
Vár a bölcsi 
nemsokára

Épül-szépül, már majdnem 
készen van a Nagyvenyim 
legújabb közintézményének, 
a kétcsoportos bölcsődének 
otthont adó épület az óvoda 
szomszédságában.  Szemet 
gyönyörködtető látvány és szí-
vet melengető érzés, ahogyan 
év eleje óta napról napra egy-
re jobban kiteljesedik a három 
traktusból álló épület. 

Újdonsággal gazdagodik 
településünk központja is. A 
termelők és a fogyasztók ér-
dekeit egyaránt szolgáló helyi 
termelői piac épül – hamaro-
san el is készül – a Polgármes-
teri Hivatal mögött a parkban. 
(Fejlesztéseinkről 2-3. oldalon 
olvashatnak.)

 
Sok szeretettel várjuk településünk minden kedves lakóját a  

2020. augusztus 20-án, 
11:00 órakor  

megrendezésre kerülő 
újkenyér ünnepre. 

 Szent Bernát Arborétum 
parkja 

Aranydaru Dalkör  
Nagyvenyimi Táncegyüttes  

Kenyérszentelés 

Az eseményről részletesen a honlapunkon (muvhaz.nagyvenyim.hu), facebook 
oldalunkon (www.facebook.com/muvhaznagyvenyim), és plakátjainkon 

tájékoztatjuk Önöket. 

Településünnep: köszönet és főhajtás 
Tisztelt Nagyvenyimiek!
Idén rendhagyó módon, szomorkás hiányérzettel kísérve ér-

kezik el közénk augusztus hava. Sok-sok éve már annak, hogy 
Nagyvenyim önállóvá válását, mint lakóközösségünk legnagyobb 
ünnepét, hagyományosan Falunappal köszöntjük. Ez az idei év 
azonban a világjárvány hozta veszélyekre fordítja a figyelmet, 
kénytelen-kelletlen veszteségek elé állítva minket. Az érvényes sza-
bályozás szerint idén nem adatik meg a lehetőségünk arra, hogy 
otthonunk közigazgatási önállóságát a megszokott módú, felsza-
badult hangulatú ligeti forgatagban ünnepelje a település apraja-
nagyja. De úgy vélem, ez az időszak, a Falunap ünnepi időszaka, 
mégiscsak lehetőséget ad nekünk, hogy átérezzük, milyen a közös-
ség részének lenni. Megmutatja, hogy van múltunk, amire büsz-
kék lehetünk, és van jövőnk, amiért érdemes dolgozni és együtt-
működni, és ez erősíti összetartozásunkat, otthonunkhoz fűződő 
kötődésünket.

Engedjék meg, hogy a település vezetőjeként az önállóvá vá-
lás ünnepén köszöntsem Önöket, a település központi részén és 
Mélykúton egyaránt! Mert hinnünk kell, hogy van jövőnk, van 

jövője a közösségünknek, amit alkotunk.  Vállunkon a felelősség 
ezért a közös jövőért, a gondolkodás, hogy mit tehetünk mind-
annyiunk javáért, mi az, amivel hozzájárulhatunk, legyen az kicsi 
vagy nagy dolog, kinek-kinek lehetőségeihez mérten. Összefogá-
sunk feltételezi, hogy senki sem értéktelen tagja az egésznek. A 
mögöttünk lévő időszak megmutatta ezt.

Nagyvenyim lakosságát, intézményeit és civil szervezeteit kö-
szönet illeti a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásért. Fogad-
ják tőlem ezért a főhajtásomat! Arra kérem Önöket, hogy őrizzék 
meg még soká ezt a fegyelmezettséget és tenniakarást, mert szük-
ségünk lesz rá! 

Köszönet és főhajtás tehát Nagyvenyimnek, s a nagyvenyimi-
eknek! Legyenek rá büszkék, hogy Nagyvenyim polgárai, mert mi, 
képviselők, büszkék vagyunk Önökre!

S bár a Falunap ünnepe most forgatag nélkül telik, kísérjék fi-
gyelemmel honlapjainkat, s legyenek részesei a megtartható kere-
tekben meghirdetésre kerülő más rendezvényeinknek!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

2020. július
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Új eszközökkel gazdagodik 
Nagyvenyimen az 

egészségügyi alapellátás
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi 

eszköz - 2020 című MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati ki-
írásra ezév tavaszán benyújtott sikeres pályázatunk eredménye-
képpen 2 912 017 Ft értékben kapnak új orvosi eszközöket, 
berendezéseket az egészségügyi alapellátásban dolgozó házior-
vosok, fogorvosok és védőnők.  A kéziműszerek, informatikai 
eszközök mellett mód nyílik a háziorvoslásban, házi gyermek-
orvosi ellátásban, a csecsemőellátás körében, valamint a szív- és 
érrendszeri megbetegedések terén jelentős diagnosztikai érték-
kel bíró eszközök és műszerek (EKG, vérnyomásmérő, dopp-
ler, holter EKG, ambuláns vérnyomásmérő és aktivitás-monitor 
berendezés, ABPM készülék vérnyomásmérő Holter, fonen-
doszkópok, csecsemő hosszmérő, testzsírmérleg, színlátásvizs-
gáló könyv stb.) és a fogászati ellátásban használandó új foto-
polimerizációs lámpa beszerzésre is. A támogatás segítségével 
ismét jelentős mértékben és minőségben nő a betegellátás szín-
vonala és javulnak az egészségügyi dolgozók munkakörülmé-
nyei Nagyvenyimen.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Örökké elevenen élő fájdalom

Szűk körben, a koronaví-
rus-járvány meghatározta ke-
retek között tarthatott meg-
emlékezést Nagyvenyim is a 
nemzeti gyásznapon, 2020. jú-
nius 4-én. 

Polgármesterünk olyan 
helyszínt keresett a centenári-

umra, amely a helyiek számá-
ra a megvalósult, határokkal 
meg nem szakítható összetar-
tozás szimbóluma, ezért annál 
a kopjafánál gyűltek össze a 
megemlékezők, amelyet erdé-
lyi barátaik állítottak a község-
háza melletti parkban.

Vargáné Kaiser Katalin polgármester és Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző helyezett el emlékszalagot a kopjafán     Fotó: Horváth Tamás

Pöttöm Panna Mesetára, Cseperedők Mókavára,  
Aprónépek vidám Háza, kaput nyithat januárra 

Kedves Nagyvenyimi Ap-
róságok! Tisztelt Anyukák, 
Apukák, leendő Szülők! 

Mindannyian izgalommal 
és jóleső várakozással szem-
léljük, ahogyan leendő böl-
csődénk épületének részletei 
-Építtető és Építő simogató 
szeretetétől kísérve- egyre in-
kább kiteljesednek.

Az épület megépültével 
azonban még igencsak sok 
dolog szükséges ahhoz, hogy 
csemete-cseperedőnk végre 
megnyithassa kapuit, s a ma 
még a védőfólia alatti tompa 
pompában derengő padlóla-
pokat tapodva apró talpacs-
kák induljanak a gyermek-
foglalkoztatók mesevilágának 
meghódítására.

Rengeteg, hozzánk, a hi-
vatalba csak kerülő úton elju-
tó kérdés vetődik fel ilyenkor 
a lakosságban, szülőkben, ér-
deklődőkben. Ezekből érzé-
kelhető az öröm, a várakozás 
és a bizonytalanság is. 

Ezért fontosnak tartom a 
hiteles tájékoztatást.

