 3 extrém koraszülött, éretlen kisbabát 
ajándékozott a Jóisten, közülük egyiküket betegesebben. 

A környezetemben hasonló cipőben nem sokan járnak. 
Kis település Nagyvenyim. Az összefogás, segíteni akarás pél-

da értékű!
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek a hozzáállását, segítsé-

gét! Külön kiemelném Pók Tamásné Zsuzsa családsegítő és Török 
Zsuzsanna védőnő fáradhatatlan munkáját!

Rózsa Józsefné, Maca pótnagymamánk pedig erőt, energi-
át nem sajnálva, odaadással, szeretettel bánik gyermekeimmel. 
Mindezek mellett igyekszik mindenben segíteni, sőt! Az időn-
ként stresszes mindennapokban komplett pszichés támogatást 
nyújt. Vidám, magabiztos hozzáállásával, tettrekészségével fel-
dobja mindennapjainkat.

És hogy milyenek a venyimiek??? Nem tapasztaltam azt az 
összefogást más településen, hogy a szomszédok napi rendszeres-
séggel igyekeznek ebéddel, vacsorával kedveskedni! Ikres ismerő-
seim irigykedve csodálkoztak rá erre, hírből sem hallottak ilyen 
mértékű összefogásról! 

Mindenkinek köszönjük a sok-sok szeretetet, segítséget!
Önnek pedig a segítségben nyújtott támogatását!

Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Drávai Éva” 

„A szőlő és a bor történelme”
Rendhagyó borestek Becze Gábor 

történelem-, földrajztanárral
négy alkalommal.

Az első alkalom január 30-án, 18 órától a Palágyi 
József Művelődési Ház és Könyvtárban. Részlete-
ket később, a művelődési ház honlapján (muvhaz.
nagyvenyim.hu), és facebook oldalán (www.facebook.
com/muvhaznagyvenyim) olvashatnak.

„A bor az italok között a leghasznosabb, az orvosságok között 
a legjobb ízű és az ételek között a legkellemesebb”.   

(Hippokratész)

Do-in gyakorlás a Palágyi József 
Művelődési Ház és Könyvtárban

Újabb mozgásformával bővítettük a művelődési ház kínála-
tát szerdánként 18-19 óra között.

A do-in önmasszázs technikákat ötvöz légzőgyakorlatokkal, 
kopogtatásokkal, nyújtásokkal, amelyeken át eljutunk a relaxá-
cióhoz.

Nyújtózunk egy jót, befelé figyelünk és feltöltődünk, ener-
giát áramoltatunk.

Ha esetleg nem hallottál volna még róla, gyere és tégy bát-
ran egy próbát! 

A do-in nem korhatáros!
Bejelentkezés Zitánál a 06-30-386-10-46-os telefonszá-

mon, vagy e-mailben a zita.doin@gmail.com
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Az arborétum sem mentes a rossz szándékú, sokszor unatkozó emberektől

Egyik szemem nevet, a másik sír
Tisztelt Nagyvenyimi 

Polgárok! 
Mint a Szent Bernát Arbo-

rétum Alapítványa kuratóriu-
mi elnöke szeretném örömö-
met és sajnos a keserűségemet 
megosztani Önökkel.

Akik sűrűbben – esetleg 
ritkábban – meglátogatják 
az arborétumunkat, láthat-
ják, hogy az erőnkhöz mérten 
igyekszünk megőrizi, amit 
Dolmány Vendel, Köveshe-
gyi Rajnald és a több ciszter-
ci szerzetes ránk hagyott. Más 
képet mutat a park, mint amit 
ők megálmodtak. Sok növény 
eltűnt, amit 1990-ben beül-
tettek, az utak nyomvonala is 
megváltozott. Más képet mu-
tat, mint amire a ’90-es évek-
ből emlékezünk. Sajnos több 
vihart, és elvadulást kellett el-
szenvednie ennek a parknak. 
Volt idő, amikor nem tudtuk 
a sérült fákat szakszerűen ke-
zelni, emiatt balesetveszélyes-
sé vált a park. Évekig bezárva 
tartottuk. Rengeteg segítséget 
kaptunk cégektől és magán-
emberektől, hogy újra meg-
nyithassuk, és a csendet és 
nyugalmat szerető embertár-
saink szolgálatába állítsuk.

