
Együtt megöregedni szeretetben, békességben, fogni egymás 
kezét a a szív utolsó dobbanásáig. Ez minden ifjú pár álma, vá-
gya a házasságkötéskor. Sokaknak megadatik a csoda – az évti-
zedeken át tartó boldog házasság. Jó példájuk áll az ifjak előtt. 
2020. október 2-án, a Házaspárok jubileumi ünnepségén kettő 
60., hat 50. és három 25. évfordulós párt köszönthettünk nagy-
nagy szeretettel Nagyvenyimen. (Bővebben lapunk 16. oldalán.)

Befejeződött a 6219-es út Dunaújváros és 
Sárbogárd közötti szakaszának felújítása

A 2020. szeptember 28-án, Sárbogárdon megtartott ünnepélyes átadással befejeződött 
a Nagyvenyimen is áthaladó 6219-es út Dunaújváros és Sárbogárd közötti szakaszának 
felújítása. A város és Mezőfalva közötti rész korábban, a folytatás, tehát a Mezőfalva Sár-
bogárd közötti szakasz fejeződött most be

Az Idősek napján Vargáné Kaiser Katalin, településünk 
polgármestere köszöntötte a szépkorú nagyvenyimieket. 
Az Operett Voices Társulat ünnepi zenekosarat „átnyújtó” 
művészeitől  – Lőrincz Veronikától, Schupp Gabriellától, 
Czető Rolandtól és Hoffmann Richárdtól – felállva, tapssal 
és vidámsággal megerősített immunrendszerrel búcsúzott 
a közönség. (Polgármesteri köszöntő a 3. oldalon.)

Negyed század  
a dallamok  

nyomában…
Fennállásának 25. éves ju-

bileumán Isten éltesse a Fon-
tana Női Kar (korábbi nevén a 
Nagyvenyimi Női Kar) tagja-
it, vezetőjét! 

Nagyvenyim település la-
kossága és önkormányzata ne-
vében: 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

2020. október



Mi újság Nagyvenyimen?2

FELHÍVÁS – Legyenek Önök is 
Hulladékharcosok!

Nagyvenyim az otthonunk. Szeretjük. Szeretünk itt élni. So-
kat dolgozunk érte. A napi, heti hajtás után friss levegőre, a ter-
mészet közelségére vágyunk és sajog a szívünk, ha a határban 
járunk (nem is kell oly messze menni, elég csak a temetőbe, vagy 
a Bodza utca végébe ellátogatnunk…). Sajog bizony, és a düh 
forr bennünk. Mert Tapsifüles mezején és Fácán Fecó körletén 
nem a ringó-hajlongó búza vagy az aranyló repcetábla vonzza 
a tekintetünket, de sokkal inkább a fekete-színes gumik, csorba 
wc-kagylók, kidobott konyhabútorok, kibelezett hűtő- és játék-
gépek néznek szembe meredten velünk, ki-kikandikálva a min-
denféle hulladékkal megtömött műanyagzsákok közül… 

Kollégáimmal már több napja igyekszünk a község külterü-
leti útvonalainak megtisztításán… 

Egyelőre minden igyekezetünk ellenére vesztésre állunk. A 
mai hulladékfuvarban elvitt szemétkupac helyén ugyanis keve-
sebb, mint egy óra!!! leforgása alatt újratermelődött a szemét-
halom… 

Ezért most az Önök segítségét kérem!

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet 
és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Rovarok 
és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes 
fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban 
lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhe-
lyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthat-
nak, szennyezve azt. 

Csak akkor tisztulhat meg a környezetünk, ha összefogunk! 
Védjük meg a települést a szemetelőktől! Az illegálisan lera-
kott szemét elszállítása nagyon sok pénzbe kerül! Olyan fo-
rint-százezreket és milliókat kell erre kifizetnünk, amelyekből 
inkább játszóterek játékait, járdák, utak burkolatát újíthatnánk 
meg, gyermekműsorokat szervezhetnénk és még sorolhatnánk 
hol is lenne helye ennek a pénznek…. 

Fontos, hogy mi magunk ne szemeteljünk, de fontos az is, 
hogy erre embertársainkat is rávegyük! Vannak, akik nem jön-
nek rá maguktól, hogy tiszta környezetben jobb élni, rá kell éb-
reszteni őket.

Legyenek ebben segítségünkre, legyenek Önök is Hulladék-
harcosok!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Mit tehetünk, ha szemetelőt 
látunk? – Hát ezt!

Mindenekelőtt mérjük fel az erőviszonyokat, a helyzetet: a fel-
tételezett szemetelő tényleg szemetet tesz le illegálisan?

– szóljunk rá, hogy ne szemeteljen;
– ha túl sokan vannak, ne kockáztassunk;
– hívjuk a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon;
– igyekezzünk azonosítani, dokumentálni a szemét eredetét, a 

szemetelő(k) kilétét; 
– ha van fotónk a szemetelésről, a körzeti megbízottat is érte-

síthetjük: +36 30/202-3739
– tegyünk feljelentést!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hetente ürített lakossági 

kukákban nem elhelyezhető hulladékot az alábbi két lera-
kóhelyen tudják -térítés ellenében- elhelyezni:

Adonyi hulladéktelep, 25/504-520, 30/688-1184
Sárbogárd-Kislók hulladéktelep, 25/508-790
Házhozmenő lomtalanítást évente egy alkalommal, 

egyeztetett időpontra kérhetnek a fizetési hátralékkal nem 
rendelkező lakosok a Dunanett Kft-től,: 25/436-535
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Az oldalakat összeállította: 
Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere

Kedves Ezüsthajú, 
Aranyszívű  

Nagyvenyimiek! 

Október első napja az idősek világnapja. Ez alkalomból 
őszintén kívánok Önöknek ezekben a rendhagyó időkben is, 
sőt most aztán még inkább, derűs napokat, jó egészséget! 

Kívánom, hogy társak és örömök közt töltsék a pihenés éveit! 
Ebben az idei évben 30. jubileumát éljük annak, hogy ezt 

a napot világnapként nevesítve köszöntjük a köztünk élő idős 
polgártársainkat. 30. alkalom ez a mostani, hogy az egész vi-
lágon mindenhol elfogadott örök értékeként az emberiségnek 
mondunk köszönetet az előttünk járó generációknak azért a 
kincsért, amit ránk hagytak. Miként azt a művelődési ház idő-
sek napi ünnepén is elmondtam, büszke vagyok rá, hogy a mi 
generációnk az, amelyik ezt az értéket igy magáénak tudja, hisz 
a múlt tisztelete nélkül nehéz a jövőbe tiszta szívvel és építő 
hittel nézni. 

A mi családunkban ez az időszak, a szeptember vége, ok-
tóber eleje a veszteségek időszaka, szüleink távozásának nap-
jai. Ilyenkor az ember az emlékezés közepette a még meglévő 
kincseit is felleltározza. Hisz itt vannak még velünk jópáran a 
bölcsek, akik támaszaink, ha kétségek adódnak, tisztes távolból, 
kellő lényeglátással tudnak a világra tekintve egy-egy döntésben 
mankót nyújtani nekünk... ők az én „öreg barátnőim” és „kedves 
bátyáim”. Van közöttük olyan, aki általában része a mindenna-
poknak, és olyan is, akivel az éjjeli levelezés hozza el a letisztult 
megnyugvást, vagy világít meg egy új aspektust. Akárhogy is, 
hálás vagyok a sorsnak mindegyikért. Vigyázni igyekszem rá-
juk, szeretni őket, amíg csak lehet. 

Kedves, Drága Szépkorúak! 
Köszönjük, hogy vagytok nekünk! Rendhagyó időket élünk, 

amikor az egymásra figyelés fontosabb, mint valaha. 
Nagyvenyim időskorúi a világjárványtól való félelem idején 

bizonyságot tettek felelősségvállalásból, empátiából, segíteni 
akarásból. Példás helytállással találkoztunk a vírushelyzet tava-
szi időszakában. Köszönet nekik ezért! 

Isten éltesse Nagyvenyim időskorú lakóit az idősek világ-
napján! 