Itt az újság hasábjain ke-
resztül is szeretném tudatni a 
tisztelt érintettekkel és érdek-
lődőkkel, hogy a bölcsőde vár-
hatóan januárban nyitja meg 
kapuit. Mivel Nagyvenyimen 
jelenleg nincsen önkormány-
zati bölcsőde, ezért egy tel-
jesen új intézményt kell ala-

pítanunk és működését 
engedélyeztetnünk, ami egy 
több mint kéthónapos, bo-
nyolult eljárás, mely csak a 
feltételek teljeskörű fennállá-
sa esetén (vagyis egy tökélete-
sen működő épület, az utolsó 
kiskanál, fogkefe és bili iga-
zolt meglétekor) indítható el. 

Ez azt jelenti, hogy a fog-
lalkoztatásba bevonni szán-
dékozott dolgozók körében 
szükséges a pályáztatás és az 
egyeztetés az ősz folyamán, 
de ténylegesen foglalkozta-
tott kollégaként felvételükre 
csak januártól kerül sor, aho-
gyan a gyermekek beíratását 
is csak az engedélyezett in-
tézmény megléte esetén tud-
juk megkezdeni. A gyerme-
kek beíratásának idejéről és 
az ellátás részletes feltételei-
ről időben és részletesen fog-
juk tájékoztatni a lakosságot 
és főként az érintett korosz-
tály szülőit.

Egyelőre semmilyen, az el-
látandó gyermekek majdani 
felvételét érintő eljárást nem 
kezdtünk, és az ősz beáll-
ta előtt nem is fogunk meg-
kezdeni.  Ennek megkezdése 
körében pedig egyértelmű tá-
jékoztatást fogunk eszközölni. 
Türelmüket és megértésüket 
ezúton is megköszönve: 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

A gyönyörű bölcsődénk
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Újabb lépések Újarcú településközpontunk és  
a gyermekekbe befektető, családbarát település 

 kiteljesedése felé…
Fejlesztések a környvtárnál, 
szociális szolgáltató tömbnél

Már megkezdődött a Ma-
gyar Falu Program keretében 
meghirdetett, A nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése 
című, MFP-NHI/2019 kód-
számú pályázati kiírásra be-
nyújtott sikeres pályázatunkkal 
elnyert 22 466 978 Ft-os támo-
gatásból, a könyvtár és szociá-
lis szolgáltató tömb épületében 
és külső környezetében meg-
valósuló munkálatok előkészí-
tése. A beruházások körében 
a könyvtári épületre is kerül-
nek napelemek, mindkét épü-
letben kiépül a klimatizálás, és 
új, a meglévő világítást kiegé-
szítő korszerű, a kiállítási szín-
vonalat emelő világítási beren-
dezések kerülnek felszerelésre, 
valamint az új épület használ-
hatóságát, vendégeink kom-
fortérzetét javító további bú-
torozási munkálatok készülnek 
majd el. A projekt részeként 
még ezévben megújul, átalakul 
az épülettömb külső területe is.

Újarcú településközpont

„Újarcú településközpon-
tunk” komplex koncepciójá-
nak megvalósítása többlépcsős, 
és többféle jellegű fejlesztést 
magába foglaló középtávú fo-
lyamatot jelent. Minden egyes 
lépéssel közelebb jutunk egy 
korszerű, és mind esztétikai, 
mind funkcionális értelem-
ben élhető település „közössé-
gi magját” jelentő, komfortos, 
az emberek által használt és 
kedvelt településközpont létre-
jöttéhez. A Magyar Falu Prog-
ram mellett így az önkormány-
zati feladatellátás támogatására 
2019-ben kiírt pályázatunk 
 19 997 737 Ft-os támogatást 
hozó sikerével most mód nyílik 
az iskola és a könyvtár közötti 
terület másik részének megújí-
tására is. A görpálya eszköze-
inek felújítása mellett további 

sportolási és szabadidős lehető-
ségek is elérhetővé válnak majd 
az ezen a területen létrehozan-
dó „Suli Fitt Park – Kölyökvár” 
birodalmában. Nem titkolt 
cél a tizenéves, középiskolás 
korosztály számára izgalmas, 
kedvelt környezet kialakítása, 
amely módot ad a Fiatalok ér-
tékes időtöltésére éppúgy, mint 
a kisebbekkel és felnőttekkel 
való tartalmas együttlét meg-
valósítására is. 

Több funkciójú a piacépület

Mindeközben a hivatal in-
gatlanának Deák Ferenc ut-
cára néző részén a Vidékfej-
lesztési Program pályázatának 
37 413 049 Ft-os támogatása 
keretében hamarosan elkészül 
a helyi termékértékesítésnek 
helyet adó, ám ennél sokkal-
ta nagyobb funkcionalitással 
felruházható piacépület is. A 
projekt részeként a helyi ter-
melőknek és a lakossági vevők 
számára kívánunk elsősorban 
kulturált értékesítési területet 
létrehozni, de átgondoltsággal 
több fontos célunk is megvaló-
sulhat eközben. Az épületkiala-
kítás praktikuma mellett nyil-
vános illemhely is kialakításra 

kerül, s ez talán mentesítheti 
a játszóteret és a téli időszak-
ban terheltté váló Egészség-
házat is az ennek hiányában 
fennálló, nehezen viselhető és 
nem is kezelhető problémák-
tól. Mivel a piacon szükség lesz 
a szelektív hulladéktárolás le-
hetőségének kialakítására, így 
a Dunanett Kft. szakemberei-
vel való egyeztetés eredménye-
ként ide tervezzük áttelepíteni 
a  Spar áruház parkolójánál lévő 
üveggyűjtő konténert, melynek 
jelenlegi helyén nem biztosít-
ható az üveghulladék kulturált 
gyűjtése. Bízunk benne, hogy 
új, a piaci nyitvatartás idején 
szabadon elérhető, egyébként 
zárt helyén lévő üveggyűjtő és 
környezete sokkal kezelhetőb-
bé válik majd, és megoldódik 
az Üzletköz lakóinak régi, jo-
gosan felvetett (egyik) problé-
mája is. 

Ehhez kapcsolódóan – csak 
röviden- tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot, hogy a társulási for-
mában működtetett hulladék-
gyűjtés körében megvalósuló-
ban lévő milliárdos fejlesztés 
részeként, az új szemetesau-
tók után mostanra beszerzés-
re kerültek a háztartásokban 

kiosztásra kerülő új, 2 frakciós 
szelektív gyűjtést biztosító hul-
ladékgyűjtő edények. Erre vár-
hatóan a településközpontban, 
hivatali koordináció mellett az 
őszi időszakban kerülhet sor.

A tornaszobát is birtokba vehetik 
a kicsik a tanév kezdetekor

A gyermekekbe történő be-
fektetés szlogenjének idei évre 
megfogalmazott gondolatát 
talán az óvoda háza-táján zaj-
ló történések demonstrálják 
a legszembetűnőbben. A tor-
naszoba elkészültét még szin-
te meg sem éltük, mikorra fi-
gyelmünket és minden erőnket 
a COVID világjárványára és 
a lehetséges veszteségek mi-
nimalizálására, éppenhogy az 
idősek védelmére kellett fordí-
tanunk. Így ezt az új, mintegy 
25 millió Ft-ból megépült léte-
sítményt a kicsinyek ténylege-
sen majd az új iskolaév kezde-
tén tudják birtokba venni. 