Jelenleg is több mint ezer 
óra közérdekű munkát aján-
lanak föl évente azok, aki szí-
vükön viselik az Arborétum 
sorsát. Külön köszönet az 
Erdőjárók túraegyesületnek, 
akik még az alapszabályukba 
is beleírták, hogy szívükön vi-
selik ezt a békét sugárzó he-
lyet. A másik köszönetem 
Vida Klárának és családjának 
szól, akik az év 365 napján 
miden reggel nyitják és zár-
ják a kapukat úgy, hogy na-
ponta átnézik minden rend-
ben van-e. Van e valamilyen 
viharkár, sérült növény, ker-
ti bútor, nyitva maradt ablak, 
vagy felkapcsolva felejtett vi-
lágítótest a Rendházban vagy 
a templomban.

A ciszterci rendház is las-
san megtalálja a helyét. Egy-

re több tábor és baráti társaság 
veszi igénybe, mint szálláshely. 
Az ebből – és pályázati forrás-
ból – befolyt pénz mind-mind 
a park szépítésére lett, és a jö-
vőben is lesz fordítva.

Eddig az öröm… Mint 
minden közösségi tér, az Ar-
borétum sem mentes a  rossz 
szándékú, sokszor unatkozó 
emberektől. Már Rajnald atya 
is panaszkodott, hogy több 
facsemetét az ültetés után ki-
loptak. Ezek nyomait ma is 
megtaláljuk. Ahol vörös fe-
nyőt látunk, mind egy ello-
pott fának a helyét őrzik. Én 
is többször bosszankodtam, 
amikor letaposták a kerítést, 
szemetet és állati tetemeket 
dobáltak át a kerítésen. Eze-
ket eltakarítottuk és eltemet-
tük. Úgymond belefér. Ami 
már jobban fájt, amikor be-
törték a melléképület ablaka-
it, befeszítették a raktár ajta-
ját, vagy a fákat és bokrokat 
tördelték. Ami viszont már az 
én türelmemet is túlhaladta, 
hogy a templom hirdetőtáb-
láját „valaki” negyedszerre töri 
be. Első három alkalommal 
ifj. Fritz József asztalos – aki 
a hirdetőt készítette – kicse-
rélte a bezúzott üveget. Októ-
ber harmadik hétvégéjén ple-
xid lapot tettünk bele, hátha 
azt nem bántják. Egy hetet 

bírt ki!! Az elkövető - aki úgy 
látszik nem tisztel semmit - 
egy hét után, mivel kővel nem 
tudta bezúzni, egy informáci-
ós tábla élével verte szét a mű-
anyag lapot.

Ez az esemény sajnos sú-
lyos döntés elé állított. Még 
egyszer beüvegezzük. Ha 
újabb rongálás lesz, komolyan 
el kell gondolkodnom, hogy 
csak rendezvények idejére 
nyitjuk meg a kapukat, mivel 
nem tudjuk biztonsági őrök-
kel védeni. A parkban sétáltó 
családnak lesz ez büntetés. Új 
helyet kell majd keressenek, 
aki eddig itt kocogtak a kavi-
csos utakon. Az iskola tanárai 
és tanulói csak körülménye-
sen tudnak majd bejönni sza-
badidős foglalkozásokat tar-
tani. Zárt kapukat találnak a 
távoli vendégeink is, aki csak 
azért tettek egy kitérőt Buda-
pest vagy Szekszárd felé, mert 
olvasták, hogy van itt egy Ar-
borétum, ami még geo-ládát 
is rejt. Egy-két az erkölcseiből 
kivetkőzött egyén miatt kell 
bezárkózzon egy közösségi 
tér!! Forr bennem az indulat, 
és nem vagyok egyedül. Nem 
kívánom minősítni ezt a tett-
legességi sorozatot amit elkö-
vettek. Lesújt és elszomorít.