Vargáné Kaiser Katalin 
polgarmester 

 „Nefelejcs  
Lurkó Liget” és 
„Eszkimókatár”

A Mi újság Nagyvenyimen? című lap hasábjain rendszeresen 
beszámolunk a település életében zajló eseményekről, a megol-
dásra váró feladatokról és az elért eredményekről. Írásainkból 
talán kirajzolódik az a szemlélet, az a szakmai megközelítésű 
törekvés, amellyel -a ránk nehezedő gondok mellett is- igyek-
szünk Nagyvenyimet az itt élők számára és örömére szépíteni, 
érdekessé, mind jobban élhetőbbé tenni, szerethető otthonunk-
ká formálni. Ehhez elengedhetetlen, hogy a település egészét 
egyöntetűen gazdagító beruházások mellett az egyes társadalmi 
csoportok eltérő igényeit is szem előtt tartó, izgalmas és értékes 
ötletek is megvalósításra kerüljenek. Fontos, hogy az egymást 
követő generációk együttélése harmonikus legyen, a települé-
sen eltöltött idő kinek-kinek a maga igénye szerinti minőségi 
lehetőségekkel szolgáljon, így segítve hozzá Nagyvenyimet egy 
kiegyensúlyozott fejlődési pályán való haladáshoz. 

Mint ahogyan azt már korábban is írtam, az idei esztendő 
alapvető prioritása számunkra a kisgyermekes családok életfel-
tételeinek minél szélesebb körű, minél magasabb színvonalon 
történő biztosítása. 2020. a gyermekekbe történő befektetés éve 
Nagyvenyimen. Ez térben jellemzően két helyszínen érzékel-
hető az itt lakók számára: a látványosan kiteljesedő óvoda-kör-
nyéki területen és a településközpontban, tartalmában pedig az 
egymásra épülő integrált, ugyanakkor komplex fejlesztésekben. 

Korábbi lapszámainkban beszámoltunk a bölcsődeépí-
tés csodájáról, s az óvodai tornaszoba megvalósítását követő-
en most zajló, lassan elkészülő konyhafejlesztésről is. Örömmel 
tájékoztatom a település lakóit, az óvodába járó gyerkőcöket és 
szüleiket, hogy az oviban zajló nagyléptékű beruházásokhoz 
kapcsolódóan most a Magyar Falu Programban elnyert 5 Mil-
lió Ft-os támogatás felhasználásával még egy lépést tehetünk az 
óvodai játszóudvar, a „Nefelejcs Lurkó Liget” vidám világának a 
minőségi megújítása terén.

Szintén olvashattak pár gondolatot az iskola szomszédságá-
ban készülő – a régi, mára leamortizálódott, ám az iskolás, kö-
zépiskolás korosztály által nagyon kedvelt görpálya felújítását 
is magába foglaló – „Suli Fitt Park - Kölyökvár” címet viselő, 
mintegy 25 Millió Ft értékű fejlesztésünkről. 

Újarcú településközpontunk mára már több elemében meg-
valósult színes álommorzsáinak egyike volt az ehhez a fejlesztés-
hez kapcsolódó, az önkormányzati feladatellátás sportfejleszté-
sei körében most támogatásra érdemesnek ítélt „Eszkimókatár” 
ötlete, amellyel egy egész évben használható szintetikus jégpá-
lya kialakítása válik lehetővé mintegy 23, 5 millió Ft értékben 
ezen a minőségi szabadidős sportoknak szánt központi terüle-
ten. Mert kevés annál idillibb adventi képet képzelhet az ember, 
mint a lágyan hulló hópihék közt, színes lampionok fényében 
korcsolyázó ifjúság, s zsíros kenyeret majszoló és forralt borral 
a kezükben az adventi vásár forgatagát szemlélő emberek az új 
művelődési ház üvegportálja mögött díszlő Betlehem, és a köz-
ség Adventi koszorúja szomszédságában…
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Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2020. szeptember  22-i ülésén döntött a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi for-
dulójához történő csatlakozásról, valamint az „A” és „B” típusú 
pályázatok kiírásáról.

A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje:

2020. november 5.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhet-
nek.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRO-
NIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖ-
DÉSI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) 
EGYSZERI PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉ-
GES!

Ennek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ha a pályázó már regisztrált a  korábbi pályázati fordulók-
ban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, nem regisztrál-
hat újra, ő a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be 
az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kö-
telező mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz 
nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben ér-
keztetik és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által alá-
írva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban fel-
tüntetett mellékletekkel együtt.  A pályázati űrlap csak a köte-
lező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott 
mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az 
önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bí-
rálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

A pályázatokat az önkormányzat Egészségügyi, Szociális 
és Humán-erőforrás Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indo-
kairól 2020. december 8-ig  írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
 

Takácsné dr. Gécs Anita jegyző

Október 6. – Az aradi 
vértanúk tiszteletére 
gyújtottunk mécsest

Október hatodika az elcsendesedés napja. Nemzeti gyásznap. 
Az Aradon kivégzett vértanú tábornokok előtti tiszteletadás jel-
képeként gyújtottunk idén is mécsest. Emlékeztünk.

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegy-
verletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. 
október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártír-
halálukkal egy napon végezték ki Magyarország első minisz-
terelnökét, Batthyány Lajost is Budapesten.

Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a 
nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett 
tizenhárom tisztet tartja számon. Ők: Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner 
György, Knézich Károly, Nagysándor József, Leiningen-Wes-
terburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly 
tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom 
és szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett.

Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy ki-
lépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd 
hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi 
és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es szabadságharcban 
játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak 
statuálni.

A magyar honvédsereg a Világos közelében levő szőlősi me-
zőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt: a nemzet, szabad-
ságvágya ellenére két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben 
már nem tudott tovább harcolni. Az osztrákok sértett büszkesége 
miatt – hogy a megadás nem előttük történt – a tábornokokat 
megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak 
elő a magyar parancsnokok részére, miután az oroszok – noha 
ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat kiadták. Az utóbbi 
büntetésnek – amelyet korábban inkább csak köztörvényesekre 
alkalmaztak – megbecstelenítő jellege is volt. Az ítéletek kimon-
dása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolá-
sok alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta 
a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau 
személyes bosszúja ezt is felülírta: Gróf Vécsey Károlyt végezték 
ki utoljára.
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Tájékoztató a polgármesteri hivatal 
megváltozott ügyfélfogadásáról

A járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedése-
iről szóló 431/2020 (IX.18.) 
Korm. rendelet értelmében 
2020. szeptember 21-től ügy-
félfogadási időben a közigaz-
gatási szerv ügyfelek részére 
nyitva álló területén minden-
ki köteles orvosi maszkot, 
munkavédelmi maszkot, il-
letve textil vagy más anyagból 
készült maszkot olyan módon 
viselni, hogy az az orrot és a 
szájat folyamatosan elfedje. A 

kormányrendelet értelmében 
azt, aki a maszkot felszólításra 
sem viseli, az ügyfélfogadásra 
nyitva álló helyiség elhagyásá-
ra vagyunk kötelesek felszólí-
tani, és gondoskodnunk kell 
arról, hogy e személy a helyi-
séget elhagyja.

Fentiekre tekintettel, il-
letve a járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében 
arra kérjük ügyfeleinket, 
hogy a polgármesteri hi-
vatalba személyes ügyinté-

zésre csak halaszthatatlan 
esetben jelenjenek meg. Ja-
vasoljuk, hogy elsősorban az 
elektronikus ügyintézés le-
hetőségeket vegyék igénybe. 
Számos ügykörben elérhe-
tő az elektronikus ügyintézés 
(a bejelentkezés ügyfélkapu 
regisztrációval, elektronikus 
személyi igazolvánnyal, vagy 
telefonos azonosítással tör-
ténik), továbbá valamennyi 
ügyben lehetőség van a kére-
lem benyújtására ún. e-papír 

szolgáltatás használatával (a 
bejelentkezéshez szintén ügy-
félkapus azonosítás szüksé-
ges). 2020. március 9. napjától 
már Nagyvenyimen is elér-
hető az adó-, díj- és illetékfi-
zetési kötelezettségek online 
lekérdezése és befizetése az 
Elektronikus Fizetési Szol-
gáltatás (EFER) Rendsze-
ren keresztül, amelynek rész-
leteiről www. nagyvenyim.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 

Személyes ügyfélfogadás-
ra a megszokott ügyfélfoga-
dási időben továbbra is csak 
a polgármesteri hivatal főbe-
járatával szemben lévő irodá-
ban lesz lehetőség, az egyéb 
irodákba ügyfélfogadás nincs, 
oda csak kivételes esteben, és 
csak a polgármester vagy a 
jegyző előzetes engedélyével 
lehet belépni.