Támogatást nyertünk az óvodai 
főzőkönyha fejlesztésére is

Az intézmény ingatlanán 
folyó bölcsődeépítés előké-
szítése közepette kaptuk a jó 
hírt, hogy az önkormányza-
ti étkeztetési fejlesztések kö-
rében benyújtott pályázatunk 
is támogatásra került, így, mire 
megnyílik a bölcsőde, az ez-
zel járó, mennyiségileg is, mi-
nőségileg is átalakuló ételigény 
kielégítése már az óvodai fő-
zőkonyha mintegy 30 millió 
Ft-ból történő átalakításával 
létrejövő korszerű konyhá-
ban, új, teljességében villamos 
rendszerű főzősoron és rozsda-
mentes konyhai berendezések-
kel valósulhat meg.   Így most 
az óvodai szünet idején újabb 
serény kivitelezésbe fogtunk, 
hogy az ősz eleje már minél 
boldogabb mosolyt csalhasson 
konyhásnéni és éhes kisgyer-
mekek arcára egyaránt. 

Vargáné Kaiser Katalin 

A piac csak egy a folyamatban lévő fejlesztéseink közül. 
Alább olvashatnak a többiről is
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Jubiláló házaspárok köszöntése
Nagyvenyimen évek óta szokás a 25., 

vagy 50. házassági évfordulójukat ün-
neplő párok ünnepi köszöntése. Első-
sorban olyan házaspárok jelentkezését 
várja az önkormányzat és a művelődé-
si ház, akik Nagyvenyimen kötöttek 
házasságot 25, 50 vagy 60 évvel ezelőtt, 
de 2017-től kezdődően szeretettel vár-
juk azokat a jegyeseket is, akik nem 
Nagyvenyimen esküdtek, de jelenleg 
Nagyvenyimen élnek, hogy őket is kö-
szönthessük a jeles nap alkalmából.

Ezért kérjük azokat, akik idén ün-
neplik házasságuknak 25., 50. vagy 

60. évfordulóját, és szeretnének részt venni a 2020. október 2-án, pénteken megrendezésre kerülő jubile-
umi köszöntésen, 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, pén-
teken 9-14 óra között), vagy a muvhaznagyvenyim@gmail.com címen.

A program Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata a 
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 azonosítójú projekt keretein belül valósul meg,  

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata szervezésében. 

KULINÁRIS  KAVALKÁD 

 
CSALÁDI NAP BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENNYEL, HÁZI PÁLINKA- ÉS BORVERSENNYEL, 

LEKVÁRVERSENNYEL a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület együttműködésével,  
 Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata szervezésében 

 

A RENDEZVÉNYRE VALÓ BELÉPÉS ÉS A VERSENYEKRE VALÓ NEVEZÉS INGYENES! 
 

A GYERMEKEKET INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ UGRÁLÓVÁR, ÉS ARCFESTÉS VÁRJA 
 

Részleteket a programról később, a nagyvenyim.hu-n és kihelyezett plakátjainkon olvashatnak. 
 

Várjuk Önöket szeretettel és finomságokkal, estére pedig 
tálcán kínáljuk a magyar népdal- és néptánckincs legjavát! 

 
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 

Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület 
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Szent Adalbert-díj 2020 dr. Müller Cecíliának
Müller Cecília orszá-

gos tisztifőorvosnak adomá-
nyozta Szent Adalbert-díját 
a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége, melyet Makláry 
Ákos, a KÉSZ elnöke adott 
át június 25-én, zártkörű ün-
nepség keretében.

Idén rendhagyó módon ke-
rült sor az 1992-ben alapított 
Szent Adalbert-díj odaítélésére 
és átadására. A KÉSZ elnöksé-
ge ezúttal szakított hagyomá-
nyaival, és a szokásosnál ko-
rábban (a Szent Adalbert-díj 
átadása rendszerint a KÉSZ 
őszi küldöttgyűlésén történik) 
döntött a rangos díj sorsáról. 
2020-ban váratlan feladatok 
és megpróbáltatások elé állí-
totta az egész világot a koro-
navírus-járvány. Hazánkban 
kiemelkedő szerepe volt a jár-
ványhelyzet kezelésében a Ko-
ronavírus-járvány Elleni Vé-
dekezésért Felelős Operatív 
Törzsnek, melynek tagjaként 
az emberek mindennapi éle-
tének részévé vált Müller Ce-
cília országos tisztifőorvos. A 
veszélyhelyzet visszavonásával 
munkájuk nem ért véget, de 
lezárult egy jelentős időszak. 
A KÉSZ vezetősége a Szent 

Adalbert-díjjal Müller Cecília 
a magyar emberek egészségé-
nek megóvása érdekében nap 
mint nap fáradhatatlanul, ma-
gas szakmai színvonalon vég-
zett áldozatos munkáját kíván-
ta elismerni, melyet keresztény 
szellemben, nagy empátiával és 
felebaráti szeretetet tanúsítva 
folytatott.

A szűk körben megtartott 
díjátadón részt vett az egyesü-
let társelnöke, Galgóczy Gábor, 
elnökhelyettese, Keresztes Dé-

nes, Pálmai Tamás elnökségi 
tag és a kitüntetett orvos férje, 
dr. Zseli József is.

Makláry Ákos méltatásá-
ban kiemelte Müller Cecília 
evangelizációs tevékenységét, 
melyet az elhivatottsággal és 
alázattal folytatott munkájá-
val ért el.  A KÉSZ elnöke be-
szédében rámutatott arra, hogy 
Müller Cecília nem tett mást, 
mint „aprópénzre váltotta” az 
evangéliumot. Jó keresztény-
ként láthatóvá tette mindenki 

számára, hogy mit jelent ko-
vásznak lenni vagy mécsesként 
világítani. Biztosította a főor-
vos asszonyt a KÉSZ tagsá-
gának támogató imádságáról, 
mely elkíséri, és erőt ad az előt-
te álló feladatok és kihívások 
elvégzéséhez, amire nagy szük-
ség van a járvány elleni további 
küzdelemben.

Müller Cecília köszöne-
tét fejezte ki az elismerésért, 
mely fontos megerősítést je-
lent hivatásának és keresztény 
küldetésének gyakorlásához. 
Kiemelte azt, hogy munká-
ja során megtapasztalta, ha az 
emberek megértik, hogy mi 
történik velük, könnyebben vi-
selik annak következményeit. 
Ezért is tartotta fontosnak a 
nyilvánosság részletes tájékoz-
tatását a veszélyhelyzet idején, 
ami nagymértékben megköny-
nyítette a hatékony fellépést a 
vírus terjedésével szemben. Az 
ünnepség megható pillanata 
volt, amikor a főorvos asszony 
hálás szívvel gondolt vissza 
szüleire, édesapja sziklaszilárd 
hitére, mely a mai napig meg-
határozó számára.

Forrás: SJ/KÉSZ honlapja

A díjátadást követően dr. Galgóczy Gábor, dr. Müller Cecília, 
dr. Zseli József és Makláry Ákos (Fotó: Makláry Emma)

Koronavírus – múlt, jelen és jövő
Ezzel a címmel tartott elő-

adást dr. Müller Cecília Or-
szágos Tisztifőorvos asszony 
nálunk a minap, így mi, Ve-
nyimiek, elsőkézből értesül-
hettünk a koronavírus járvány 
körében rendelkezésre álló in-
formációkról. Az első és talán 
legnehezebb időszakon túl va-
gyunk, de várhatóan még előt-
te egy második hullámnak. 
Megint csak rajtunk áll, hogy 
felelősen vigyázzunk egymás-
ra és magunkra is. 