Több fiatallal találkozom a 
parkban. Minden alkalommal 

az örömömet fejezem ki felé-
jük, hogy számomra elégtétel, 
hogy itt vannak és magukénak 
érzik ezt a helyet. Ha egy új 
arccal találkozom itt, mindig 
megszólítom, és ha kéri szíve-
sen mesélek a parkról, Rend-
házról, Templomról. Mindig 
csak azt kérem, hogy szólja-
nak, ha valami nincs rendben, 
illetve segítsenek megvéde-
ni és szebbé tenni községünk 
legrégebbi közösségi terét. Ez 
a kérés nem csak egy hang-
zatos szóvirág. Ha ezt a par-
kot magukénak érző embe-
rek nem állnak mellénk, csak 
annyit tudunk megtenni ami a 
saját erőnkből kitelik. Így nem 
tudjuk megelőzni a vandaliz-
must, illetve számon kérni az 
elkövetőket. 

Hamarosan lejár a Szent 
Bernát Arborétum Alapítvá-
nya Kuratóriumának öt éves 
mandátuma. Ketten marad-
tunk ennek a cikknek a tör-
delőjével, Bajusz György-
gyel. Egy ember nem ember, 
két ember fél ember…Szük-
ségünk van a segítő társak-
ra. Mind a kuratóriumi tag-
ság feltöltésében, mind segítő 
munkatársak személyében. 

25 év nem kis idő. Eny-
nyi ideje kezdte el a munká-
ját az Alapítvány. A 2000-es 
évek elején volt egy kemény 
hullámvölgy, de mára beérett 
az erőfeszítésünk gyümölcse. 
Van egy sokféle módon ki-
használható közösségi terünk, 
amely rengeteg lehetőséget 
kínál. Közösen kell megtalál-
juk, megfogalmazzuk és meg-
erősítsük ezeket. Várom a se-
gítő szándékú lakótársakat   

Ui.: Ha a hirdetőt betö-
rőnek van annyi bátorsága, 
hogy elém álljon, bocsánatot 
kérjen, hajlandó jóvá tenni 
az okozott kárt és megígéri, 
hogy ezentúl tisztelni fogja 
az Arborétumot, megbocsá-
tok és nem teszek feljelen-
tést ellene garázdaság miatt.   

Kiss Csaba Gábor

A templom hirdetőtábláját már negyedszer töri be „valaki”
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AZ ELSŐ HETVEN ÉV –  
Rendhagyó könyvajánló

Korunk világának megha-
tározó tevékenysége az okos 
kütyük használata. Majdnem 
azt írtam, a gombok nyomo-
gatása, ám manapság már nem 
is nyomkodunk, hanem si-
mogatunk, és nem is gombo-
kat…, Mégis vagyunk még 
néhányan, akik nem feledjük 
az érzést, olvasni jó. Izgalmas 
kaland, a sorok közt elbújva 
lesni az eseményeket, hagyni, 
hogy minket is beszippant-
son a történet, s ezzel magunk 
is annak szereplőjévé válunk. 
Igényes tartalom olvasása köz-
ben csiszolódik szókincsünk, a 
könyvből kitárult új világ éle-
síti elménket, tágítja látókö-
rünket. A könyvnyomtatás az 
emberiség meghatározó jelen-
tőségű vívmánya volt a fejlő-
dési pályán. Ma sokan vívnak 
keresztes háborút az írás, a fi-
zikai valójában is megfogható 
írott portéka megmentése ér-
dekében. Én nem vagyok ab-
ban egészen biztos, hogy ez a 
két dolog, a digitális világ és a 
papíron táncoló betűk harcban 
állnának egymással. Éppen 
ezért most nem is innen kö-
zelíteném meg a mondandó-
mat, ja bocsánat, az írandómat. 
Inkább egy érzést, személyes 
örömöt szeretnék Önöknek 
átadni, ezzel is arra bíztatva az 
engem olvasót, hogy egy má-
sik írást olvasson, vegye a kezé-
be Kovács Árpád: AZ ELSŐ 
HETVEN ÉV című, „ön- és 
köztörténelmi” könyvét.  Ez 
a könyv szép -kívül és belül 
egyaránt-, és már a bemuta-
tóján kézbevett példánya arra 
késztetett, hogy az olvasásával 
feltáruló titkokat megosszam 
másokkal, a nagyvenyimiekkel 
is. Hoztam hát egyet ajándék-
ba Önöknek is, a Palágyi József 
Könyvtárba. 