Együttműködésüket köszö-
nöm!

Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző

Telefonon készséggel állunk az ügyfelek rendelkezésére az alábbi telefonszámokon:
Polgármesteri hivatal központi száma:    25/ 507-460
Fax száma:       25/ 506-217
Vargáné Kaiser Katalin polgármester:    25/ 507-461
Takácsné dr. Gécs Anita jegyző:     25/ 507-450
Ádám Andrea, Szabó Lívia, Szabó-Gyarmati Melinda pénzügy: 25/ 506-230
Debreczenyi Katalin, Névery Viktória adóügyek:   25/ 521-307
Dr. Major Erika szociális, hagyatéki ügyek, kereskedelmi igazgatás: 25/ 506-211
Domokos Edina anyakönyv, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 25/ 506-210 
Pásztor Ferencné titkárság, behajtási engedélyek, közterülethasználat: 25/507-460
Jakabné Verbóczki Szandra hirdetmények    25/506-213
Pázsitné Veszprémi Szandra ügyfélszolgálat, ebnyilvántartás  25/506-218
Központi e-mail címünk: hivatal@nagyvenyim.hu
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Mottónk az idei tanévre:
„ Anya, miért nem mondtad, hogy az iskola ilyen jó? Ha tudtam volna, nem jártam volna évekig az oviba.” – mondta az 

egyik első évfolyamos kisdiákunk a tanév harmadik napján.

Megkezdődött egy új tanév, sajátosan – rendkívüli 
körülmények között

Az augusztus végi tervezés 
időszakában első dolgunk a 
járványügyi készenlét idejére 
kidolgozni a protokollt diák-
jaink, családtagjaik, dolgozó-
ink védelmére.

Legfontosabb intézkedé-
seink nagyon röviden:

-Iskolánk alapítványa 
pénzkeretéből vásárolt két 
digitális hőmérőt, és már az 
első naptól fogva a belépés-
nél mindenkinek megmérjük 
a hőmérsékletét.

– Elkülönítő termet alakí-
tottunk ki, ha valakinél fenn-
áll a fertőzés gyanúja.

– A szünetek idejét meg-
hosszabbítottuk a mosdó-
használat zsúfoltságának el-
kerüléséért.

– Minden tanóra alatt fer-
tőtlenítjük a mosdókat és a 

közösen használt folyosókat, 
ajtókat.

– A tanórákat csak az osz-
tálytermekben tartjuk, kivéte-
lek az informatika órák, de az 

informatika tanárunk minden 
szünetben fertőtleníti a ter-
met, a gépeket.

– A testnevelés órák előtti 
és utáni öltözés rendszerét át-

alakítottuk, hogy az osztályok 
diákjai a lehető legkevesebbet 
érintkezzenek.

-A szakköröket szeptem-
ber 16-ától fenntartói utasí-
tásra felfüggesztettük.

Az idei tanév első fontos 
eseménye a tanévnyitó ün-
nepély volt, melyet a máso-
diktól a nyolcadik évfolya-
mig diákjaink online néztek 
a termeikben. Tisztában va-
gyunk az online műsoroknál 
a közösségteremtő erő hiá-
nyával, ezért a tanév során to-
vábbi ünnepélyeinket speciá-
lis formában szervezzük meg: 
kidolgozunk egy tematikát, 
mely révén a mostani hát-
rányból előnyt kovácsolha-
tunk tanulóink személyiség-
fejlesztésére.

Külön köszöntöttük az elsőseinket
Első évfolyamos diákjainknak a tornateremben tartottunk tanévnyitó ünnepélyt kellő távolságtartással, szüleik, nagyszüleik 

részvételével. A köszöntő beszédek után legújabb kisdiákjaink fogadalmat tettek, hogy a tanév során szorgalmuk, jó kedvük, lel-
kesedésük, tanulni vágyásuk legjavát mutatják fel. Iskolába lépésük emlékére mindenkiről fotó készült az iskola zászlaja előtt, és 
elültettünk egy fűzfát is az iskola udvarán, melyre tanítóik szalagot kötöttek fel a két első osztály névsorával.

1. a osztály diákjai az iskola udvarán elültetett, felszalago-
zott fácskával

1.b osztály diákjai  Markóth Luca tanító nénivel a tornate-
remben a tanévnyitó ünnepélyen
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Célunk a magas színvonalú szakmai munkavégzés, 
a szülők, a partnerek, a diákok megelégedésére

Iskolánk ebben a tanévben 
is mindent megtesz a ma-
gas színvonalú, a partnerek 
megelégedését elnyerő szak-
mai munkáért. Minden tan-
órát és tantárgyat képzett pe-
dagógusok látnak el. Három 
pedagógusunk kisgyermeke-
ivel GYED-en van, egy pe-
dagógusunk szülési szabad-
ságát tölti és egy pedagógus 
40 év munka után nyugdíjba 
vonul. Októbertől egyetemi 
végzettséggel rendelkező an-
gol nyelvtanár érkezik isko-
lánkba és jelentkezett intéz-
ményünkben biológia tanár is 
felvételre. Sajnálattal jegyzem 
meg fizika és kémia tanárt 
„nagyítóval sem lehet találni”. 
Az utóbb említett két szakot 
már 2012 és 2016 óta nem lát-
ja el szakos tanár iskolánkban, 
szakképzett biológia tanárunk 
is 2016-ban ment nyugdíjba.

A 2020-as NAT beveze-
tésével 2 témahéten veszünk 
részt, a Fenntarthatósági Té-
mahét és a Digitális Témahét 
teljes programjában, míg az 
Európai Hulladékcsökkenté-
si héten csak a 2020-as tan-
év újításait vesszük át, mivel e 
programot már harmadik éve 
teljesítjük.

Iskolánk innovációként a 
felső tagozaton elindítja az 
osztályok közötti pályázat-
ként a „Magyar tudósok he-
tét”, alsó tagozaton a „Miért 
jó a mi sulink?” pályázatot, 
valamint az Ország Tortá-
ja mintájára a „Kossuth Lajos 
azt üzente…” pályázatot.

A tavalyi tanév során az 
egri Eszterházy Károly Egye-
tem Komplex Alapprog-
ram elnevezésű projektjé-
nek keretében elsajátítottuk 
az Élménysuli módszerta-
nát, melynek lényege a tanu-
lók aktív tanórai részvételé-
nek támogatása, az interaktív, 
a tanulók bevonásán alapuló 
kreatív feladatmegoldás és az 
együtt tanulás élménye. Né-
hány tanórán alkalmazhattuk 
is e módszert, ám a digitális 
munkarend miatt tavasszal az 
ilyen típusú tanórák szervezé-
se megszakadt. Az idei tanév-
ben folytatjuk az Élménysuli 
programot.

Folytatjuk továbbá a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kuta-
tócsoportjának úgynevezett 
Padtárs kutatását, mely során 
a diákok iskolai magatartá-
sának pozitív befolyásolására 

keresnek modern, alternatív 
eszközöket. Céljuk a haté-
kony, tudatos tanulási attitűd 
és magatartás kialakítása a di-
ákokban, mely során belátják, 
hogy a tanórai aktív részvétel 
elősegíti az otthoni eredmé-
nyes tanulást is.

Beléptünk a Boldog Iskola 
Programba, melynek lényege 
osztályfőnöki órákon és eti-
ka órákon diákjaink megis-
merkedhetnek a pozitív pszi-
chológia elemeivel, melyet a 
budapesti Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem Pedagógi-
ai és Pszichológiai Kara is tá-
mogat.

Kossuth Lajos születés-
napja (szeptember 21-i ta-
nítási nap) hosszú évek óta a 
sport és vetélkedők napja is-
kolánkban. Ám az idei tanév-
ben ez is másként alakult. 