A világjárvány beindulását 
követő intézkedések alapjaiban 
változtatták meg az életünket. 
Az önkormányzatnak és intéz-
ményeinek egyik napról a má-
sikra új működési módra kel-
lett kapcsolniuk, eddig nem 
lévő, új fajta szolgáltatásokat 

kellett gyorsan és hatékonyan 
beindítani, egyaránt védve a 
lakosságot és intézményi dol-
gozót, gyermeket, ifjat és idő-
sebb polgárt… Sikerrel, de 
nagy áldozatokkal éltük meg 
e több, mint 4 hónap kihívá-
sait. Az önkormányzati műkö-
dés pénzügyi lehetőségei a mi 
sajátos körülményeink folytán 
(a legnagyobb mezőgazdasági 
szereplő adómentessége, a sok 
kicsi, és helyiadó-potenciállal 
egyáltalán nem rendelkező vál-
lalkozás melletti sok nagyobb, 
szállítmányozással, fuvarozás-
sal és személyszállítással fog-
lalkozó cég számára az állam 
által biztosított, vállalkozást 
segítő, normatív jellegű ágaza-
ti kedvezmények mellett, a ter-
melő tevékenység alacsony he-

lyi jelenléte) a szomszédos vagy 
más kistelepülésekhez képest is 
nagyobb mértékű beszűkülést 
mutatnak, amelyre csak cse-
kély ráhatással bírunk. A tele-
pülés érdeke és a hosszú távú 
jövő záloga is, hogy ezt minél 
inkább kompenzálni tudjuk új 
adófizetők megjelenésének se-
gítésével, és olyan fejlesztések-
kel, melyek támogatottsága tel-
jes, vagy jelentős arányú, ezért 
megvalósításuk pénzügyileg 
hatékony, így segítik a fejlődé-
sünket és szolgálják a lakosság 
igényeit. Eredeti terveink új-
ragondolására kényszerülünk 
mi is, ahogy mindenki a pan-
démia idején…. Képviselők és 
intézményi dolgozók mind ki-
veszik a maguk részét ebből, s 
a legjobb megoldások megta-

lálásán dolgozunk. Mert mint 
ahogyan azt a Falufejlesztő 
Akadémián augusztus 27-én 
megtartandó konferencia-elő-
adásom címéül is választot-
tam, „Mögöttünk sikerek és 
eredmények, előttünk tornyo-
suló feladatok és nehézségek”. 
Ehhez kérem az Önök türel-
mét, segítségét és együttműkö-
dését is. Kérjük, hogy figyeljék 
az önkormányzat honlapját, az 
ott közzétett hiteles informáci-
ókkal igyekszünk tájékoztatást 
adni az eseményekről, a szabá-
lyozási változásokról és min-
den, a lakosság számára fontos 
információról.

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

Tanév végi hírek iskolánkról
Tanévzáró ünnepély nélkül, osztályonként 5 fős csoportok-

ban osztottuk ki diákjainknak a bizonyítványokat az idei tanév 
végén. A következő eredmények születtek:

Kitűnő tanuló, azaz minden tantárgyból jeles osztályzatot 
vagy dicséretet kapott 38 diák iskolánkban, ezért könyvjuta-
lomban részesítettük őket. Közülük 20 diáknak 5-nél több tan-
tárgyi dicsérete volt, így ők nevelőtestületi dicsérettel is zárták 
a tanévet. 

A tantárgyi dicséretek száma iskolánkban összesen 421.
Csak 1 vagy 2 tantárgyból jó osztályzatot szerzett, így kiváló 

minősítést kapott 38 diákunk.
Tehát 82 tanulónk végzett kitűnő vagy kiváló minősítéssel, 

ami a diákok 34%-át jelenti.
Sajnos egy tanuló elégtelen osztályzatot  kapott két tan-

tárgyból is, reméljük augusztusban javít ezen az eredményén. 
Ez hatalmas eredmény iskolánk életében, mert az intézményi 
eredményességi mutató egyik értékelési szempontja az elégte-
len év végi osztályzatot kapott tanulók száma és iskolánk ezen 
a téren óriási fejlődést produkált. A másik fokmérő a lemorzso-
lódással veszélyeztetett – gyenge tanulmányi eredményt produ-
kált tanulók száma- százalékos aránya. E területen is tetemes 
iskolánk fejlődése a korábbi adatokhoz képest.

Intézményi innovációként 7 lépéses rendszer keretében ér-
hettük el ezeket az eredményeket és a Komplex Alapprogram 
elnevezésű pályázat keretében a nevelőtestület által elsajátított 
módszer is segített a diákok differenciálásában és motiválásá-
ban. Az egri Eszterházy Károly Egyetem tanárai iskolánkba te-
lepülve 7 turnusban összesen 14 nap alatt összesítve a nevelő-
testület tagjainak továbbképzési óraszámát 3000 órában adták 
át tudásukat pedagógusainknak. Szerencsénkre 2020. február 
végére befejeztük a képzéseket. A program lényege: a módszer 
a 21. század innovatív iskolája. „Minden gyermek egy kincses-
bánya. A módszer lehetőséget ad arra, hogy a diákokból a lehe-
tő legtöbbet felszínre hozzuk. Fontos eleme a hátrányos hely-
zetűek felemelése, a játékosság, a kapcsolódási pontok keresése 
a tantárgyak és tudományterületek, a tanulók és mindennapok 
között; az együttműködésre nevelés, és a diákok közötti kap-
csolatok fejlesztése is. Olyan kapukat nyitunk így ki, amelyek a 

hagyományos oktatási modellekben csak nagyon nehezen tár-
hatók szélesre.” 

8. évfolyamosok továbbtanulásáról összesítés:

Az első évfolyamosok beíratásánál 32 új kisdiák 2 osztályban 
kezdi meg tanulmányait a 2020-21-es tanévben.

Az idei tanévben a Határtalanul 2019-20-as pályázatunk er-
délyi kirándulása őszre tolódott a járványhelyzet miatt, és sike-
res lett a Határtalanul 2020-21pályázatunk is.

Iskolánk  újra kiérdemelte pályázatával 2023 augusztusáig 
az ÖKO iskola címet.

Sikeresen pályáztunk a Boldog iskola programba is, a kö-
vetkező tanévben megkezdjük e téren is személyiségformáló 
munkánkat.

2020. március 16-ától iskolánkban is digitális munkarend-
ben tanultak a diákok. Köszönjük minden szülőnek, hogy e pél-
dátlan és rendkívüli helyzetben kitartóan segítették munkán-
kat.

Pedagógusaink több száz digitális tananyagot valósítottak 
meg, jelentős részük vásárolt magának további sávszélességet, 
bővített tárhelyet, pedagógiai online felületeket, kamerát hogy 
ez által is hatékonyabbá tegyék munkájukat.

A teljesség igénye nélkül az alábbi területeken, felületeken 
dolgoztak: PPT-k, youtube videók, Classroom - digitális osz-
tályterem, MEK Magyar Elektronikus Könyvtár, Sutori, Padlet, 
Learningapps, Okosdoboz, Redmenta, Jigsawplanet, Quizziz, 
Wordwall, Powtoon, Prezi, Messenger, Zanza.tv, Slideplayer, 
Storyboard That, AutoDraw, Zoom, saját zárt tantárgyi face-
bookos csoportok. Egy pedagógusunk saját youtube csatornát 
üzemeltetett, többen tartottak hetente többször felzárkóztató 
foglalkozásokat- korrepetálásokat is online.