Kovács Árpádot sokan is-
merik a tv-ből, rádióból, a gaz-
daság és a politika világa iránt 
talán kevésbé érdeklődők is 
tudják, hogy a Költségveté-

si Tanács jelenlegi elnöke ko-
rábban az Állami Számvevő-
szék elnöke volt, s sok más, 
tisztességgel ellátott megbí-
zatása után és mellett a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság 
„obsitosaként” annak Örökös 
Tiszteletbeli Elnöke is egy-

ben. A Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudományi 
Karának előadójában kezdő-
dő, s akkoriban a katedra két 
oldalát jelentő személyes kap-
csolatunk már rég átalakult, s 
alapul szolgál ahhoz, hogy ezt 
az első felében színes családre-

gényt, másik részében pedig a 
mögöttünk álló évtizedek iz-
galmas gazdasági-politikai vi-
szonyrendszerébe is bepillan-
tást nyújtó kordokumentumot 
is jelentő könyv ajánlói sorá-
ba lépjek szerényen. Tisztelet-
tel és szeretettel adózva ezzel 
a kedves professzor, „az állami 
pénztárca” elismert őrzője, az 
emberi és szakmai példakép, a 
bölcs barát színes egyéniségé-
nek varázsa előtt.

Ahogy a könyv hátlap-
ján Báger Gusztáv írja: „Ez a 
könyv egy cselekvő ember tel-
jesítményének pontos lenyo-
mata. Hitelességét a szüntele-
nül tevékenykedő individuum 
feltárulkozása, kiáltása és iga-
zságszeretete adja.” 

A könyv remek olvasmány-
élményt nyújt a vasárnapi ebéd 
utáni sziesztában, vagy bo-
rongós őszi estéken egyaránt. 
Szakmabélieknek vagy attól 
éppenséggel távolabb álló, de 
a magyarországi fejlődési fo-
lyamatok felé érdeklődéssel 
forduló ember számára egya-
ránt. Vegyék magukhoz e kö-
tetet társként, és engedjék ma-
gukhoz közel a történetet… 
Megéri.

Vargáné Kaiser Katalin

A könyv bemutatóján, Baráth Etele és többek társaságában, dedikálás közben az MTA 
Könyvtár és Információs Központjában, 2019. november 7-én
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Az afrikai sertéspestisről!
Az elmúlt hónapban Pest 

megyében vadasparkban vad-
disznók elhullásával kapcso-
latosan kimutatták az afrikai 
sertéspestis kórokozóját. A fer-
tőzött területtől való távolság 
függvényében az országban ma-
gas, közepes és alacsony kocká-
zatú területek vannak megha-
tározva. Az elmúlt évek során 
többször tájékoztatás történt a 
fertőző betegségek megelőzésé-
nek lehetőségeiről, szabályairól, 
azonban a mostani járványve-
szély miatt szükségesnek tar-
tom a megelőzéshez szükséges 
helyes magatartás, tennivalók 
ismételt ismertetését. Legfon-
tosabb  feladat a betegség terje-

désének és a házi sertések fer-
tőződésének megakadályozása.

Az élelmiszerlánc minden 
szereplőjének tudatos, fegyel-
mezett, minden szabályt betar-
tó viselkedésére, munkájára van 
szükség az afrikai sertéspestis 
– és egyéb fertőző betegségek 
– terjedésének, behurcolásának 
megelőzéséhez.