A tanév eleji ismétlések 
e tanévben hangsúlyozottan 
fontosak, a tavaszi digitális 
munkarend során otthon ta-
nult tananyagokat nyomaté-
kosabban átismétlik tanára-
ink tanulóinkkal. A COVID 
járvány elleni védekezés pro-
tokollja nem engedi az osz-
tályok együtt ünneplését, ve-
télkedését. Ezért újításképpen  

„Kossuth Lajos azt üzente….” 
iskolánk diákjainak, hogy a 
felső tagozatosok nevezzenek 
meg társadalmi problémákat, 
melyek felismerése, megoldá-
sa foglalkoztatja őket, majd 
meséljék el projektek kere-
tében a többi felső tagozatos 
osztálynak.

Az alsó tagozatos diákok 
képzeljék el, lehetőséget kap-
tak az ország legjobb dizájner 
cukrászdájában egy tortát el-
készíteni Kossuth Lajos szü-
letésnapjára, melyet iskolánk 
diákjai fogyaszthatnának el. 
Milyen ízű, díszítésű lenne ez 
a torta, hogy képviseljen min-
ket? A beadott pályamun-
kákat a diákönkormányzat a 
szülői szervezet és iskolánk 
pedagógusai közösen értéke-
lik. Az első díj mindkét tago-
zaton 1-1 torta.

Természetesen emlék-
műsort is megtekinthet-
tek diákjaink; életkoruknak 
megfelelően 2 műsort is ösz-
szeállítottunk számukra kü-
lön az alsó és külön a felső 
tagozatos diákok részére elő-
zetes tudásuk és ismereteik 
felhasználásával.

Büszkék vagyunk Fábián Vincére

Büszkén mutatjuk be 5. osztályos diákunkat, Fábián Vincét, 
aki a Bozsik Intézményi Programban nyújtott kiemelkedő tel-
jesítményért „Bozsik Fair Play” díjban részesült, azaz a Dunaúj-
városi Tankerületi Központ iskolái közötti futball mérkőzések 
során magatartásával, küzdeni tudásával kiemelkedett a majd’ 
száz résztvevő közül. Gratulálunk! Fábián Vincének Kürti Vik-
tor és Fehér Krisztián adta át a díjat.

Kívánom az idei, 
2020/2021 tanévre...

Mint a fenti cikkből jól 
látható, a tanévet megkezd-
tük, minden pedagógusunk-
dolgozónk elszántan dolgo-
zik azért, hogy a tanítási nap 
- illetve a tanév – végén gyer-
mekeink többek legyenek ér-
telemben és érzelemben. Tud-
juk a gyermek minden rezdülésünket figyeli és másolja, ezért a 
lehetőségekhez képest hivatásunkhoz méltón szeretnénk e tan-
évet is a felnövekvő nemzedék szolgálatában tölteni. 

Zárásképpen az idei tanévre kívánunk minden diákunknak, 
családjuknak és minden nagyvenyimi lakosnak egészséget, biz-
tonságot és boldogságot; legyen ez a tanév „csak átlagos”.

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola minden dol-
gozója nevében:

Fazekas Zsoltné, intézményvezető
(az iskolai oldalak összeállítója)
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Tanévkezdés- új kihívásokkal
Az óvodák bezárása tavasz-

szal váratlanul érte a szülőket 
és gyerekeket, kihívás elé ál-
lította a családokat. Szeptem-
ber 1-én azonban óvodánkban 
is elrajtolt az új tanév. A jár-
ványügyi előírásoknak megfe-
lelően megtörtént az épület, a 
berendezési tárgyak és a játé-
kok fertőtlenítése. A hatályos 
jogszabályoknak megfelelő-
en hozzuk meg a megelőző 
intézkedéseket, amelyekről a 
szülőket több platformon, kö-
zösségi média segítségével fo-
lyamatosan tájékoztatjuk. 

Az óvónénik, dajkané-
nik szorgos kezének és kre-
ativitásának köszönhetően 
tiszta, rendezett, esztétikus 
környezetben vártuk újra a 
kisgyermekeket. Nem szabad 
elfelejtenünk,hogy sok gyer-
mek a majdnem féléves kény-
szerszünet után tért vissza az 
oviba. Sokaknak a hosszú szü-
net miatt is nehezebb az újra-
kezdés, de most még a koro-
navírus miatti szorongásukat 
is beviszik az ovis csoportok-
ba. Ez a téma megjelenik a 
mindennapokban, beszélge-
tésekben és játékukban is. 

A gyermekeket nem érde-
mes terhelni a vírussal kap-
csolatos találgatásokkal, tév-
hitekkel. Az a legjobb, ha a 
kérdésekre válaszolunk, de 
csak az ő koruknak megfele-
lően.

A speciális körülmények 
között induló tanévben még 
kiemelkedőbben fontos,hogy 
a gyermekek ellenálló im-
munrendszerrel vegyenek 
részt a közösségek életében. 

A tanév első időszaka ki-
emelt jelentőségű egy kis-
gyermek számára, ekkor tér 
ugyanis vissza az óvodai kö-
zösségbe, ahol óhatatlanul 
találkozik vírusokkal, bakté-
riumokkal. Különösen igaz 

ez azokra, akik most kezd-
ték a kiscsoportot. Ez a je-
lenség nem új, viszont a ko-
ronavírus-járvány miatt 2020 
speciális esztendő ebből a 
szempontból. Ahhoz, hogy a 
vírusokból ne alakuljanak ki 
betegségek, erős immunrend-
szerre van szükség, ennek 
edzése, karbantartása pedig 
egyszerű módszerekkel kivi-
telezhető:

– megfelelő higiénia, meg-
előzés

– megfelelő táplálkozás, 
sok gyümölcs, zöldség fo-
gyasztása

– mozgás.

Mi, az óvoda dolgozói tud-
juk, hogy ez a tanév nem olyan 
lesz, mint az eddigiek, tudjuk, 
hogy folyamatosan szembe-
sülni fogunk új kihívásokkal. 
Ugyanakkor mindent megte-
szünk, hogy ez a helyzet a már 
kialakult és évek óta jól mű-
ködő hagyománnyá vált prog-
ramjainkat minél kevésbé be-
folyásolja. Azon dolgozunk, 
hogy ha nem is az eredeti for-
májában, de megtartsuk a be-
tervezett rendezvényeinket. 
Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy azokat a néphagyomá-
nyokat, ünnepeket, jeles na-
pokat továbbra is közvetítsük 

a gyermekek felé, amelyek ed-
dig is részei voltak óvodánk 
életének. 

Ennek szellemében szep-
tember 18-án megtartottuk 
hagyományos szüretünket. A 
délelőtt folyamán a csoportok 
kreatív foglalkozás keretében 
sünit készítettek, majd Józsi 
bácsi segítségével darálták és 
préselték a szőlőt. Persze nem 
maradhatott el a „lakoma” és a 
dínom-dánom sem. Nagyon 
tartalmas, és vidám napunk 
volt, a gyerekek nagy öröm-
mel vettek részt a programban. 

Benedekné Sajti Julianna 
óvodavezető

Óvoda, óvoda, óvoda

A gyerekek lelkesen és örömmel darálták, préselték a szőlőt Józsi bácsi segítségével óvo-
dánk hagyományos szüreti programján, amelyet szeptemberben tartottunk
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Díjeső a VIII. Mezőföld Virágai Szólótáncversenyen
Az idei évben 8. alkalom-

mal került megrendezésre a 
Mezőföld virágai Közép-du-
nántúli régió szólótáncver-
senye az Alba Regia Tánc-
együttes szervezésében, az  
Örökség Nemzeti Gyermek- 
és Ifjúsági Népművészeti 
Egyesület szakmai támoga-
tásával. A verseny célja, hogy 
a Közép-dunántúli régió tán-
cosai bemutatkozhassanak, 
felmérhessék a régióban tevé-
kenykedő (akár művészeti is-
kola kereteiben működő, akár 
amatőr együttesben) együtte-
sekhez képest saját szakmai 
színvonalukat, megismerked-
jenek egymással, és kapcsola-
tokat építhessenek.

Bár a verseny eredetileg 
március közepén került volna 
megrendezésre, a járványügyi 
helyzet ezt akkor nem tette 
lehetővé, de fél évvel később, 
október 4-én, vasárnap ösz-
szegyűltek a Közép-dunán-
túli régió néptáncos szólis-
tái, hogy számot adhassanak 
tudásukról a székesfehérvá-
ri Alba Regia Táncegyesü-
let Malom utca 6. szám alatti 
táncházában. Nagy örömünk-
re szolgál közhírré tenni, hogy 
a Nagyvenyimi Táncegyüttes 

négy induló produkciójából (1 
páros-, 3 szólóversenyszám) a 
szakmai zsűri mindegyiket 
Mezőföld Virága díjjal jutal-
mazta. 