Minden létrehozott digitális tananyagot archiváltunk későb-
bi felhasználásra; több pedagógusunk saját anyagait feltöltöt-

Elégtelen 
osztályza-
tot kapott 
tanulók 
száma

Elégtelen 
osztályza-
tot kapott 
tanulók 
százalékos 
aránya

Lemor-
zsolódással 
veszélyez-
tetett tanu-
lók száma

Lemor-
zsolódás-
sal veszé-
lyeztetett 
tanulók 
százalékos 
aránya

A felső tagozato-
sok száma 
(A nemzetközi 
ESL- Lemorzso-
lódási rendszer a 
felső tagozatosok 
számát és arányát 
figyeli meg.)

2017. június 5 fő 3,5% 18 fő 12% 149
2018. június 7 fő 4% 23 fő 14% 163
2019. június 3 fő 2% 36 fő 22% 162
2020. június 1 fő 0,6% 6 fő  4% 149

gimnázium szakgimnázium szakiskola
12 fő 27% 25 fő 55% 8 fő 18%
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Magyarország  
jó tanulója, jó sportolója

Csepecz Zsolt isko-
lánk 6. a osztályos ta-
nulója eredményes ta-
nulmányi munkájáért és 
kimagasló sportteljesít-
ményéért kiérdemelte a 
Magyarország jó tanuló-
ja, jó sportolója elisme-
rést. Zsolti kitűnő tanuló, 
magatartása és szorgalma 
példaértékű.Gratulálunk 
Zsoltnak és további sike-
reket kívánunk neki!

Tudorka sikerek

A Tudorka márciusi számában meghirdetett rajzpályázaton 
Vass Adrienn 3. osztályos tanuló IV. helyezést ért el. A pályázat 
témája: Csodás tavaszi kert. Gratulálunk, büszkék vagyunk rád!

VAKÁCIÓ
….és ne felejtsük el a legfontosabbat, hiszen nyár van: Kívá-
nunk minden kisdiáknak, szüleinek, nagyszüleinek, hozzá-
tartozóink és minden venyimi lakosnak csodás, élményteli, 
egészségben töltött nyarat!

te tudásmegosztás céljából más pedagógusok felhasználására a 
Nemzeti Köznevelési Portálra is.

A tanév végén kérdőívben gyűjtöttük össze a szülők véle-
ményét a digitális munkarendről. E kérdőív kiértékeléséből az 
alábbi adatot emelném ki:

A pedagógusok digitális munkarend során végzett munká-
jával a szülők 38%-a  nagyon elégedett, 32%-a elégedett, tehát 
70%- a szülőknek elégedett munkánkkal.

Sajnos közel 20%-uk csak közepesen elégedett, míg 7%-uk 
elégedetlen és 4%-uk nagyon elégedetlen. Tehát a szülők közel 
10%-a munkánkkal szemben komoly kritikát fogalmaz meg a 
digitális munkarend során.

A diákok által kitöltött kérdőívből a következő 2 diagramot 
emelném ki:

A válaszadó diákok  21%-ának nem hiányzik az iskola 79%-
nak pedig hiányzik.

Igen jelentős többség, akik számára az iskola, mint tanulási-
közösségi tér hiányzik.

A tanulók 43%-nak nagyon hiányzik a személyes magyará-
zat tanáraitól,

31%-ának hiányzik,19%-ának pedig kissé hiányzik, 3,9%-
nak egyáltalán nem hiányzik.

Tehát a diákok elenyésző része nem igényli a szóbeli magya-
rázatokat, míg 95%-uk igényli.

Fazekas Zsoltné 
intézményvezető

Az iskolai oldalakat, cikkeket összeállította: 
a nevelőtestület
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Óvoda, óvoda, óvoda
Nyár az óvodában

Az óvoda nyáron másképp működik, mint az a tanév során 
megszokott. A tevékenységek kötetlensége, a nyári időjárás adta 
lehetőségek egyedi élményeket nyújtanak a gyerekek számára. 
A klasszikus játéktevékenységek népszerűek. A homokozóban 
remek alkotások, homokvárak készülnek homokból, sárból, a 
természet adta kincsekből, ágakból, gallyakból, a gyermekek ál-
tal készített zászlókból. Jó idő esetén zuhanyozás és vizes játé-
kok enyhítik a meleget. 

Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenysége-
ket ajánljunk a gyerekek számára, hogy érdeklődésüknek és 
kedvüknek megfelelően tölthessék el az időt. Szeretik a gyere-
kek az udvari mozgásfejlesztő játékokat, kerékpárt, Bobo Cart, 
kis motort. A fák árnyas lombjai alatt kerti asztalaink lehető-
séget kínálnak rajzolásra, festésre, kézműves tevékenységekre. 
Aki egy kis pihenésre vágyik, a kihelyezett plédeken erre is van 
lehetősége. Több alkalommal egy-egy téma köré építjük fel a 
hét programjait, pl.: Királyi hét vagy a Kalózok hete. Ilyenkor 
igyekszünk minden nap a témához illő tevékenységet beter-
vezni, majd a hét utolsó napján egy kis mulatsággal lezárjuk 
a hetet.

Azért az óvoda napirendje mégis más, mint az otthoné. A 
nagyobb gyermeklétszám miatt szükség van biztonsági elvárá-
sokra, szabályokra. Ahogy mindenki, a gyermekek is elfárad-
nak egy év alatt, hisz nekik az óvoda a „munkahelyük”. Nagyon 
várják és örülnek a szünetnek, még akkor is, ha az idei évben 
nem terveznek nyaralásokat a szülők. Ugyanakkor az otthon 
eltöltött idő is lehet nyaralás. Fontos, hogy sokat legyen együtt 
a család, legyen idő közös tevékenységekre, mely lehet akár já-
ték, gyümölcsszedés, elrakás télire, főzés vagy szerelés. A nyári 
szünetben otthon lehet lazítani a hétköznapi szokásokon, al-
hatnak tovább reggelente, lehet betervezni egy-egy késő esti 
családi sétát, fagyizást.

Azonban augusztus végén apránként vissza kell állítani a régi 
életet. Ekkor már időben feküdjenek le és keljenek korábban a 
gyerekek, hogy a bioritmusuk visszaálljon. Készüljenek közösen 
az óvodára, iskolára, beszélgessenek róla, együtt készítsék elő a 
szükséges dolgokat, eszközöket.

Kedves Szülők! Minden dolgozónk nevében kívánunk 
Önöknek és gyermekiknek szép nyarat és jó pihenést.

Szeptembertől várjuk szeretettel a régi és az új óvodásainkat!

Óvodának  
három éve

„Óvodának három éve,
vidám napok szép emléke,
elbúcsúzom tőled,
itt hagylak ma végleg.
Vár már az iskola, 
benne a sok új csoda: 
betűvarázs, számország,
kitárul a nagyvilág.”
(Ismeretlen szerző, részlet)

Nyuszi  
csoport:

Beró Botond
Erdős Katalin
Fülöp Dóra
Gál Gréta
Gyarmati Dominik
Győri Milán
Nagy Ádám Péter
Szélpál-Stadler Benett
Várnagy Ákos

Kívánjuk a búcsúzó nagycsoportos 
óvodásainknak:

Legyenek kitartóak, szorgalmasak, és nagyon 
ügyesek az iskolában, hogy minden szülő büszke 

lehessen majd az elért eredményeikre! 
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Az új tanév kezdő időpontja: szeptember 1. kedd
 Ekkor várunk minden régi óvodás gyermeket egy orvosi igazolással, mely szerint a gyermek egészséges és közösségbe jöhet.
Az új gyerekek szüleinek Szülői értekezletet tartunk szeptember 1-jén 15 óra 30 perckor az óvodában, ahol megismerked-

hetnek a beszoktatás menetével és a Házirend fontosabb elemeivel.  Az óvoda dolgozói

Katica  
csoport:

Birtalan Lara Niké
Boldis Bence
Bokor Izabella
Drávicz Olivér Zsolt
Hanol Lotti
Stadler András
Rohonczi Panna

Tulipán 
csoport:

Csuti Katica
Hajnal Dávid
Herman Lotti
Keresztes-Árva Csombor
Kuminka Míra
Szili Attila
Takler Tímea

Maci  
csoport:

Czompó Zoé
Füredi Maja
Gyarmati Dávid
Kékesi Lilla Viktória
Kuti Borka
Kiss Hanna
Lakner Kornél
Popovics Sára
Retek Zétény
Sábics Maja Kitti
Szabó Maximilien Brendon
Szalona Mihály
Vörös Anita
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Újratervezés…
Kedves Nagyvenyimiek!
Legutóbb még a közönség elől elzárt művelődési házból pró-

báltam összefoglalni, hogyan próbáljuk biztosítani településün-
kön a közművelődési alapszolgáltatásokat és a könyvtári szol-
gáltatást. A veszélyhelyzetben is kerestük annak lehetőségét, 
hogy a klubok tagjaival és olvasóinkkal is tartani tudjuk a kap-
csolatot, igyekeztünk megosztani Önökkel az intézmény életé-
ben történő - vagy más szempontból érdeklődésre számot tartó 
- éppen aktuális változásokat. 

Köszönjük, hogy jelezték felénk: hiányzik a könyvtár, és azt 
is, hogy várakozásainkat felülmúlóan sokan jöttek el, hogy vá-
logassanak a Karantén Könyvsátor kötetei közül! Köszönjük a 
fotókat, amit a házhoz szállított könyvekben elmerülő gyere-
kekről küldött nekünk egy édesanya!

Március 16 óta vártuk, hogy újra fogadhassuk Önöket! Ez a 
pillanat június 20-án érkezett el, ekkor nyithattuk meg terein-
ket a látogatók előtt. Ez már a nyárnak azon időszaka, amikor 
a klubok jelentős többsége „nyári szabadságra megy”, így nem 
találkoztunk még minden kedves ismerőssel, de ősszel várjuk 
vissza klubtagjainkat. A Fittness Klub tagjai az iskola udva-
rán szabadtéri edzéseket tartanak, a jógázni vágyók az időjárás 
függvényében kültéren vagy a művelődési házban találkoznak. 
Újrakezdődött a felkészülés a Fontana Női Karban is, és a Ge-
rinctorna csoport tagjai is tartottak júliusban találkozókat. Nép-
táncosaink a veszélyhelyzet alatt digitális oktatóanyagok alap-
ján egyénileg gyakorolva tartották formában magukat, és amint 
lehetőségük volt rá, újra megkezdték a közös próbákat. Meg-
élénkült az élet a könyvtárban is, sokan örülnek az eltelt há-
rom hónapban beszerzett új könyveknek. Köszönjük a maszk 
viselésére és a kézfertőtlenítésre vonatkozó ajánlásunkkal kap-
csolatos együttműködésüket, hiszen mindannyiunk egészsége 
fontos számunkra, és ennek érdekében csak együtt érhetünk el 
eredményeket.

Nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy a veszélyhelyzet fel-
oldását követően a januárban összeállított rendezvényterv sze-
rint várhatjuk majd településünk lakóit, vagy legalább augusztus 
hónapban további könnyítések segítenek majd a nagyobb lét-
számú közösségi rendezvények szervezésében. Jelenlegi infor-
mációink szerint ezek megvalósítására nem lesz lehetőségünk. 
A címben jelzettek szerint, újra kell terveznünk az év hátralé-
vő időszakát: néha hirtelen átütemezésekkel, programtörlések-
kel, vagy rövid idő alatt megvalósuló új programokkal kell szá-
molnunk, amint az a koronavírussal kapcsolatos július 18-án 
zajlott előadás esetében is történt. Ezért arra kérjük Önöket: 
figyeljék honlapunkat (muvhaz.nagyvenyim.hu), facebook-ol-
dalunkat (www.facebook.com/muvhaznagyvenyim), hogy érte-
süljenek programjainkról. A jó hír, hogy a klubok a zárt térben 
egyszerre együtt tartózkodó viszonylag alacsony létszámuk mi-
att – további rendelkezésig -- zavartalanul folytathatják meg-
szokott működésüket.

A viszontlátásig kollégáim és a magam nevében is szép, vi-
dám nyarat, jó egészséget kívánok mindannyiuknak!  

Mogyorós Mária

 
 

 

 

 

 

 

 

➢ hétfőnként 18-19 óra között: 

folytatódik tovább 

➢ csütörtökönként 18-19 óra között: 

újonnan indul 

Érdeklődés esetén, egyeztetés céljából elérhetőség: 

Erőssné Pados Éva (angol nyelvtanár), nagyvenyimi lakos 
Tel.:  06 20 564 0798 
E-mail:  angolklubnagyvenyim@gmail.com 
 

 

Angol nyelvi 

gyakorló 

klubfoglalkozások 

szeptembertől  

2.-3. évfolyamos 

kisdiákoknak 

a könyvtárban 

 

„Itthon vagy!” – Nagyvenyimen
Az MTVA az Itthon vagy! 

június 26-i adásában sugározta 
a Mezőföld egy részéről, köz-
tük Nagyvenyimről készített 
beszámolóját. A műsorban a 
Szent Bernát Arborétumot 
és a benne található rendhá-
zat, templomot, a ciszterciek 
Nagyvenyim életében, fejlő-
désében vállalt szerepét mu-
tatta be Kiss Csaba Gábor 
a Szent Bernát Arborétum 
Alapítványának kuratóriumi 
elnöke és Németh László az 
Erdőjárók Túraegyesület el-
nöke. Arról értesültünk, hogy 
a videó - amelyet korábban 
megosztottuk facebook-olda-
lunkon – várhatóan augusztus 
közepéig szabadon elérhető, 
mielőtt az archívumba kerülne.

Szeretnénk, ha minél töb-
ben látnák ezt a Mezőföld 
értékei között településünk 
egy fontos részét is bemutató 
anyagot. Ezért itt tájékoztatjuk 

Önöket, hogy a Palágyi József 
Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalán megosztott 
linken kívül még hogyan ér-
hetik el:

Az MTVA mediaklikk.hu 
honlapján Médiatár menü-
pontból- a bal oldali listából 
az „Itthon vagy!” műsor kivá-
lasztása, majd a megjelenő vi-
deók közül a június 26-i mű-
sor megkeresése és megnyitása 
„Mezőföld és vidéke” címmel. 

Az összeállításból a szom-
szédos településekről is sokat 
megtudhatnak majd. Jó szóra-
kozást kívánunk!



Mi újság Nagyvenyimen? 11

Ebharapásból eredő sérülések
Az elmúlt hónapokban 

megszaporodott az embert ért 
ebharapási esetek száma. Ko-
rábban már írtam a helyi új-
ságokban az ebek nevelésével, 
tartásával, a helyes bánásmód-
dal kapcsolatosan. Most né-
hány, remélhetőleg hasznos 
gyakorlati tanáccsal szeretnék 
segíteni az ebekkel kapcsola-
tos személyi sérülések meg-
előzése érdekében. 

Gyakran teszik fel a kérdést 
az ebtartók: tényleg nem sza-
bad megkötni a kutyákat? 