Kérdésük esetén állok ren-
delkezésükre.     

dr. Bodolai György 
hatósági és ellátó állatorvos

Előszállás, Nagykarácso-
nyi u. 7. 30/8161-367

(Dr. Bodolai György írása 
teljes terjedelmében, jótanácsok-
kal együtt a  www.nagyvenyim.
hu oldalon olvasható.) 

Füstölgés! Avagy: utunk Európába

Tisztelt Nagyvenyimiek! 
Mielőtt füstölgésembe be-

lekezdenék, megköszönöm 
minden választópolgárnak, 
aki szavazatával segítette kép-
viselői újraválasztásomat. Az 
560 voks kevésnek bizonyult, 
de sebaj, így is jó csapat jött 
össze!

Kampány időszakban, szó-
rólapozás közben beszélgetve 
lakótársakkal, a legtöbb pa-
nasz már nem az utak állapo-
táról, hanem a településünket 
időnként beborító füstfelhőről 
szólt. Érti, és persze megérti a 
panaszos, hogy szükségszerű 
az égetés, de mindenképpen 
zavaró. Különösen az a módja 
az égetésnek, amikor a kedves 
„szomszéd” úgy rakja össze a 
máglyát, hogy az még másnap 

is orrfacsaró bűzzel füstölög. 
Lehet ezt másképpen is csi-
nálni! Az egyik szomszédom 
például briliánsan tud égetni! 
Napokkal előbb látom, hogy 
készül a máglya, aztán ami-
kor eljön a nap, legfeljebb egy 
kis füst, recsegés, ropogás, és 
fél órán belül ott a hamuku-
pac és kész.

Felreppent a helyi médiá-
ban (face) ezen időszakban, a 
komposztálás kérdése. Mivel 
én is füstölgő voltam, tanúim 
a szomszédjaim, utána keres-
tem a komposztálás tudomá-
nyának. Látom, hogy különö-
sen Bp.-i agglomerációban az 
Önkormányzatok támogatják 
a lakosok otthoni törekvéseit. 
Azonnal elhatároztam, rajta, 
én is! Nem egy nagydolog ám! 

A szomszéd fűrésztelepen 
vásároltam 50 db 1 m-es fe-
nyődeszkát, összecsavaroz-
tam, s íme az 1m3-es gyűjtőlá-
da. (Lásd a fotón és az ábrán!) 
A többi a természet dolga, il-
letve, ha a képviselőjelöltek 
vállalása beválik, talán az Ön-
kormányzat is lép ez ügyben.

A füstölésen kívül engem 
néhány más dolog is zavar! Ké-
rem szépen, én úgy érzem, aki 
szombaton 11-óra után egé-
szen vasárnap estig bármikor 
képes füvet nyírni, az bármi-
re… is képes. Tudom, messze 
vagyunk már ettől, de régen 
büntették a hétvégi munka-
végzést. Bizonyára nem vélet-
len. Gondolkodjunk el ezen.

Más: Én a Földvári utcá-
ban lakom. A felújítás után 

is maradt az egy sávszéles-
ség, kiváló útpadkával. Kép-
zeljék, el mi történik, amikor 
két SUV egymással szem-
ben, 60-al kerüli egymást, 
mindkettő félig a padkán! 
Katasztrófa! És ez délutá-
nonként folyamatosan zajlik. 
Az, hogy lassítva félrehú-
zódjon, az senkinek eszébe 
nem jut! 

Úgy gondolom, a fentiek 
különösebb anyagi ráfordítás 
nélkül, egyenként kis energia 
befektetéssel megoldhatóak 
lennének, a közösség közben 
sokkal többet kapna, javulna 
az életminőség, a kulturáltsá-
gi színvonal, és lépnénk néhá-
nyat Európa felé!

Schneider Vilmos
Földvári u. 37

Aranydaru Dalkör 
TOBORZÓ

Szeretettel hívjuk azon KEDVES 
KORTÁRSAINKAT, akik szívesen éneklik 

és hallgatják a népdalokat.