Farkas Áron, a Nagyve-
nyimi Táncegyüttes és a duna-
földvári Levendula Alapfokú 
Művészeti Iskola legényké-
je a kalotaszegi legényesével, 
Czuppon Zsóka a Nagyve-
nyimi Táncegyüttes és a Bara-
csi Szélescsapás táncegyüttes 
táncosa mezőfalvai cigány-
táncokkal, Czuppon Péter 
felcsíki féloláhos és orosz zsu-
ka produkciójával, majd vége-
zetül Molnár Lilla és Pásztor 
Máté feketelaki páros táncá-
val érdemelte ki nemcsak a 

közönség, hanem a zsűri el-
ismerését és a szólótáncver-
seny díjait. Zsóka a Mezőföld 
virága díj mellett különdíjban 
részesült a mezőfalvai cigány-
táncok hiteles eltáncolásáért.

 A versenyszámokat két-
tagú zsűri értékelte: Strack 
Orsolya néptáncpedagógus, 
Örökös Aranygyöngyös Tán-
cos, a Népművészet Ifjú Mes-
tere, az Állami Népi Együttes 
egykori táncosa és Sikentáncz 
Szilveszter néptáncpedagó-
gus, Örökös Aranysarkan-
tyús táncos, Népművészet Ifjú 
Mestere, a Kárpátalja Nép-
táncegyüttes művészeti veze-
tője, az Állami Népi Együttes 
egykori táncosa és az Örök-

ség Gyermek Népművésze-
ti Egyesület elnöke szemé-
lyében.

A verseny színvonalát bi-
zonyítja a tény, hogy az ered-
ményhirdetés az előzetesen 
kihirdetett időponthoz ké-
pest háromnegyed órát késett, 
ugyanis a mezőny olyan erős 
volt, hogy a zsűrinek komoly 
fejtörést okozott a díjak oda-
ítélése. Az eredményhirdeté-
sen elhangzottak szerint nem 
arról kellett dönteniük, hogy 
ki kapjon díjat, hanem ki az, 
aki ne kapjon, hiszen nincsen 
annyi díj, mint amennyi in-
duló volt, pedig szívük szerint 
mindenkinek adtak volna.

Czuppon Zsóka első íz-
ben, Czuppon Péter második, 
Molnár Lilla és Pásztor Máté 
harmadik, Farkas Áron pe-
dig már negyedik alkalommal 
nyerte el a „Mezőföld Virá-
ga” címet és díjat. A táncosok 
felkészítői Czuppon Péter és 
Kuminka Zsuzsanna, a Nagy-
venyimi Táncegyüttes veze-
tői voltak. Köszönjük szépen 
a táncosok és oktatóik mun-
káját! További sok sikert kívá-
nunk nekik a jövőben is!

Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár

Hajómodellek száguldoztak a nagyvenyimi tavon
Július végén immár má-

sodik alkalommal rendezték 
Nagyvenyimen a hajómodel-
lezők országos találkozóját, 
egyben az országos bajnokság 
harmadik futamát. A verse-
nyen nagyjából ötven hajó 
indult, négy kategóriában, a 
rajthoz állás egyben magyar 
bajnoki futam és nemzetközi 
verseny is volt.

– Nagyon fontos számunk-
ra, hogy minél sokszínűbb 
sport- és szabadidő-lehető-
séget teremtsünk a községben 
–  mondta el a fő támogató, 
Nagyvenyim önkormányza-
ta nevében is Vargáné Kaiser 
Katalin polgármester a verseny 

kezdetekor. Hozzátte: – A te-
lepülési sportkoncepcióban is 
megfogalmaztuk ez irányú el-
képzeléseinket, hiszen az éves 

sport- és kulturális tervünk is 
tartalmazza a programok szé-
lesítését, színesítését. A meg-
mérettetés különlegességét az 

adta, hogy a pandémia miatt 
Nagyvenyim adhatott otthont 
az első idei versenynek. Remél-
hetőleg jövőre sokkal szélesebb 
körben és nagyobb volumenű 
rendezvényt tarthatunk.

A második nap végén Sza-
bad Zoltán foglalta össze a 
verseny eredményeit és ta-
pasztalatait:

– A nehézségek és az idő-
járási körülmények ellenére 
gördülékenyen sikerült a ren-
dezvényünk. Kiemelten öröm 
számunkra, hogy egyesületünk 
az ob-futamon három dobogós 
helyezést ért el Szabad Zoltán 
és Csikós Nagy Bálint jóvoltá-
ból. (Forrás: duol.hu)
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Még mindig „helyzet van”! 
– Hogyan tovább?!

Erre a kérdésre keressük a 
választ folyamatosan a Palá-
gyi József Művelődési Ház és 
Könyvtárban is, de mindenek 
előtt hadd foglaljuk össze a 
közelmúlt eseményeit. 

Június végén, amikor újra 
megnyithattuk közösségi tere-
inket, bizakodva tekintettünk 
a jövőbe, és tervezgettük, mi 
mindent tudunk majd pótol-
ni a településünkön elmaradt 
programok közül. Klubjaink 
egy része azonnal megkezd-
te a foglalkozásokat, amint le-
hetőségük adódott, hogy újra 
bejárhassanak az épületbe, 
de olyanok is akadtak, ame-
lyek tagsága úgy döntött, nem 
változtat a kialakult szokása-
in: július és augusztus hónap-
ban nyári szünetet tart. Július 
végén azzal szembesültünk, 
hogy a zenés-táncos rendez-
vényekre vonatkozó 500 fős 
létszámkorlát továbbra is ér-
vényben maradt, és mégsem 
tarthattuk meg a szokásos és 
nagyon várt falunapot.

A háromhavi kényszerszü-
net kompenzálására úgy dön-
töttünk, hogy a tervezett egy 
havi zárva tartása helyett csu-
pán egy hétre zár be a mű-
velődési ház és a könyvtár. 
Örömmel vettük, hogy sokan 
látogattak bennünket ez idő-
szak alatt. 

Augusztus 14-én a „Kö-
szönjük Magyarország!” 
program támogatásával ven-
dégszerepelt nálunk Nyári 
László cigányprímás és zene-
kara. Igazán teljessé a hozzá-
juk csatlakozott Rauf Pál és 
Somogyi Erika nótaéneke-
sek közreműködésével vált a 
nótaest. Polgármester úr és a 

meghívását elfogadó művész-
nő egyaránt ajándékműsort 
adtak aznap este a nagyvenyi-
mi közönségnek, amit hálásan 
köszönünk mindkettőjüknek. 
Jó volt látni a felszabadult ar-
cokat, a művészekkel együtt 
éneklő, vidám közönséget - 
és szabadon lebonyolítani újra 
egy rendezvényt.

Korábban csak esőhely-
színként álltunk rendelke-
zésére a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak az 
augusztusban szervezett gyer-
mekprogramjaihoz, azonban 
az utóbbi években már a mű-
velődési ház munkatársai is 
közreműködtek ezek megter-
vezésében, lebonyolításában. 
Idén egy kreatív nap kereté-
ben került erre sor, ahol vidám 
játékokkal, kézműves foglal-

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által szervezett nyári gyermekprogramok 
nagyon népszerűek voltak. Ezek szervezésében a művelődési ház munkatársai is közre-
működtek

Nyári László cigányprímás és zenekara nagyvenyimi ven-
dégszereplését Rauf Pál és Somogyi Erika nótaénekesek 
közreműködése tette igazán teljessé és fergetegessé
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kozással, zsíros kenyérrel, főtt 
kukoricával vártuk a program 
résztvevőit. 