A 41/2010. (II.26.) Korm. 
rendelet a megkötésről is ren-
delkezik. E szerint ebet tar-
tósan kikötve tartani tilos. A 
hangsúly a „tartósan” szón van. 
Ennek megítélésében szere-
pe van a fajtának, a mozgás-
igénynek, az adott helyzetnek.  
A kutyákban genetikailag kó-
doltan benne van a farkas ős-
től eredő falkabeli viselkedés. 
Ezen a nevelés módosíthat, de 
a falkatársak alá és fölé ren-
deltségi ösztöne (falkavezér-
ség) minden esetben jelen van.  
Ne akarjunk számunkra is-

meretlen, vagy kevéssé ismert 
ebet, macskát kellő összeis-
merkedés nélkül megsimogat-
ni! Nem ismerjük az eb elő-
életét, idegenekkel szembeni 
bizalmát, érzékenyebb testtá-
jait, viselkedését.  Először apró 
jeleket küldjünk felé (pl. meg-
szólítás, beszéd), várjuk meg 
az eb visszajelzését (örül, mo-
rog, félénk, támad, stb.), s csak 
ezután menjünk a közelébe. 
Fenntartással kezeljük az „ez a 
kutya nem harap” kijelentést! 
Egy portát, lakást őrző ebnek 
miért kellene beengednie, fo-
lyamatosan elviselnie egy ide-
gen személyt, főleg úgy, hogy a 
gazda nincs a közelben? Sok-
szor éri harapás a portán dol-
gozó szakembert, villanyóra 
leolvasót, postást, stb.  Kérdé-
sük vagy kérésük esetén állok a 
lakosság rendelkezésére

dr. Bodolai György
 hatósági és ellátó  

állatorvos
Előszállás 0630/8161-367
(A cikk teljes terjedelmében  a 

www.nagyvenyim.hu honlapon 
olvasható el.) 

Megváltozott forgalmi rend  
a település központjában

A közlekedésbiztonsági 
fejlesztés - kerékpárosbarát 
településközpont kialakítása 
projekt keretében -mint aho-
gyan arról a 2019. novembe-
ri lapszámunkban is számot 
adtunk- megváltozott az is-
kola és a polgármesteri hiva-
tal közötti útszakasz forgalmi 
rendje. A Fő utcán kialakított 
új bekanyarodási ponton ki-
helyezésre került a „mindkét 
irányból behajtani tilos” tábla, 
„kivéve célforgalom” kiegészí-
téssel. 

Tisztelettel hívjuk fel a la-
kók és a gépkocsival, me-
zőgazdasági vontatóval erre 
közlekedők figyelmét, hogy 
a „kivéve célforgalom” kiegé-
szítés a megállás nélküli át-
hajtást tiltja, azaz szabály-

szegően jár el az, aki a Fő u. 
polgármesteri hivatal és Ady 
E. u. közötti szakaszára úgy 
hajt be, hogy ott megállás-
sal útját nem szakítja meg. 
A közlekedésbiztonsági fej-
lesztés keretében kialakítás-
ra került a kétirányú irány-
helyes kerékpáros nyomvonal, 
ugyanakkor a gépjárműforga-

lom számára ezen útszakasz 
továbbra is egyirányú maradt. 
Szintén a biztonságos közle-
kedés elősegítése érdekében 
kerültek kihelyezésre a forga-
lomlassító műtárgyak, ame-
lyek környezetében forgalom-
tól elzárt terület útburkolati 
jel került felfestésre, amelyet 
tapasztalataink szerint a gép-
járművezetők figyelmen kí-
vül hagynak, és ott megállnak 
vagy várakoznak. A járműfor-
galom elől elzárt terület út-
burkolati jellel jelzett területre 
járművel ráhajtani tilos, amely 
kiterjed a megállás és vára-
kozás tilalmára is. Tekintet-
tel arra, hogy naponta számos 
esetben tapasztaljuk azt, hogy 
olyan gépjárművel is áthalad-
nak ezen az útszakaszon, ame-

lyek megszegik a behajtás sza-
bályait, a megállás / várakozás 
vagy az egyirányú közlekedés 
szabályát, nyomatékosan fel-
hívjuk a lakosság és a közle-
kedők figyelmét a megválto-
zott forgalmi rend betartására. 
A közlekedési szabályok meg-
sértésének szankcionálása a 
rendőrség hatáskörébe tar-
tozik, amely feladatuk elvég-
zésében segítségükre van a 
rendőrség kezelésében lévő 
az iskolán és a polgármeste-
ri hivatal épületén elhelyezett 
kamera is. Vigyázzunk egy-
másra, vigyázzunk az ezen út-
szakaszon közlekedő, azon át-
haladó gyermekeinkre!

Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző
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...Mert olvasni jó! 
Ismét olvasási verseny a könyvtárban 

 

"Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintetlenül örzik őket otthon a szekrényeikben, 
hanem azok, akik éjjel.nappal kezükben forgatják." 

/Erasmus/ 
 

Kedves Szülők és Gyerekek! 
 

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

Várunk minden olvasni szerető diákot másodiktól hatodik osztályig. A versenyen az 
általunk ajánlott 31 darab könyvből a gyerekek tetszésük szerint választhatnak ki 

műveket. 
 

Az olvasás örömén kívül, minden résztvevőnek apró meglepetéssel 
kedveskedünk. 

Külön díjjal jutalmazzuk azt: 
- aki a legtöbb könyvet elolvassa (amit furfangos módon ellenőrizni is fogunk) 
- aki a legleleményesebb könyvajánlást írja 
- aki a legszebb rajzot készíti 

 
A verseny 2020. május 4-től december 18-ig tart 

 
A részvétel további részleteiről és a könyvek kölcsönzéséről a könyvtárban lehet 

érdeklődni Debreczenyi Kálmánnénál – Éva néninél a 25/506-220 -as telefonszámon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eredményhirdetés 2021-ben a magyar kultúra napján lesz. 

Az olvasóverseny ajánlott könyveit 
megtekinthetik 

a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalának 

(https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim) 
galériájában május 4-től a  

“2020 Olvasóverseny könyvek” 
nevű mappában. 
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GRATULÁLUNK AZ I. KONCZ BERTALAN 
EMLÉKTORNA DÍJAZOTTJAINAK

Június 25-én, csütörtökön 
a nagyvenyimi sportpályán 
gyönyörű kupákon, érme-
ken csillant meg a délutá-
ni napfény, jelezve, hamaro-
san kezdődik az ünnepélyes 
díjátadó. A viharos időjárás 
miatt június 14-én, vasár-
nap félbeszakadt gálamérkő-
zés – Nagyvenyimi Öregfiúk 
és Újpesti Legendák – vala-
mint a Nagyvenyim – Mező-
falva döntőmérkőzés elmara-
dása miatt nem kerülhetett 
sor az ünnepélyes díjátadá-
sokra. A szervezők a tornán 
elért pontok alapján rangso-
rolták az együtteseket és a 
végleges, immáron hivatalos 
díjkiosztón az alábbi ered-
mények születtek: I. Mező-
falva, II. Nagyvenyim, III. 
Alap. A legjobb kapus Gre-
gorich Ákos – Nagyvenyim, 
legjobb játékos Bakos Patrik 
– Mezőfalva, gólkirály Batha 
József – Nagyvenyim.

Az ünnepélyes díjátadón 
először Gászler Ferenc fő-
szervező köszöntötte a csa-
patok képviselőit és a játéko-
sokat. Kiemelte: a torna elérte 
a célját, hiszen egy rendkívül 
nehéz helyzet után sikerült 
újra a pályán bizonyítani a 
sport és a futball szeretetét. 