Az ARANYDARU DALKÖRBEN lehetőség van 
énekelni, új dalokat tanulni, sőt, még 

mások előtt előadni, alkalmanként 
vendégségbe menni, 

vendégeket visszahívni.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk minden csütörtö-

kön 15-16 óra között a Palágyi József Művelődési Ház és 
Könyvtárban (Nagyvenyim, Fő utca 16/1.).
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Köszöntjük  
új fogorvosainkat!

A Jenei Fogászat 1997-
ben kezdte meg működését 
Budapesten vegyes (felnőtt 
és gyermek) fogászati rende-
léssel. Tulajdonosa Dr. Jenei 
András 2011-ben alapította 
meg a Szép és Ép Fog Fo-
gászati Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, majd néhány évre 
rá a Protect Dental Kft-t., 
amelyek a dinamikusan fej-
lődő egyéni vállalkozás egy-
re növekvő rendszerét hiva-
tottak egységes struktúrába 
szervezni.

Ennek folyományaként 
született meg az egységes irá-
nyítás alatt álló Jenei Fogá-
szat cégcsoport, mely a térség 
meghatározó szereplőjévé 
vált a fogászati járóbeteg-el-
látásában. A társadalmi-, és 
piaci igényeket felismerve 

fogorvosi rendelőink (me-
lyek száma jelenleg megkö-
zelíti a 20 fióktelepet) a köz-
finanszírozott ellátás keretein 
belül próbálnak a magánren-
delőkre jellemző minőséget 
nyújtani a gyógyítás színvo-
nalában.

A kiváló fogorvos-, és asz-
szisztens kollégáink által biz-
tosított szolgáltatás különö-
sen hiánypótló Fejér-megye 
kisebb, és közepes méretű te-
lepülésein, így Nagyvenyim-
ben is. Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy fiatal, de tehetséges 
kollégáink, Dr. Varga Móni-
ka és Dr. Sáfrán László prak-
tizálásának 2019. decembe-
ri megkezdése Nagyvenyim 
lakosságának hosszú távú és 
színvonalas ellátását bizto-
sítja.

Az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően új 
fogorvosi szék szolgálja a nagyvenyimi betegek még szín-
vonalasabb egészségügyi ellátását

Dr. Lovász Zita, Nagyvenyim  
fogszakorvosa nyugdíjba vonult.

A község lakói nevében köszönjük 
a doktornő eddigi munkáját 

és nyugdíjas éveihez egészséget, sok 
örömöt, boldogságot kívánunk neki!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Méhnyakszűrés a védőnőknél
Magyarországon néhány 

éve lehetőség van arra, hogy 
a hölgyek a helyi védőnőknél 
jelentkezzenek méhnyakszű-
résre. Ez Nagyvenyimen 2015 
óta lehetséges.

A programban azok a 25 
és 65 év közötti nők vehet-
nek részt, akik nagyvenyi-
mi lakhellyel rendelkeznek 
és legalább 3 éve nem jártak 
nőgyógyásznál. Az érintet-
tekről a NEAK listát készít és 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ számukra meghívó 
levelet küld.

A levéllel rendelkezők je-
lentkezhetnek nőgyógyásza-
ti szakrendelésen, valamint a 
levélben megadott telefon-
számon a helyi védőnőnél is. 
A helyi, térítésmentes védő-
női szűrésre időpont kérhető 
még a 30/479-56-64-es tele-
fonszámon.

Aki a feltételeknek meg-
felel, de meghívólevelet nem 
kapott, annak vizsgálatára 

adategyeztetés után a védőnő 
engedélyt kérhet a NEAK-tól.

Valamennyi szűrővizsgá-
lat célja, hogy az elváltozások 
olyan stádiumban kerüljenek 
felismerésre, amikor még pa-
naszt nem okoznak, de a ké-
sőbbiekben rosszindulatúvá 
fejlődhetnének. A méhnyak-
szűrő vizsgálattal is ezt sze-
retnénk elérni. Ezért biztatok 
minden nőt, hogy legalább 3 
évente ezt a szűrést végeztesse 
el, saját maga és családja érde-
kében is.

Várom jelentkezését!
Horváth Istvánné védőnő