A több hónapos kihagyás 
miatt bizonytalan volt, hogy 
a kialakult szokásoknak meg-
felelően tudjuk-e megrendez-
ni az Újkenyér ünnepet, hi-
szen az elmaradt próbák miatt 
dalkörünk tagjai attól tartot-
tak, hogy nem tudnak a tőlük 
megszokott színvonalú mű-
sorral hozzájárulni az ünnep-
hez. Köszönjük nekik, hogy 
mégis vállalták az előadást, 
hiszen minden eddiginél töb-
ben gyűltünk össze a Szent 
Bernát Arborétum Rendháza 
előtti téren augusztus 20-án. 
A szentmise végeztével már a 
szabadban felállított asztalon 
várta a falu kenyere a vendé-
geket. Vargáné Kaiser Kata-
lin ünnepi gondolatait és az 
új kenyér megáldását követő-
en az Aranydaru Dalkör és a 
Nagyvenyimi Táncegyüttes 
közös műsorát látták-hallot-
ták a résztvevők. Köszönjük 
a szolgálatot Krisztofory Val-
ter plébános úrnak és Kovács 
Henrietta Judit református 
lelkész asszonynak, akik nem-
csak lelki táplálékról gondos-
kodtak, hanem Polgármester 
asszonnyal együtt szelték fel 
az ünnepi kenyereket, amit a 
viseletbe öltözött néptáncos 
lányok kínáltak a közösség 
tagjainak.

A korábban említett el-
maradt próbák a Fontana Női 
Kar felkészülését is érintet-
ték, így nem került sor az Ars 
Sacra fesztiválhoz kapcsolód-
va a Nyitott templomok napjá-
ra tervezett koncertre, amit az 
Aranydaru Dalkörrel és meg-
hívott vendégkórussal szep-
tember 12-re hirdettünk.

Erre a napra hirdetett má-
sik rendezvényünket sikerrel 
lebonyolítottuk. Közönségsza-
vazással dönthettek a nagyve-
nyimiek, hogy a Pik-Nik mozi 
alkalmával a felajánlott 9 film 
közül melyiket szeretnék látni, 
így akik eljöttek, az Életrevalók 
című francia vígjátékot nézhet-
ték az iskola udvarán piknikez-
ve a későnyári égbolt csillagai 
alatt.  (Erről részleteket lapunk 
12. oldalán olvashatnak.)

Szeptember elejétől öröm-
mel fogadtuk a nyári szabadsá-
gukról visszatérő klubjainkat: 
teremhasználat egyeztetése 
mellett a nyári élmények meg-
beszélésével és az év további 
részére vonatkozó tervek, lehe-
tőségek összehangolásával tel-
tek napjaink. Bizakodva tekin-
tettünk az év hátralevő részére: 
18 klubunkból az óvatosabbak 
elhalasztották találkozóikat, 12 
klub újra belevetette magát a 
közös munkába.

Szeptember 21-től, a köz-
művelődési intézmények közös 
tereiben a kötelező maszkhasz-
nálatot előíró kormányrendelet 
életbelépése újra átírta a forga-
tókönyvünket, s a művelődé-
si ház csoportjai öt kivétellel 
átmenetileg felfüggesztették 
foglalkozásaikat. Elmaradt a 
Kulináris kavalkád és a szüre-
ti táncház.

Könyvtárunkban maszk 
használatával és kézmosást, 
kézfertőtlenítést követően 
még a hagyományos módon, 
zavartalanul kölcsönözhet-
nek könyveket. A továbbiak-
ban is mindent elkövetünk 
annak érdekében, hogy szol-
gáltatásainkkal a nagyvenyi-
mi közönség rendelkezésére 

álljunk az esetlegesen bekö-
vetkező további szigorítások 
esetében is - jelentse ez akár 
a telefonon rendelt és szabad-
téren átvett könyvkölcsönzést, 
akár a házhozszállítást vagy a 
könyvsátras megoldást, aho-
gyan az a május-júniusi idő-
szakban történt.

Október 2-án ugyan maszk-
ban, de szép számmal jelenlévő 
Vendégek között köszöntöttük 
a jubileumi évfordulóikat ülő 
Házaspárokat, ahová ebben az 
évben 11 pár jelezte részvéte-
li szándékát,  október 3-án, az 
idősek napján pedig műsoros 
délutánnal köszöntöttük a tele-
pülésen élő nyugdíjasokat, idős 
polgárainkat. 

A járványügyi helyzet vál-
tozásával a látogatók egészsé-
gének megóvása érdekében a 
több program lemondása mel-
lett döntünk. Így biztosan el-
marad októberben a közös var-
rás, az őszi játszóház, a Fontana 
Női Kar koncertje és az amatőr 
színházi előadás; novemberben 
az őszi egészségnap és az Er-
zsébet-Katalin bál. 

Az október 23-i megemlé-
kezést szabadtéren tervezzük, 
és a megszokottól eltérően a 
négy gyertya meggyújtásán kí-

vül adventben is egy nagyobb, 
szabadtéri rendezvény meg-
szervezésén dolgozunk.

A biztonsági előírások szigo-
rú és következetes betartásával 
kisebb létszámú eseményeket 
tudunk szervezni, amelyek-
re várjuk Önöket, és amik-
ről honlapunkon (muvhaz.
nagyvenyim.hu), és facebook-
oldalunkon (https://www. 
facebook.com/muvhaznagyve-
nyim) találnak tájékoztatást.

Köszönjük az intézmé-
nyünkbe látogatóknak, hogy 
március óta valamennyien 
együttműködtek velünk az 
intézményre és a használatá-
ra, valamint a rendezvényeken 
történő részvételre vonatkozó 
járványügyi védekezési szabá-
lyok betartásában. Bízunk ab-
ban, hogy ezzel a továbbiakban 
is segítik működésünket! 

Vigyázzanak magukra és 
embertársaikra, továbbra is lás-
sák meg az embert a maszk 
mögött!

Kollégáimmal együtt jó 
egészséget, kitartást és türel-
met kívánok mindannyiuk-
nak!

Mogyorós Mária
intézményvezető

A szentmise végeztével már a szabadban felállított asztalon várta a falu kenyere a vendé-
geket az augusztus huszadikai ünnepségen. Vargáné Kaiser Katalin polgármester mondta 
el ünnepi gondolatait , majd az egyházi vezetők megáldották az új kenyeret. A rendezvény 
színvonalatát a Fontana Női Kar előadása emelte
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Az Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

ÍGY ÉLÜNK MI, NYUGDÍJASOK!
Az élet úgy hozta, hogy fél 

év elteltével, július 6-án össze-
jöhettünk. Már nagyon vártuk 
a találkozást, hiszen sokunk-
nak ez jelenti a társaságot. 
Megterveztük, hogyan tölt-
sük a következő klubnapokat, 
beszélgettünk beteg klubtár-
saink állapotáról, lehetősége-
inkről. Köszöntöttük a szüle-
tés- és névnaposokat.

Sajnos, a következő napon 
értesültünk a szomorú hírről: 
Bokor Lajosné Katika a klub-
nap idején eltávozott közü-
lünk.

Szokásunkhoz híven au-
gusztusban szünetet tartot-
tunk.

Telefonos beszélgetés so-
rán félelmünk beigazolódott: a 
magánházaknál elhelyezett, a 
klub tulajdonát képező dolga-
inknak helyet kell keresni. Mi-
vel nem találtunk lehetőséget, 
szeptember 2-án Polgármester 
asszonytól kértem segítséget. 
Tájékoztatása alapján készülő-
ben vannak a szekrények, me-
lyekből egy akasztós szekrényt 
a dalkör kap, melyben elhe-
lyezhetik a használaton kívü-
li, igen drága fellépő ruháikat. 

Ígéretet kaptam a klub részére 
egy szekrényre, melyről Mo-
gyorós Marikával egyeztet.

A szeptemberi klubnapot 
megelőzően nagyon jó han-
gulatú vezetőségit tartottunk. 
Annyira jól éreztük magunkat, 
hogy a cca. fél órásra tervezett 
összejövetelnek fél három he-
lyett 3/4 5-kor az énekpróbára 
érkező Szilágyiné Éva vetett 
véget. Mondtuk is, hogy jó 
lenne, ha a klubnapok is ilye-
nek lennének. Ekkor megbe-
széltük, hogy a vírus terjedése 
okozta bizonytalanság miatt 
az októberi klubnapra terve-
zett buli helyett a szeptember 
7-i klubnapra meglepjük tár-
sainkat. Kacsazsíros kenyeret 
szolgáltunk fel lilahagymával, 
melynek nagy sikere volt.

Ezen a délutánon felkért 
vendégünk Nagy Andrásné 
Jolika és férje volt, aki Bará-
taink a növények címmel na-
gyon kellemes és tanulságos 
beszélgetésbe vont be minket.