A sportszerű küzdelmek, a 
sok szurkoló, a nagyszerű le-
gendák és a régi sporttársak 
játéka soha nem látott töme-
get vonzott a nagyvenyimi 
sportpályára. A vándorku-
pa pedig méltó folytatásra ad 
reményt. Végül Gászler Fe-
renc megköszönte a szpon-
zorok támogatását. Köztük is 
legfőképpen a Nagyvenyimi 
Önkormányzat segítségét.

Második köszöntőben 
Vargáné Kaiser Katalin pol-

gármester összegezte a kupa 
fontos céljait. Megerősítette 
a főszervező által elmondot-
takat, valamint hozzátette, 
hogy a sport erősíti a testet, 
a jellemet. Külön öröm a fia-
talok aktivitása. A jövő építé-
se csak a múlt ápolásával mél-
tó az elődök által megkezdett 
munkához. Nagyvenyim 
sportjában a kupa névadó-
ja Koncz Bertalan meghatá-
rozó szerepet töltött be. En-
nek a munkának a tiszteletére 

jött létre a torna, és remélhe-
tőleg a jövőben is hasonlóan 
sikeres rendezvényeknek le-
hetünk tanúi – hangoztatta 
díjátadó beszédében Vargáné 
Kaiser Katalin Nagyvenyim 
polgármestere. A hivatalos 
köszöntők után a kupákat, 
érmeket véglegesen is átve-
hették a csapatok és a leg-
jobb játékosok. Alapnak és 
néhány játékosnak a távollé-
te miatt egyénileg juttatják el 
majd a díjakat. (HL)
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Erzsébet-tábor
Iskolánk négy héten keresztül fogadja a gyerekeket az Er-

zsébet-táborba.
Számtalan sokszínű, érdekes program várja a résztvevőket. 
A sporttal és egészségtudatos életmóddal kapcsolatos prog-

ramokon belül megismerkedhetnek új mozgásformákkal, mint 
az iyengar jóga, a pilates, a zumba.

 A környezettudatosság jegyében a tábor területén diófát és 
fűszernövényeket ültetnek, környezetvédelmi kvízeket oldanak 
meg, szelektíven gyűjthető hulladékból készítenek tárgyakat a 
gyerekek.

A művészeti nevelés, kézművesség, hagyományőrzés téma-
körén belül saját készítésű bábokkal meseelőadást szerveznek, a 
táborban készített tárgyakból kiállítást szerveznek, népi játék-
kal és néptánccal ismerkedhetnek meg a táborozók.

Részt vehetnek önismereti, közösségépítő, kompetencia-
fejlesztő foglalkozásokon, ahol előadók által moderált órákon 
drámapedagógiai játékokat és etikai ismereteket is tanulnak a 
gyerekek.

Módosult az ásott és fúrt kutak 
engedélyeztetésének határideje

A Mi újság Nagyvenyimen? 
önkormányzati lap 2020. feb-
ruári számában adtam tá-
jékoztatást az ásott és fúrt 
kutak engedélyeztetési eljárá-
sáról. Az engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérő módon lé-
tesített ásott vagy fúrt kút 
fennmaradási/üzemeltetési 
engedélykérelmét a jegyzőhöz 
kell benyújtani a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény és a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. 
rendelet szerint.

Februárban arról tájékoz-
tattam a lakosságot, hogy 
mentesül a vízgazdálkodá-
si bírság megfizetése alól az a 
létesítő vagy üzemeltető, aki a 
2018. december 21-ét meg-
előzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített 
vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító víziléte-
sítményt, ha a vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérel-
mezi. A parlament május 19-i 
ülésén elfogadott törvény-
módosítás szerint három év-
vel kitolódik, 2023. december 
31-re módosult az a határidő, 
ameddig fennmaradási enge-

délyt kell kérni az engedély 
nélkül létesített fúrt és ásott 
kutakra Magyarországon. A 
törvény indokolása szerint az 
élet- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető, tömeges megbe-
tegedést okozó COVID-19 
fertőzés miatti humán járvány 
gazdasági következményeinek 
elhárításával összefüggésben, 
az állampolgárok kötelezett-
ségeinek könnyítése érdeké-
ben a kutak bírság kiszabása 
nélküli bejelentésére a jogal-
kotó a kérelmezőnek a jelen-
leginél három évvel hosszabb 
határidőt biztosít.

Tekintettel a 3 évvel meg-
hosszabbított határidőre, és 
figyelemmel arra, hogy ezidő 
alatt még változhat az enge-
délyezési eljárás folyamata, 
mint ahogyan arra az elmúlt 
évek során több alkalommal 
is volt példa, jelen helyzetben 
nem javaslom az engedélyké-
relmek benyújtását. Az en-
gedélyezési eljárásban bekö-
vetkező változásokról, ennek 
hiányában a 2023. december 
31-i benyújtási határidő kö-
zeledtéről, tájékoztatni fogom 
Nagyvenyim lakosságát. 

Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző

A Nagyvenyimen megrendezett SKICC 2019 Alkotótelep ké-
peit bemutató kiállítás nyílt július elején Dunaföldváron az 
Ispánházban. A tárlatot polgármester asszonyunk Vargáné 
Kaiser Katalin nyitotta meg.  Az alkotók: Bácsi Sztella, Bellák 
Ica, Szenográdi Szabina, Dobos Viktor, Kecskés Róbert, Négye-
si Ádám, Pats Dániel és Pats József (Fotó: Tóthné Boldis Beáta)
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Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!

A Nagyvenyimen lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló

 meghívót kapnak szűrővizsgálatra
A vizsgálat időpontja:

2020. augusztus 3. és 7. között. 
Rendelési idő: 9-15:30 óráig, 

Nagyvenyim, Fő u. 16. Általános Iskola udvara
Szájmaszk használata kötelező! 

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon 

a szűrőállomáshoz bizalommal. 
Telefonszám: 06-20/456-4256

   
Fejér Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

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: hivatal@nagyvenyim.hu 

A kiadásért felelős: Vargáné Kaiser Katalin. e-levélcím: polgarmester@nagyvenyim.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, 2020. 07. 28. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 03/MÚN/2020.

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!
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Szeretettel köszöntjük községünk 
ballagó nyolcadikos diákjait

2020.június 12-én délelőtt iskolánk udvarán az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozását szolgáló 
járványügyi szabályok betartása mellett megtarthattuk a 8. évfolyamos diákok ballagását.  Kívánunk a végzőseinknek sikeres, 
boldog, egészséges életet! Jó utat gyermekeink, jó szelet kapitányok az élet tengerén!

A 8. a osztály diákjai: Horváth Enikő, Börcs-Bajnok Indira, Rabi Dóra, Sipos Dorottya, Kovács Emma, Takács Regina, Papp 
Leila, Bugyik Barbara, Varga Anna, Katona Tímea, Bácskai Nóra, Várkonyi Krisztina, Dolmány Dorina, Horváth Krisztina. 
Hátul: Förhécz Zalán, Hekele Dániel, Fülöp Milán, Laknerné Radó Veronika, Horváth Zalán, Rédl Márk, Horváth Zoltán, Kolompár 
Milán

A 8. b osztály diákjai: Első sor: Tankó Zita, Hajnal Anna, Németh Enikő, Szántó Emma, Kókány Evelin, Fekete Laura
Második sor: Barna Linda, Elség Eszter, Kiss Krisztina, Angyal Márk, Nagy Ferenc, Kovács Kristóf, Lesi Ramóna, Kvassay 
Fanni, Vranyák-Halász Kristóf, Surján László. Harmadik sor: Dági László, Bugyik Richárd, Maurer Márkó, Kiss Gergely, Sipeki 
Marcell, Marosi  Valter,Kiss Benedek