Köszöntöttük a születés-
és névnaposokat, köztük a ke-
rek évfordulós Érsekné Zsu-
zsit, aki megvendégelt minket. 
Mivel hosszú idő után ta-
lálkoztunk az összejövetel is 
több vendéglátással, beszélge-
téssel telt. Jó hangulatban kö-
szöntünk el egymástól. Sajnos 
ez alkalommal már csak 16 fő 
volt jelen, előzetesen többen 
jelezték, hogy a COVID-19 
miatt távol maradnak. Meg-
köszöntem Csizmadia Gyu-
rinak, hogy önként megszer-
vezte a dalkör augusztus 20-i 
fellépésének előkészítését, fel-
lépését és Fási Éva megsegí-
tését.

Hivatalos bejelentés alap-
ján szeptember 21-től már 
a művelődési házban is csak 
maszkban lehet tartózkodni. 
Ezért a tagságból 39 fő véle-
ményét kikértem, hogy ilyen 
körülmények között találkoz-
zunk-e.

33:6 arányban a „NE talál-
kozzunk!” lett a döntés.

Ezért MOSTANTÓL a 
klub működését felfüggeszt-
jük, amíg egészségügyi szem-
pontból biztonságosan össze-
gyűlhetünk.

Szeretném, ha legközeleb-
bi találkozásunk alkalmával 
bepótolhatnánk a köszönté-
seket, jót beszélgetnénk, ját-
szanánk.

Addig is a lehetőségekhez 
képest tartsuk a kapcsolatot 
egymással!

A betegeknek gyógyulást 
kívánok!

A MIELŐBBI VISZONT-
LÁTÁSIG NAGYON VI-
GYÁZZATOK MAGATOK-
RA ÉS EGYMÁSRA!

 Póla Imréné Ági

MOSTANTÓL 
a klub működését 

felfüggesztjük, amíg 
egészségügyi szem-
pontból biztonságo-
san összegyűlhetünk.

Piknikezés és mozizás – nagyon kellemes párosítás
Idén sajnos a vírushelyzet 

miatti elővigyázatosságból a 
falunapi közösségi együttlét 
öröme nem adatott meg a 
nagyvenyimieknek. Pedig ért-
hetően vágyunk az együttlétre, 
kikapcsolódással töltött órák-
ra, a közösségi programokra, 
nemcsak azért, mert hosszúra 
nyúlik a koronavírus miatti 
pauza, hanem azért is, mert 
minden évben nagy sikerű volt 
(és reméljük jövőre már lesz is) 
a rendezvényünk a település 
önállóvá válásának évforduló-
ja alkalmából, augusztus első 
hétvégéjén. 

PikNik Mozival kárpó-
toltunk magunkat kissé... Az 
Életrevalók című filmalkotás 
lett annak a lakossági szavazás-

nak a nyertese, amelyben arra 
kérték a venyimieket, hogy 
kilenc lehetséges választási 
lehetőség közül szavazzanak 
arra a filmre, amelyet szíve-
sen megnéznének az iskola 
udvarában berendezett piknik 
moziban szeptember 12-én, 
szombaton este 19 órától. Az 
iskola udvara szombat estére 
különleges díszletet kapott a 
színes izzósorokkal, a nyárutó 
kellemes időjárását kihasz-
náló beszélgető és piknikező 
mozinézőkkel. A film főcíme 
előtt Vargáné Kaiser Katalin, 
a település polgármestere üd-
vözölte a közönséget, majd el-
kezdődött a közösen választott 
moziélmény piknikkel.

                    (Forrás: duol.hu)

Szeretettel búcsúzunk

BOKOR LAJOSNÉ 
KATIKÁTÓL,

aki az Aranydaru Nyug-
díjas Klub és az Arany-

daru Dalkör aktív, jó hu-
morú, kedves tagja volt.
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Áldás békesség!
Sok minden történt az el-

múlt hónapok alatt, ami egyre 
inkább erősít bennünket ab-
ban, hogy jó úton járunk, erő-
södünk, és idővel növekedni is 
fogunk.

Miből gondoljuk ezt?

Beszámolónk:
– Nyári napközis tábo-

runkban közel 20 gyermek 
vett részt, akik végig nagyon 
jól érezték magukat, majd 
utolsó nap szüleik, család-
tagjaik előtt mutatták meg, 
mennyi mindent csináltak a 
tábor pár napja alatt.

– Szeptember első hét-
végéjén tartottuk tanévnyitó 
kerti istentiszteletünket (ez-
úton is szeretettel köszönjük 
szomszédaink megértését al-
kalmunk szentségét tekintve), 
aminek a végén megáldottuk 
a tanévet kezdő gyermekeket. 
Közel hatvanan voltunk ezen 
a vasárnapon együtt.

– Szeptember 11-13. kö-
zött gyülekezetépítő hétvé-
gére vonultunk el a Tolna-
megyei Murgára. Az ott lévő, 
már használaton kívüli evan-
gélikus templomot tettük 
rendbe istentisztelet tartásá-
ra (nem volt sem könnyű, sem 

kis feladat), majd közösen jár-
tuk be az elhaló falu, valaha 
szebb napokat élt utcáit. Fel-
töltődve, boldogan zártuk ezt 
a 3 napot.

– Örömmel jelentem, hogy 
elindultak iskolai hittanórá-
ink, amik csütörtökönként, 
órarendbe iktatva kerülnek 
megtartásra.

Alkalmaink:

– Istentisztelet minden hó-
nap 2. és 4. vasárnapján 9 órá-
tól kezdődően (október 11., 
25., november 8., 22.) a palá-
gyi József Művelődési Ház és 
Könyvtárban (Nagyvenyim, 
Fő utca 16/1.).

– Október 9-től, minden 
pénteken 10 órától Ringa-
tó lesz gyülekezeti házunk-
ban (Zrínyi utca 10.), ahol re-
ményeink szerint nemcsak a 
kisbabák, hanem az anyukák, 
családok is jól érzik majd ma-
gukat, s ahol tudunk egymás-

sal beszélgetni, s lelki támaszt 
is nyújtani.

– Bibliaórás esték indulnak 
(október 13., 20., 27. és no-
vember 3.) kedden esténként 
18 órától. Ruth könyvének 4 
fejezetét vesszük majd. Az es-
ték időtartama 90 perc.

– Minden református hit-
tanos gyermek megjelenésére 
számítunk, havi egy alkalom-
mal!

Tervezzük:

– óvodai hittan. 
– konfirmációs előkészí-

tő órák.
– Gitár klub gyermekek-

nek (vasárnapi istentisztele-
tek után).

Hírek, tudnivalók, időpon-
tok a gyülekezet facebook ol-
dalán megtalálhatóak!

Az olvasók és a falu lako-
sait, vezetőit Istenünk áldása 
kísérje!

Kovács Henrietta Judit

Református hírek

Kerti, tanévnyitó istentiszteletet tartottunk szeptemberben

Nyári napközis táborunkban kellemesen teltek a napok

Köszönjük az eddigi segítséget, 
és kérjük, járuljanak hozzá minél többen 

az arborétum gondozásához!
Október 3-án délelőtt ti-

zenketten csatlakoztak a tú-
raegyesület 21 tagjához, hogy 
kezük nyomán megújuljon 
a Szent Bernát Arborétum 
parkja, hogy visszaszorítsák 
kissé a nyár folyamán elbur-
jánzott növényzetet.

Köszönjük mindazok 
munkáját, akik ezen a délelőt-
tön velünk tartottak! Har-
minchármunk munkájával 
a terület közel felét sikerült 
„formába hozni”.

Lehetőség van egyénileg 
is hozzájárulni a park gondo-
zásához, hiszen a terület má-
sik fele még gondos kézre vár. 
Aki ilyen módon csatlakoz-
na a közös ügyhöz, egyeztetés 
céljából keresse Kiss Csabát 
vagy Németh Lászlót az Er-
dőjárók Túraegyesület hon-
lapján feltüntetett elérhető-
ségeken.

A következő közösen szer-
vezett parkszépítési alkalmat 
november 14-én, szomba-

ton tervezzük. Szívesen lá-
tunk mindenkit, aki szívesen 
választja szombat délelőtti 
programjául, hogy friss leve-
gőn, jó csapatban, önkéntes 
tevékenységet végezzen közös 
értékünk, a helyi arborétum 
télre való felkészítésében.

Németh László, az Erdő-
járók Túraegyesület elnöke

Kiss Csaba Gábor a 
Szent Bernát Arborétum  

Alapítványának 
kuratóriumi elnöke

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. 10. 12. 
Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. 

Megrendelés száma: 04/MÚN/2020.



 

 Vágott virágok  
 Csokrok 
 Alkalmi díszek  
 Koszorúk  
 Ajándéktárgyak 
 Cserepes növények 

 

Megnyitottunk! 

Nézzen be hozzánk! Előrendeléseket felveszünk! 
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

A Dunai Gyöngy  
Vendégház energetikai 
fejlesztése, parképítése 

és eszköz beszerzése
A Dunai Turizmus Szolgáltató Kft. Vidékfejlesztés Program 

keretein belül, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület mű-
ködési területén meghirdetett VP6-19.2.1.-63-1-17 kódszámú 
„A gazdasági aktivitás javítása a térségi termékskála fejleszté-
se érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatát az Irányító 
Hatóság támogatásra alkalmasnak minősítette és 5.203.844 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  

A projekt kiterjedt a Dunai Gyöngy Vendégház területén 
napelemes rendszer kiépítésére, klímák beszerelésére, parképí-
tésre, illetve TV készülékek beszerzésére. 

A fejlesztés által csökkennek a működési költségek, illetve nő 
a turisztikai szolgáltatásaik színvonala.

ELEKTRONIKAI  
HULLADÉK ÁTVÉTEL 

NAGYVENYIMEN
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján 

(Tel.:25/ 258-599) Nagyvenyim, Deák F. u. 11. szám 
alatt az alábbi elektronikai hulladékok 

adhatóak le személyesen.
Régi csöves TV, és újabb típusú TV, rádió, TV antenna, bár-

milyen típusú monitor, számítógép, barkácsgép, elektromos kézi 
szerszám, elem,  akkumulátor, mobil – és  vezetékes telefon, táp-
egység, mosógép, centrifuga, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, és a 
háztartásokban tönkrement mindenféle elektronikai berendezés.

 Az átvett elektronikai hulladék garantáltan újrahasznosí-
tásra kerül, és nem szennyezi a környezetet.   

Védjük együtt a környezetet!KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DUNAI TURIZMUS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A DUNAI GYÖNGY VENDÉGHÁZ
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE,
PARKÉPÍTÉS ÉS ESZKÖZ
BESZERZÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

5,2 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1920398121

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Fontos telefonszámok: 
Polgármesteri Hivatal telefonszámai: 
Titkárság: ............................................................................. 507-460 
Polgármester: ....................................................................... 507-461 
Jegyző: ................................................................................. 507-450 
Pénzügy: .............................................................................. 506-230 
Adóügyek: ........................................................................... 521-307
Szociális, hagyatéki ügyek, 
 kereskedelmi igazgatás: .................................................... 506-210
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: ............................. 506-212
Anyakönyv, rendszeres gyermekvédelmi 
 kedvezmény: .................................................................... 506-211
Hirdetmények: ..................................................................... 506-213
Ügyfélszolgálat, ebnyilvántartás: .......................................... 506-218
Fax: ...................................................................................... 506-217 
Járási kirendeltség: szerda 13-16 óráig: ................................ 507-451 
Orvosi rendelő telefonszámai: 
Dr. Reiter Gábor: ................................................................. 259-270 
Dr. Zseli József: ................................................................... 507-470 
Orvosi ügyelet: .................................................................... 506-201 
Védőnők:.............................................................................. 506-200 
Fogászat: .............................................................................. 259-650 
Gyógyszertár: ...................................................................... 507-420 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola: ...... 506-221, 507-490 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola faxszáma: ..... 507-491 
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár: ....................... 506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda:............................................ 258-096 
Általános segélyhívó: ...................................................................112 
Polgárőrség: .................................................................. 30/533-2322 
Körzeti megbízott: ........................................................ 30/202-3739 
Hibabejelentés:
E.ON áram: ..................................................................80/20-50-20,
    gáz: .................................................................... 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna: Mezőföldvíz Kft.: ................ 80/442-442
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Sok boldogságot az arany-, ezüst- és 
gyémántlakodalmas házaspároknak!

Jeles ünnepnek adott 
otthont október 2-án 
Nagyvenyim polgármesteri 
hivatala: azok a párok tettek 
ünnepélyes fogadalmat, akik 
több évtizede boldogságuk-
kal, családjukkal tesznek 
hitet a házasság szentsége 
mellett. Arany-, ezüst- és 
gyémántlakodalmas párokat 
köszönthettünk!

Huszonöt éves házassági 
évfordulóját ünnepelte Sza-
bó Attila és Szabóné Sztanó 
Zsuzsanna, Pokornyi László és 
Pokornyi Lászlóné Szloboda 
Erika, valamint Nyuli Imre és 
Nyuli Imréné Gál Mária. 

Ötven éves házassági évfor-
dulósok Szabó János és Szabó 
Jánosné Katona Margit, Tóth 
Mihály és Tóth Mihályné 
Stirbl Ilona, Gerendás Antal 
és Gerendás Antalné Petro 
Gizella Julianna, Turcsányi 
István András és Turcsányi Ist-
ván Andrásné Darnai Katalin, 
Kállai Gábor és Kállai Gábor-
né Szabó Erzsébet, Selmeczi 
- Kovács István és Selmeczi-
Kovács Istvánné Varga Irén. 

Hatvan éves évfordulós 
Kolmankó János és felesé-
ge Kolmankó Jánosné Buda 
Anna, valamint Hier József 

és Hier Józsefné Marosi Er-
zsébet.

Vargáné Kaiser Katalin 
Nagyvenyim polgármestere 
köszöntötte szeretetteljesen 
az ünneplőket. Elmondta 
egyebek mellett:

– Manapság különleges 
időket élünk. Körülvesz min-
ket a láthatatlan veszélytől 
való félelem, és életünk ter-
mészetes része lesz a véde-
kezés. Ezekben az időkben 

értjük meg igazán, milyen 
fontos a mellettünk élő társ. 
A házasság az európai hagyo-
mány és  a hatályos magyar 
jog szerint egy felnőtt férfinak 
és egy nőnek jogilag elismert 
és szabályozott életközössége. 
A hétköznapokban két ember 
érzelmi és gazdasági kapcso-
lata, egyben a család alapja 
is. Önök ebből az érzelmi 
közösségből és kapcsolatból 
már sokat tapasztaltak. A há-

zasságnak az a rendeltetése, 
hogy a szeretet, a szolgálat és 
az öröm helye legyen - hall-
hattuk a polgármester asszony 
köszöntőjében. Ezután kis 
ünnepi műsor és Domokos 
Edina anyakönyvvezető szép 
szavai következtek, majd a 
megjelent házastársak az 
anyakönyvvezető előtt hiva-
talosan megerősítették hajdan 
tett fogadalmaikat. 

(Forrás: duol.hu/HL)

Polgármesteri gondolatok
A polgármesteri munkában sok és sokféle kihívás áll előt-

tünk, rengeteg feladat vár megoldásra és sok, szebbnél szebb 
esemény és rendezvény válik életünk részévé. 

A jubiláló házaspárokat köszöntő, évről évre megrendezett 
kis ünnepségünk szinte mindegyike emlékezetes marad a szá-
munkra, miként ez az idei is. Hiszen kevés meghatóbb pilla-
natot lát az ember, mint mikor 60 együtt leélt év,  vagy 5 év-
tizednyi közösen megélt küzdelem után az anyakönyvvezető 
hívó szavára a rég megtett fogadalom megújítását aláírásuk-
kal megpecsételni igyekvő házaspár férfi tagja szinte alig lát-
ható, de biztos támaszt nyújtó mozdulattal teszi karját  felesé-
ge bizonytalanabb karja alá, és úgy vezeti nejét, meghatottan, 
és biztonságot nyújtva az aláírás helyszínére… 

Kollégáim és a magam nevében is köszönöm, hogy évről 
évre részévé válhatunk a jubiláló házaspárok életének e meg-
hitt, felemelő pillanatának. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester


