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Március 15. előestéjén
Közeledik március 15. 

Ezen a napon az 1848/49-es 
magyar szabadságharc kezde-
tét ünnepeljük. Március 15. 
jelképpé vált, nemzetünk sza-
badságszeretetét, szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. 

Nagyvenyim elöljárói idén 
is elhelyezik a tisztelet és a 
megemlékezés virágait az is-
kolában lévő Kossuth-falnál.

A COVID-19 gátat szab 
a közös ünneplésnek, de már-
cius 15-én minden megemlé-
kező kokárdát tűz a ruhájára. 
Tűzzük fel idén is, jelképezve 
a magyarság erejét és össze-
tartozását.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

A nők szeretete
A nő olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap, 

annál szebb és sugárzóbb!
A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, festők 

ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban 
a nők különlegességét, szépségét, bájait.

Március 8. a hölgyek napja szerte a világban. Ezen a napon a fér-
fiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, felesé-
güket, hölgy rokonaikat.

Sok férfitársunk nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű 
érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos: nélkülük élni nem lehet! Hiszen 
gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen 
hallgatnak.

Bárhogyan is van: szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik.
Köszöntsük őket ma, holnap, holnapután. Érezzék úgy, hogy minden nap az Övék! Minden nap nő-

nap! Mert megérdemlik. Hiszen nők nélkül mit sem érne az élet! Édesanyánk nélkül mi magunk sem szü-
lettünk volna meg. A nagymama nélkül, aki szeretve óv és dédelget bennünket és az unokákat. A feleség, 
a barátnő nélkül, aki megédesíti a napokat. A lánygyermek nélkül, akinek kedves hangja, szavai, mosolya 
csordultig tölti a szíveket. Hölgyeim! Isten éltesse Önöket!

Kuminka József alpolgármester és 
Nagyvenyim képviselő-testületének férfi tagjai

„Gyere tavasz, 
várva várlak, 

Hozz zöld ruhát, 
fűnek, fának!” 
Karácsonyi lapszámunk-

ban, több írásban, részlete-
sen beszámoltam az elmúlt év 
minden nehézsége ellenére el-
ért eredményeinkről, a folya-
matban lévő fejlesztésekről, a 
beadott pályázatokról és el-
nyert támogatásokról, melyek 
megvalósítása az előttünk álló 
időszakban – édes teherként, 
sok műszaki kihívást is rejtve 
– vár ránk…

(Mindezekről részletesen 
lapunk 2. és 3. oldalán olvas-
hatnak.)

Vargáné Kaiser Katalin

2021. március
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„Gyere tavasz, várva várlak,  
Hozz zöld ruhát, fűnek, fának!” 

 A tél elmúltával a pandémiás időszak szigorúsága egyre in-
kább felkelti a szabad tér iránti igényt, a természetbe vágya-
kozást. 

Nagyvenyim határában jártunkban-keltünkben láthatjuk, 
hogy a tavasz felsejlő napsugarai, a lassacskán kibontakozó hó-
virágfejecskék mellett az eldobott, erdőbe, földutakra kihordott 
szemét tetején vetnek bukfencet, szemtelen fricskát dobva a 
harmónia iránt vágyakozóknak…

Szemét hegyek a település határában
A települések külterületének megtisztítására komoly erőfe-

szítést tesz állam és önkormányzat egyaránt. Az ősszel meghir-
detett programban a rendelkezésre álló források sokszorosára 
nyújtottak be támogatási kérelmet az önkormányzatok, ahogy 
mi is. Sajnos egyelőre nem kaptunk lehetőséget a területünkön 
található, mintegy 160!!! szemét- és építési törmelék kupac, el-
használt autógumi-hegyek, több millió forintos költséget jelen-
tő elszállítására. Így aztán egyelőre csak korlátozottan tudjuk 
felvenni a kesztyűt és a harcot a szeméttel és a szemetelőkkel. 
Ebben kérem minden jóérzésű polgártársunk segítségét! Ennek 
legjobb módja, hogy figyelünk, és ha látjuk a szemetelést és sze-
metelőket, igyekszünk ezt azonnal a rendőrség és a polgárőrök 
felé jelezni. Csak a tettenérés és a bizonyítottság lehet egy ha-
tékony, valódi szankciót eredményező eljárás alapja!   

Általános segélyhívó:  .............................................112
Polgárőrség:  .............................................30/533-2322
Körzeti megbízott:  ...................................30/202-3739
Természetesen igyekszünk a szemetelőket mindinkább távol 

tartani a területeinktől és a szándékuktól, de szomorúan kell 
látnunk, hogy erre manapság egy egész „szolgáltatási ágazat” 
települt illegálisan. 

Azok a települések, ahol van regionális hulladékkezelő telep-
hely, kicsit jobb helyzetben vannak. Mert ezt a tevékenységet 
– ideértve a zöldhulladék kezelését is – csak speciális engedély-
lyel rendelkező szolgáltatók végezhetik, közbeszerzési eljárá-
sok alapján megkötött szerződéses tartalom szerint, mégpedig 
úgy, hogy a hulladékbegyűjtést követően a szemét nem csupán 
lerakásra, hanem feldolgozásra is kell, hogy kerüljön. A nagy-

venyimiek ilyen hulladéklerakókba vihetik el a kommunális, és 
a hamarosan beinduló szelektív gyűjtésen felül még keletkező 
szemetet, például Adonyba, vagy rendelhetnek a Dunanett Kft-
től konténert, ám ezt sajnos sokan nem teszik meg. A községbe 
újonnan beköltözők, vagy lakásfelújítók közül is sokan „bedől-
nek” a hulladéktól való megszabadítást, mint szolgáltatást mél-
tányos áron kínáló „vállalkozónak”. Ne tegyék! A szemét tulaj-
donosa és a mentesítés kötelezettje az, akinél az keletkezik, az 
ő felelőssége a jogszerű hulladékelhelyezés! 

A lakosok összefogása egy-egy hulladékmentesítő akció ere-
jéig, tiszteletre méltó törekvés. Ezúton és ehelyütt mondok kö-
szönetet a januári „hulladékharcos” mentesítő akció valameny-
nyi résztvevőjének, köztük Müller Simonnak és feleségének, a 
Keresztes és a Bernáth-Dolmány család tagjainak, Pessei Ist-
vánné Katusnak, Rozsos Melindának és Elizabetnek, Kovács 
Tímeának és Kovács István „Tyúkosnak”, Dombai Mónikának, 
Schneider Vilmosnak, Mányi Zoltánnak, Valetovics István-
nak, Hódi Attilánénak, Garbacz Ferencnek és Évának, vala-
mint idősebb Csizmadia Györgynek, ifjabb Csizmadia György 
képviselőnknek, környezetvédelmi tanácsnoknak az akció meg-
szervezéséért! A képen nem szerepel mindenki aki részt vett a 
szemétszedésben. 

Bár a konténeres hulladékelszállítás jelentős összegekbe ke-
rül, amennyiben arra a januárihoz hasonlatos szándék van a te-
lepülésen élők részéről, az önkormányzat az év folyamán -elő-
re tervezett és meghirdetett időpontokban- szívesen biztosítja 
egy-egy helyszínen a közösségi akcióban történő begyűjtés 
konténeres feltételét. 

Megújult kiállító felületek, napelemes rendszer, klíma, 
parkosítás, térkövezett út és kényelmes padok

A tavaszi zsongás első fuvallata elérte a település belső te-
rületét is. Nehéz szívvel, de a felelősség súlyával vállunkon, egy 
darabig még biztosan zárva tartjuk a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár ajtaját. Ám a zárt ajtók mögött is azon igyek-
szünk, hogy szeretettel és vidámsággal töltsük meg az erre járó 
nagyvenyimi polgár szívét és lelkét, a legapróbbaktól a nagyob-

Hálás köszönet a hulladékmentesítésben segédkezőknek

Íme egy elborzasztó (ám sajnos nem ritka) példa!
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Az oldalakat összeállította: 
Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere

bacskán át egészen a szépkorúakig (amiben az üvegajtó mögött 
állva nap nap után, gyönyörködünk is). Biztos léptekkel hala-
dunk Újarcú településközpontunk kiteljesedésének útján. Bár 
még számos mozzanat van hátra a szépen eltervezett funkcio-
nalitás és az esztétika összhangjának végső kialakulásáig, ezek 
jelenléte -házon belül és kívül egyaránt- már jól érzékelhető.

Megújultak, és funkcionális világítást kaptak a közösségi ház 
kiállító felületei, az épület könyvtári tömbje is napelemes rend-
szerrel gazdagodott, és a teljes épület klimatizálásra került. To-
vább bővültek a nagyteremben megtartható közösségi rendez-
vények előadás-technikai lehetőségei. Elkészült a külső terület 
parkosítása, kényelmes, térkövezett úton járhat és kényelmes 
padokon pihenhet meg az idelátogató. Lelkesedve, szívrepes-
ve várjuk az elvetett fű kizöldellését, a növények lombozatba, 
virágba borulását. Kérjük, legyenek ebben partnereink, a fű meg-
erősödéséig ne lépjenek a porhanyósra gereblyézett részekre és csak a 
térkövezett részen elhelyezett padokat használják! 

Suli Fitt Park – Kölyökvár: görpálya, sportpark, 
teniszpálya, Eszkimókatár négyévszakos jégpálya

Szemközt a terület másik felén készül a Suli Fitt Park – Kö-
lyökvár. A görpálya már felújítva, biztonságosan várja a brin-
gás és deszkás ifjú bajnokokat, ám a terület többi részén még 
folynak a munkálatok. A még készülő teniszpálya mellett elhe-
lyezett fitneszgépek rögzítése ugyan erős, azonban környezetük 
még nem készült el, ezért nem távolítottuk el a csomagolóanya-
gokat sem. Kérjük, hogy egy kis ideig még legyenek türelem-
mel, és a Piac téri sportpark saját súlyos edzési lehetőségeit jól 
kiegészítő csuklópontos tornaeszközök mellett hamarosan már 
a két szabadtéri kosárpalánk is vidáman várja a labdával érkezőt! 

Suli Fitt Park – Kölyökvárunk elkészülte után az Eszkimó-
katár négyévszakos jégpályája is tovább gazdagítja majd a köz-
pontban elérhető szabadidős sportok színes kínálatát.  Az egész 
évben használható szintetikus jégpálya kialakításával együtt itt 
is új padokat és hulladéktárolókat helyezünk el, és a teljes pálya-
felületet megvilágító villamos rendszer kerül kiépítésre. 

Visszatérő gondolatunk a kisgyermekes családok játszótéri 
lehetőségek iránti jogos igényének kielégítése, miközben egy új 
játszótér kialakítása több tíz millió forintos költségű. Ez pályá-
zati támogatás hiányában, önerőből Nagyvenyim mai pénzügyi 

Kedves Ifjúság! Mi azon igyekszünk, hogy 
közös otthonunk, Nagyvenyim szívében egy 
Általatok is kedvelt, klassz közösségi tér jö-
hessen létre, ahol jól esik a mozgás és az ösz-
szebújós-kibeszélős együttlét is. Nap mint nap 
látjuk a teret birtokba vevők örömét. Ti, a Na-
gyobbacskák, ne sodorjátok veszélybe Magato-
kat és a gyanútlan kicsinyeket a sok millió Ft 
árán felújított aszfalton való üvegtördeléssel! 
Higgyétek el, hogy a már felszerelt kamerák 
felvételén egészen jól látszanak a rongálók! 

Mutassatok Ti példát, hogy nekünk és a rend 
őreinek ne kelljen - a büntetések terén! 

Használjátok ezt az értéket jól, és élvezzé-
tek, hisz Nektek teremtjük!

helyzetében nem lehetséges, ami a meglévő játszótéri infrast-
ruktúránk át- és újragondolására késztetett. A központban lévő 
buszmegálló feletti játszótér a jelenlegi formájában és helyén 
nem alkalmas a neki szánt funkció valódi betöltésére. Az iskola 
tornaterme előtt lévő játszótér a kisiskolások által kedvelt, ám 
számukra is csak iskolaidőben, ezért csak szüleik nélkül elérhe-
tő. Az óvoda szinte idilli, parkos-árnyas környezetben lévő ját-
szótere gyalogosan messze van a település nagy részétől, csak az 
óvodások számára elérhető és megújításra szorul. 

Kicsik a szabadban: Nefelejcs Lurkó Liget, Irka-firka 
Kert, Piactér Pagony Sportpark és Játszótér

A nagyvenyimi kisgyermekes családok által vágyott, szabad-
levegőn, egészséges, fejlesztő jellegű környezetben eltöltött mi-
nőségi idő biztosítására egy háromelemű fejlesztési koncepciót 
valósítunk meg. „Nefelejcs Lurkó Liget” projektünkben a Ma-
gyar Falu Program támogatásából sor kerül az óvodai játszó-
udvar megújítására. Az iskola vezetőségével és fenntartójával 
egyetértésben az Irka-Firka-Kert projekt keretében az iskolai 
játszóteret  – felújítást és kiegészítést követően a két irányból 
történő zsiliprendszerű megközelíthetőség kialakításával, áthe-
lyezzük a tornacsarnok északi oldalán lehatárolt háromszög ala-
kú területre. Ezzel az iskola nyitvatartási idejében a kisiskolások, 
míg a délutáni és hétvégi időszakban a település kisgyermekes 
családjai vehetik birtokukba a megszépült, kibővített játszóte-
ret. A „Piactér Pagony Sportpark és Játszótér” kialakítása során 
pedig a buszmegálló feletti játszótér -szintén felújítást követő-
en-kerül áthelyezésre a Holló utca – Piac tér kereszteződésében 
lévő árnyas liget futókörön belüli területére.  

közterület-fejlesztés és parkolók építése
A településközpont közlekedési és parkolási helyzetében a 

könyvtári parkoló térkövezése, a szociális tömb előtti árok befe-
désével a Fő utcán kialakuló új parkolósor, valamint a piacépü-
lethez kapcsolódóan, az Ady Endre utcán zárt vízelvezető rend-
szer kialakításával egybekötve, a Deák Ferenc utcán megépülő 
új parkolók hoznak kedvező változást. 

A fejlesztések megvalósítási időszakában a településköz-
pontban több helyen és többféle beavatkozás zajlik majd egy-
szerre, még az idei évben, amihez kérjük a lakók türelmét!
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
ÉS HASZNOS TANÁCSOK

Tisztelt lakosság!

A közbiztonság olyan, mint a levegő: ha van, senki nem hi-
ányolja – ha nincs, akkor könnyen áldozatok leszünk. Úgy ve-
hetjük fel a küzdelmet a sértetté válás ellen, ha vigyázunk érté-
keinkre, figyelünk egymásra és szomszédainkra. 

Biztonságunk jelentősen 
növelhető megfelelő 

óvatossággal, 
körültekintéssel.

Tanácsaim betöréses lopás, lopás megelőzésére:

– A bejárati ajtókat minden esetben zárja be, még akkor is, 
ha csak rövid időre hagyja el a házát.

– Sok készpénzt ne tartson otthon, tartsa biztonságosan 
bankban a pénzét. Ha mégis szükséges, használjon falba, pad-
lóba erősített széfet, mely ékszereinek is védelmet nyújt. Az ék-
szereiről, kisebb méretű értéktárgyairól, amelyeket nehéz meg-
jelölni, készítsen fényképet.

– Sose közölje idegennel, hogy mikor nincs otthon, hogy 
mikor távozik el hosszabb időre házából, de jó szomszédjainak, 
rokonainak hagyja meg elérhetőségét - kérje meg őket, hogy 
ügyeljenek házára, ürítsék a postaládáját.

– Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egy-
másra, a ház, az utca és a környék biztonságára. Használja ki a 
közösség erejét a biztonságuk érdekében.

– A kisajtót, kertajtót, kaput mindig zárja, ha otthon van, ak-
kor is, a kulcsot sose hagyja a zárban vagy látható helyen. Ha 
van rá lehetősége az udvaron tartson házőrző kutyát, ha nincs 
akkor is tegyen ki kutyára figyelmeztető táblát.

– Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül van!
– Lehetőség szerint az esti sötétedés időszakára, ha nem tar-

tózkodnak otthon, akkor kapcsolja fel az ingatlan valamelyik 
szobájában a világítást. Ha módja van rá, alkalmazzon időkap-
csolós – mozgásérzékelős világítást, amivel azt a látszatot kelti, 
mintha otthon lenne.

– Növelje háza biztonságát azzal, hogy megnehezíti a betö-
rő, tolvaj bejutását (több zár/hevederzár felszerelése a bejárati 
ajtón, rács, riasztóberendezés). A betörők által könnyedén elér-
hető ablakokat belülről rögzített ráccsal, vagy betörésvédő fóli-
ával védhetjük, de a fém redőnyök is jó szolgálatot tehetnek. Az 
ablakkilincset lássuk el zárral.

– Előfordul, hogy az elkövető hivatalos vagy hasonló sze-
mélynek (rendőr, postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-
leolvasó) adják ki magukat, hogy bejussanak a házba. Minden 
esetben kérje, hogy igazolják magukat.

– Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt! 
Ha esetleg a lakásban fizet, visszaad valakinek pénzt, ügyeljen 
rá, hogy az illető ne lássa, hol tartja a megtakarításait.

– Szomszédjaival minden esetben beszélje meg a gyanús ide-
genek látogatását, és alapos gyanú esetén, forduljon hozzám, 
pontos személyleírással. Jegyezze fel az idegen gyanús járművek 
típusát, rendszámát, színét!

– Ne nyisson ajtót éjszakára, ha a házába idegen behato-
lásra utaló, gyanús zajt hall, ha észlelte, hogy betörtek Önhöz, 
azonnal értesítse a rendőrséget! Ne várjon reggelig, a helyszínt 
ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert nagyban nehezíti a 
nyomok rögzítését.

AMENNYIBEN BŰNCSELEKMÉNY ÁLDOZATÁVÁ VÁLNA, 
KÉRJÜK, AZONNAL ÉRTESÍTSE A RENDŐRSÉGET  
AZ INGYENESEN HÍVHATÓ 
112-es SEGÉLYKÉRŐ SZÁMON!

HA BÁRMI GYANÚSAT ÉSZLEL, HÍVJON BIZALOMMAL,

vagy tegyen bejelentést a Nagyvenyimi Polgárőrség 06-30/334-2002 
telefonszámára. 

KÉREM, HOGY A HATÉKONYABB REAGÁLÁS ÉRDEKÉ-
BEN BEJELENTÉSKOR RÉSZESÍTSÉK ELŐNYBEN A MEG-
ADOTT ELÉRHETŐSÉGEKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁVAL 
SZEMBEN.      

Tisztelettel:
Halász Péter r. zászlós

körzeti megbízott
06-30/202-3739
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Negyed század 
Nagyvenyim polgárainak 

védelmében és a 
közbiztonság szolgálatában

A Nagyvenyimi Polgárőr-
ség településünk legismertebb 
társadalmi szervezete, mely 
immár 25 esztendeje, az 1996. 
04. 09-i, nyilvántartásba vétel-
ről rendelkező bírósági határo-
zattal kezdte meg működését. 
Az eltelt évek alatt a polgárőr 
szervezetek védelmi tevé-
kenységben való szerepköre 
hivatalos elismertséget szer-
zett, amelynek alapján a helyi 
polgárőr egyesület működése 
is jelentősen átalakult, szabá-
lyozottabbá vált. A Nagyve-
nyimi Polgárőrség -megélve a 
minden társadalmi szervezetre 
jellemző életciklusokat és fe-
szültségeket, negyedszázados 
létezése alatt működésében 
hol dinamizálódott, hol ki-
csit visszafogottabbá vált-, 
de tagságuk mindvégig töret-
lenül szolgálta Nagyvenyim 
lakóit és a helyi közbiztonsá-
got. Polgárőrségünk az elmúlt 
évek sikeres pályázatainak 
köszönhetően mára technikai 
értelemben jól felszerelt, nem 
csupán helyben, de a megyei 
és az országos polgárőr szerve-

zetek által is ismert és elismert 
egyesületté vált. 

A polgárőrök szabadidejük 
terhére, önkéntesen és ingyene-
sen végzik munkájukat, és áll-
nak helyt a rendezvényeink biz-
tosítása, a közlekedésbiztonság 
fenntartása, javítása, valamint a 
rászoruló emberek segítése és a 
közbiztonság védelme terén. 

Nagyvenyim polgárai és 
intézményei nevében ezúton 
köszönöm meg az eltelt 25 
év minden erőfeszítését, va-
lamennyi, mindenkori pol-
gárőrünknek, a szolgálatot 
ellátóknak és szervezőknek, 
valamint családjaiknak kü-
lönösen, de a munkát más 
módon (adminisztratív, jogi, 
gazdasági segítséget nyújtva) 
segítő tagoknak és támoga-
tóknak a közösség érdekében 
végzett áldozatos munkát!

Erőt, jó egészséget, kitartást 
kívánok Mindannyiuknak az 
előttünk álló -könnyűnek nem 
ígérkező- időkhöz. Isten éltes-
se Nagyvenyim Polgárőreit!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Felhívás a helyi szervezetek 
támogatására

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Egy település közösségi életének főáramát az önkormányza-

ti intézményrendszer -és annak pénzügyi helyzete- határozza 
meg, ám a helyben érzékelhető és elérhető „színességhez” je-
lentősen hozzájárulhat a helyi civil társadalom is. A mai idők 
védelmi intézkedései nyomán egyre inkább kiéhezünk a közös-
ségi élményekre, sóvárogva várjuk a reményeink szerint miha-
marabb elérkező felszabadulást. 

A társadalmi szervezetek igyekeznek megragadni a lehető-
séget a terveik megvalósítását megalapozó források megszer-
zésére, s így van ezzel az önkormányzat is, hisz számos helyi 
közösség -kizárva magát a külső támogatásokból, pályázatok-
ból- a művelődési ház klubjaként, önkormányzati pénz felhasz-
nálásával működik. 

A tavasz az elmúlt idők eredményeinek számbavétele és a 
jövő tervezésének időszaka. S dacára a települési szervezetek 
pályázatokon elért szép sikereinek, szinte minden területen 
nagy szükség van a helyiek támogatására. 

A civil szervezetek támogatásának legegyszerűbb és abszolút 
költségmentes módja a személyi jövedelemadó 1 %-áról szóló 
rendelkező nyilatkozat NAV-hoz történő benyújtása. A telepü-
lési szervezetek, köztük az önkormányzat is, jogszerűen fogad-
hatnak az államháztartáson kívülről, magánszemélyektől, gaz-
dálkodó szervezetektől érkező támogatást, adományt, amely 
készpénzes befizetés mellett az adott szervezet bankszámlájára 
történő utalással is történhet. Az adományokról kiállított iga-
zolás -a feltételek fennállása esetén- az adóalap, vagy adó csök-
kentésének alapját igazoló bizonylatként szolgál.

Tisztelettel tesszük közzé (betűrendben) az önkormányzat 
és a vele kapcsolatban álló, jelenleg aktívan működő civil szer-
vezetek részére nyújtandó támogatáshoz szükséges adatokat:

Név Adószám Bankszámlaszám
A ma gyermeke - Nagyvenyim 
jövője Alapítvány (az iskola 
alapítványa)

18486063-1-07 12024009-01473333-
00100001

Alapítvány a Nagyvenyimi 
Óvodáért (az óvoda 
alapítványa)

18490956-1-07 11736037-20565051

Búgócsiga Családi Napközi 
és Játszóház Egyesület

18503113-1-07  10400463-
50515555-50531007

D-6 Nagyvenyim és Környéke 
Postagalamb Sportegyesület 

18501881-1-07 10700134-47372702-
51100005

EQUI-KING Lovas Sport-
egyesület* szja 1 %-ra csak 
2022-ben lesz jogosult 

19240912-2-07 10400463-50526975-
85521002

Erdőjárók Túraegyesület 18502868-1-07 10400463-50515350-
54561005

Nagyvenyim és Térsége 
Fejlesztéséért Egyesület 

18148525-1-07 10918001-00000073-
40870009 

Nagyvenyimi Polgárőrség 18485550-1-07 10102969-03409300-
01003001 

Nagyvenyimi Sport Klub 18481518-1-07 11736037-20594002 
SPARING Ökölvívó Sport-
egyesület

18975415-1-07  12024009-
01630943-00100001

Szent Bernát Arborétum 
Alapítványa 

18485770-1-07 10102969-38699320-
00000002

Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzata

15727024-2-07  11736037-15361442

* https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2021A polgárőrök munkáját segíti a 2018-ban átadott gépjármű
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Jó eredményekkel zártuk az első félévet
Tisztelt Olvasó!

Iskolánk ebben a tanévben is legfontosabb feladatának az 
oktatást és nevelést tekintette.

A 2020-2021-es tanév  I. félévének zárásaként tanulmányi 
munkánkról szeretnék beszámolni Önöknek.

Az iskola tanulmányi átlaga csak a tantárgyi jegyeket szá-
molva: 4,07; ha a magatartás és szorgalom jegyeket is számol-
juk: 4, 17. Mindkét átlag jobb, mint az előző évek első féléves 
átlagai és  már most megfelelnek a II. féléves átlagoknak - hi-
szen tudjuk év végére minden diák jobban „belehúz”, így remél-
hetően az év végi átlagok  jobbak lesznek.

Sajnos 8 tanulónk nem teljesítette elégségesre a félévet, így 
ők megbuktak összesen 14 tantárgyból.

Kitűnő tanuló az alsó tagozaton 27 diák lett, a felső tagoza-
ton 6 tanuló, így összesen 33 diákunk érdemelt minden osztály-
zatként jelest vagy dicséretes jelest.

A tantárgyi dicséretek száma a 2020-2021-es tanév I. félé-
vében az alsó tagozaton 141, a felső tagozaton 110, ez összesen 
251 dicséret¸ melyet a tanuló a jeles osztályzat mellé kapott ki-
emelkedő munkájáért.

Mint a diagramon látható a tanulmányi átlagok közül a legy-
gyengébbek a biológia, történelem, földrajz átlagok; 3,3 körüli 
eredményeik tanév végére remélhetően javulnak. Az irodalom 
és magyar nyelvtan tantárgyak átlagai már kicsit jobbak, az an-
gol nyelvet diákjaink többsége kedvvel és szorgalommal tanul-
ja; matematika átlagunk pedig közelít a 4-hez. Az iskola ma-
gatartás és szorgalom átlaga is jónak mondható, hiszen mind a 
kettő 4 felett van.

Diákjaink többsége jó tanuló. A szövegesen értékelt legki-
sebbek közel 30%-a kiváló és 55%-uk jól teljesítette a tantervi 
követelményeket; míg az osztályzatokkal értékelt diákok 66%-a 
4-es átlagnál jobb tanuló.  Mind  a „kicsiknél”, mind a „nagyob-
baknál” csak 3 % azon tanulók aránya, akik tanulmányi átlaga 
gyengébb hármasnál.

Iskolánk a járvány ellenére mindennapos iskolai jelenléttel 
folytatta a tanítást - tanulást.

Szerencsére pedagógusaink nagy része a COVID fertőzé-
sen tünetmentesen esett át, így többségében otthonról online 
tanították tanulóinkat 1-1 hétig (4 ilyen esetünk volt), és csak 
egyetlen egy osztály került szintén egy hétre karanténba.

A félév során csak online versenyeken tudtunk részt venni, 
de így is 12 tanulmányi versenyen 81 – kollégánk által felkészí-
tett – tanulónk vett részt. A versenyek nagy része még jelenleg 
is zajlik. A sportversenyek az idei tanévben elmaradtak.

A tanév első félévében is rendkívül sok programot szervez-
tünk diákjainknak online és osztálykeretben, - ezekről képeket 
az iskola honlapján és facebook oldalán találhatnak. Továbbra 
is célunk az élményekben dús programok szervezése, hiszen az 
élet nem állt meg, csak most kisebb csoportokban zajlik.
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Online színházi műsor
2021.02.19-én online színházi műsort tekinthettünk meg, 

az 5.-es tananyaghoz kapcsolódóan a János vitéz című zenés-
táncos produkciót láthatták a diákok – a pandémiás helyzetre 
való tekintettel – felvételről.

Legutóbbi programunk a farsang volt. Február 12-én jel-
mezbe bújtunk – tündérek, pókemberek, rendőrök, pillangók, 
katicák lepték el iskolánkat –  így igyekeztünk elűzni a telet.

Mindkét harmadikos osztály műsorral is készült: boszor-
kányként varázsoltak el bennünket – sikerült is, mert megigéz-
ve néztük őket.

Osztályonként eszem-iszom, tánc, zsákbamacska, versenyek 
színesítették a délelőttöt, sőt volt osztály, amelynek tagjai még 
fánkot is sütöttek – ettek a farsang tiszteletére.

Képek a farsangi jelmezbe öltözött osztályainkról:

A móka kedvéért pedagógusaink még beállós képeket is ké-
szítettek: akinek volt kedve a további átváltozáshoz, lehetett 
Elza hercegnő, félelmetes oroszlán, Tom és Jerry, varázsló és 
bűvész.

Az oldal a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 
dolgozóinak munkáját dicséri, lejegyezte: Fazekas Zsoltné, 
intézményvezető



Mi újság Nagyvenyimen?8

Óvoda, óvoda, óvoda
Iskolába készülök

Az iskolakezdéshez, az ered-
ményes iskolai munkához a 
gyermekek testi, lelki és szociá-
lis érettsége egyaránt szükséges. 
Ezt az érettséget a gyermekek 
többsége 6-7 éves korára éri el. 
Az éretlenül kezdő gyermekek 
később nagyfokú fáradtsággal, 
lemaradásokkal, tanulási zava-
rokkal küzdhetnek. Ezért fon-
tos az együttműködés az óvoda 
és a családok között.

 Hiszen az óvoda a családi 
nevelésre épül, csak együtt ér-
hetjük el a megfelelő érettségi 
szintet. Korainak tűnhet erről 
beszélni, de ezek a folyamatok 
nem egyik napról a másikra 
érnek be.

Az elmúlt egy év a járvány 
miatt rendkívüli helyzet elé 
állított mindenkit. A gyerekek 
voltak a legügyesebbek, de ne-
kik is nagyon nagy terhet kellett 
elviselniük. Ők többnyire szó 
nélkül tűrték, hogy a megszo-
kott életük felbolydult. Elein-
te a teljes elzárás, a társaktól, 
nagyszülőktől, ismerősöktől, 
a félelem az ismeretlentől lel-
kileg is megviselte őket. Az 
idei tanévben a kisebbek már 
találkozhattak társaikkal, ami 
talán segített egy kicsit lelkileg 
rendeződni számukra. Mivel 
mindenkit védeni kell így is 
rengeteget hiányoznak. A be-
tegségek gyorsan terjednek a 
magas létszámok miatt a kicsik 
között, ez a korosztályukra am-
úgy is jellemző, pedig már na-
gyon ügyesen figyelnek és hasz-
nálják a zsebkendőket, mosnak 
kezet. De így is szinte alig van 
egyszerre az összes gyermek a 
csoportokban, ami a szociális 
érésükre nagymértékben ki-
hat. Nehezebben alakítanak ki 
társaikkal tartós kapcsolatokat, 
sokszor pont a barátok hiá-
nyoznak a betegségek miatt. A 
kicsik egész évben beszoknak, 
mire otthonosabban éreznék 
magukat, újra megbetegszenek. 

A nagyobbaknak is kell pár nap 
mire visszarázódnak az óvoda 
szabályaihoz, újra felhőtlenül 
tudnak játszani a társaikkal. 
Ezért a szociális érés lassabban 
halad.

A szociálisan érett gyermek 
képes a szabályokhoz igazodni, 
késleltetni tudja szükségleteit. 
Képes kapcsolatot teremteni 
gyermekkel, felnőttel egyaránt.  
Feladattudata kialakulóban van, 
ami a feladatok megértésében, 
feladattartásában, eredményes 
elvégzésében nyilvánul meg. 
Képes az önálló munkára. 
Fontos, hogy érezze, az elkez-
dett munkákat be kell fejezni. 
Ezért otthon is érdemes felada-
tokat adni a gyermek számára, 
amiket el is kell végeznie. Nem 
csak a feladatlapokkal lehet 
ezt a területet fejleszteni. Egy 
nagycsoportostól már elvár-
ható, hogy a helyére tegye a 
játékait, ruháit, segítsen a házi 
munkában, ágyazzon be maga 
után, terítsen meg az asztalnál, 
port töröljön, etesse meg a kis 
kedvencét, nemsokára a kerti 
munkálatokban is segédkezhet. 
Képes legyen az önálló öltözkö-
désre, tisztálkodásra, WC-hasz-
nálatra. Természetesen ezért di-
csérni, pozitívan értékelni kell.

A másik fontos terület a testi 
fejlettség. A testileg fejlett gyer-
mek hat éves kora körül eljut az 
első alakváltozásához, megvál-

toznak a testarányai, terhelhe-
tővé válik, megtörténik az első 
fog váltás. Mozgása rendezett, 
harmonikus lesz, finommozgá-
sa pontos. Ezeket a területeket 
sok változatos szabadtéri moz-
gással lehet fejleszteni: fussa-
nak, ugráljanak, másszanak fára. 
Ismerjék a testrészeiket, a főbb 
irányokat térben, síkban. Ezek 
a készségek könnyen fejleszthe-
tőek, ha a gyermeknek mindig 
mondjuk is minden tevékeny-
ségnél mit hova tegyen, melyik 
kezével.

A finommozgását ne csak 
a ceruzával fejlesszük, az ter-
mészetesen fontos, hogy jól 
fogják és képesek legyenek a 
pontos vonalvezetésre, de ezen 
kívül számos más eszközzel is 
fejlődhetnek. Gyurmázzanak, 
gyúrjanak tésztát, készítsenek 
csipetkét, fűzzenek gyöngyöt, 
tésztát, tépjenek papírt és ra-
gasszanak belőle képeket. Dol-
gozzanak magokkal, válogassák, 
ragasszák őket. Vágjanak olló-
val, használjanak ecsetet, krétát, 
lehetőleg minél több féle esz-
közt biztosítsunk számukra. 
Minél aprólékosabb a feladat, 
annál többet ügyesedik a kezük. 
Építőjátékokból is részesítsék 
előnyben a kisebb darabokból 
állókat. 

Harmadik fontos terület 
az értelmi fejlettség. A gyer-
mekek szerencsére nagyon 
kíváncsiak, ezt a kíváncsiságot 
kell kihasználni: minden kér-
désükre válaszolni, bevonni 
őket a mindennapokba, hogy 
ismereteik megfelelően bővül-
jenek, így szinte észrevétlenül 
tanulnak. Egy iskolába készülő 
gyermek elemi ismeretekkel 
rendelkezik saját magáról, kör-
nyezetéről: hogy hívják, kik a 
szülei, hol lakik? Ismeri a kör-
nyezeti tényezőket, időjárást, 
napszakokat, évszakokat, kör-
nyezetében lévő növényeket, 
állatokat, alapvető viselkedési 

szabályokat, köszönést, közle-
kedési szabályokat. Képes az 
elemi számolásra 20-ig, logikai 
összefüggéseket észre vesz. Tud 
különböző szempontok szerint 
csoportosítani, általánosítani, 
ok-okozati összefüggéseket 
meglátni: mi, miért történik?

Képes a szándékos figyelem-
re olyan területeken is, amik 
kevésbé érdeklik. Ez a figyelem 
egyre hosszabb ideig fenntart-
ható, növelhető vers, mondókák 
tanulásával, hosszabb, olvasott 
mesék meghallgatásával, hiszen 
ezzel még bővül a szókincse, is-
merete és tanulja a tiszta beszé-
det is. Gondolatait, érzelmeit 
képes érthetően megfogalmaz-
ni, elmondani. 

Ezek a területek mind fon-
tosak a zökkenőmentes iskola-
kezdéshez. Ennek eléréséhez 
nagyon sokat kell tenni a min-
dennapokban, az óvodában és 
otthon is családi körben. 

A tudatos munka mellett 
természetesen a mulatságnak 
is helyet adunk az óvodában. A 
farsang a mókázásnak, a vidám-
ságnak, a táncos mulatozásnak 
is helyet adó népszokás. Egy 
könnyedebb, felszabadultabb 
érzést biztosít, mely különösen 
vonzó tevékenységekre ad lehe-
tőséget az óvodában. Ilyenkor a 
legizgalmasabb elfoglaltság más 
ruhájába, „bőrébe” bújni, ami 
alól természetesen mi, óvodape-
dagógusok sem vagyunk kivéte-
lek, a gyermekek nagy örömére. 
Ez az időszak az, amikor még 
inkább megmozdul a gyerme-
kek fantáziája és kreativitása. 
Ebben az időszakban egymás 
után készülnek a csoportokban 
a farsang fő kellékei: a külön-
böző technikákkal készült szí-
nes, ötletes álarcok, barkácsolt 
kiegészítő eszközök, valamint 
mókás dekorációk. 

Vassné Farkas Krisztina
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Olvasni jó! – Gratulálunk  
a 2020. évi olvasó verseny 

győzteseinek!
2021-ben a magyar kul-

túra napját a Palágyi József 
Művelődési Ház és Könyv-
tár facebook-oldalán elhe-
lyezett videó-összeállítással 
köszöntöttük, amelyben be-
számoltunk a nagyvenyimi 
könyvtár által már negyedik 
alkalommal meghirdetett ol-
vasást ösztönző verseny ered-
ményeiről is, lehetőséget adva 
a résztvevő gyerekeknek arra, 
hogy elmondják, számukra 
miért élmény az olvasás. 

Amikor először hirdettük 
meg a felhívást, 10 könyvet 
választottunk ki a versenyre, a 
következő két évben már 20-
at, tavaly pedig már 30 könyv 
közül válogathattak a gyere-
kek. Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy a kiválasztott köny-
vek a visszajelzések alapján 
elnyerték kis olvasóink tet-
szését.

Ebben a rohanó világban 
sajnos egyre kevesebben ol-
vasnak, ezért is nagy öröm, 
hogy az első helyezett, Dálno-
ki Marcell, aki a Dunaújváro-
si Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola tanulója és először 
vett részt a versenyben, mind a 

30 könyvet kiolvasta. A máso-
dik helyezett Fábián Vince 20 
db könyvvel, a harmadik pe-
dig Vass Adrienn 5 könyvvel. 
Vince és Adrienn mindketten 
a Nagyvenyimi Kossuth La-
jos Általános iskola diákjai, és 
már második alkalommal vet-
tek részt az olvasóversenyen.

Szívből gratulálunk a nyer-
teseknek! Nyereményüket, a 
könyvutalványt és a csokolá-
dét a könyvtár előtt adtuk át 
nekik.

Idén ismét érdekes köny-
vekkel készülünk, és várjuk a 
gyerekek jelentkezését a ver-
senyre.

A Palágyi József Műveldési Ház és Könyvtár sajnos továbbra sem fogadhat 
látogatókat, de könyvtári tagjainknak telefonos egyeztetést követően 

lehetőséget biztosítunk az internetes adatbázisunkból kiválasztott könyvek 
kölcsönzésére.

 A dokumentumok listáját megtalálják a muvhaz.nagyvenyim.hu/ 
muvelodesi-haz-es-konyvtar oldalon „Nagyvenyimi könyvtár online 

katalógus” címszó alatt. Telefonos egyeztetésre kérjük, hívják 
a 25/506-220-as telefonszámot hétfőtől péntekig 8-16 óra között.

AZ ARANYDARU  
NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Hosszú idő után újra lehe-
tőséget kaptam, hogy röviden 
beszámoljak az utóbbi fél év 
történéseiről és terveinkről.

Ebben a távolságtartós 
helyzetben, a szeretet ünne-
pének időszakában kiemel-
ten fontos lett volna szólni az 
idősekhez. Mi vagyunk azok, 
akik többnyire egyedül töltjük 
a karácsonyt.

Bár sokan nem tudják, de 
mi tartjuk a kapcsolatot-igaz, 
főleg telefonon. A társklubok-
kal levélben is. Nagyon fontos, 
mert sok a beteg, és sajnos van, 
aki most vesztette el szerettét.

Szokásunkhoz híven kará-
csony előtt megajándékoztuk 
társainkat, sőt ebben az évben 
a nem klubtag dalkörösöket 
is. Seresné Etával, Érsekné 
Zsuzsival és Csizmadia Gyu-
rival személyesen adtuk át az 
általunk összeállított csoma-
gokat, hogy érezzék törődé-
sünket, amiért nagyon hálá-
sak voltak.

Tervezetet állítottunk ösz-
sze a 2021. évre, melyben sze-
repel a Versünnep, a Medve-
hagyma Fesztivál, a Pünkösdi 

Dalostalálkozó, közös főzés, 
kirándulás Kiskőrösre a für-
dőbe…, de mindez a járvány-
helyzettől függ.

Amint lehetőség nyílik, át-
szállítjuk a klub javait magán-
házaktól a közösségi helyre.

Már nagyon várjuk, hogy 
találkozhassunk, és hosszabb 
időt töltsünk el egymás társa-
ságában!

Az első közös alkalommal 
be szeretnénk pótolni az el-
maradt születés- és névnapi 
köszöntéseket. 

Mivel március 7-én  
lejárt a vezetőség meg-
bízatása, kérek minden 
klubtagot, gondolkozzon 
a lehetőségekről!

Már készül az éves pénz-
ügyi beszámoló is.

Köszönet a Farkas házas-
párnak a tavasz óta egyik idős 
társunknak nyújtott segítséget.

Beteg klubtársainknak mi-
előbbi gyógyulást kívánunk!

A viszontlátásig is vigyáz-
zatok egymásra és magatokra!

Póla Imréné
klubvezető
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Felmértük az Önök elvárásait, javaslatait
Kedves Olvasóink, tisztelt Nagyvenyimiek!

2019 novemberében elindított kérdőíves felmérésünk a pan-
démia miatt többszöri megszakítással 2020. novemberében vé-
get ért. Köszönjük mindazoknak, akik szántak időt rá, hogy 
kérdéseinkre válaszoljanak. Íme, ígéretemhez híven az újság ke-
reteihez igazított terjedelmű összefoglaló: 

A kérdőívek összeállítása előtt nem született előfeltevés, hi-
szen nem saját vélekedésünket kívántuk megerősíteni vagy cá-
folni. A teljes települést érintő lekérdezéssel az volt a célunk, 
hogy a lehető legszélesebb körben felmérjük a művelődési ház 
és a könyvtár ismertségét, a szolgáltatásait igénybevevők elvá-
rásait, meglátásait, javaslatait. Az így összegyűjtött adatok egy-
részt alapot adjanak a továbbiakban az intézmény minőségbiz-
tosítási tevékenységének fejlesztésére, másrészt a szolgáltatások 
körének, időbeliségének, mértékének -a lehetőségek keretein 
belül- minél inkább a lakosság igényeihez történő igazítására. 
Információt gyűjtöttünk arról is, hogy a lakosság milyen for-
mában és mértékben bevonható az intézmény munkájába, és 
arra, hogy akár a művelődési házon vagy a könyvtáron, akár 
civil szervezeteken, csoportokon keresztül a közösség életébe.

A település 4200 fős lakosságából 549-en vállalták a válasz-
adást részben vagy teljesen kitöltve kérdőívünket.

A válaszadók nemek szerinti megoszlása 60% nő, 38% férfi. 
2 % nem adott választ a kérdésre.

Kor szerinti eloszlásuk: 11-20 év közötti – 12 fő, 21-30 év 
közötti – 31 fő, 31-40 év közötti 81 fő, 41-50 év közötti 118 
fő, 51-60 közötti, 90 fő, 61-70 közötti 121 fő, 71-80 közötti 59 
fő, 81-90 közötti 6 fő életkorára vonatkozó kérdésre nem vá-
laszolt 29 fő.

Közülük 15% él egyedül, 67 %-uk családban. Nem válaszolt 
a kérdésre 18%.

A helyben dolgozók aránya 15%, más településen dolgozik 
67 %, nem adott választ 18%.

A válaszadók közül 
helyben született, vagy több mint 70 éve itt lakik 30 fő
 60-70 éve él itt  20
 50-60 éve él itt  17
 40-50 éve él itt  36
 30-40 éve él itt  91
 20-30 éve él itt  103
 10-20 éve él itt  116
        kevesebb mint 10 éve él Nagyvenyimen  127

Kapcsolódnak valamilyen civil közösséghez 93-an (17%), 
nem tagjai semmilyen civil csoportnak 433-an (79%), nem 
adott választ 4 %. Örömteli, hogy a 93 főből 74-en nagyvenyi-
mi civil szervezetnek (is) tagjai.

A válaszolók 63 %-a válaszolta, hogy nincs olyan hobbi, ér-
deklődési kör vagy speciális tudás, amit szívesen elsajátítana, 
nem válaszolt a kérdésre 18%, és mindössze 19 % az aránya 
azoknak, akik szeretnének erre irányuló programon részt venni. 
Érdekelt bennünket, hogy hányan lennének azok, akik a tudá-
sukat szívesen átadnák másoknak is. Itt még visszahúzódóbb-
nak bizonyultak a válaszadók, hiszen mindössze 8 %-uk vállal-
ná, hogy ilyen tevékenységben részt vegyen, ugyanennyien nem 
válaszoltak, 84 %-uk pedig egyértelmű nemmel válaszolt.

A válaszadók érdeklődési körükre vonatkozó válasza azért 
fontos számunkra, hogy összevethessük a helyben elérhető ci-

vil szervezetek, csoportok tevékenységi köreivel, és megtudjuk, 
milyen tevékenyég hiányzik, amire igénye lenne a lakosságnak.

A kapott eredmény azt mutatja, hogy:
Alkotó közösség 44
Tárgyalkotó  14
(2 foltvarró klub, kreatív klub, kötögetők klubja működik.)
Előadó művészeti 11
(kórus, népdalkör, néptánc csoport működik Nagyvenyimen)
Vizuális művészet 11
Népművészeti csoport 15
(népdalkör és néptánc csoport működik Nagyvenyimen)
Klub 50 
Egyesület 36 
Túra 65
(Erdőjárók Túraegyesülete rendszeresen szervez túrákat)
Környezetvédelem 40
Kertészet 44
Egyéb 8
Nem válaszolt 211
Az adatok egyértelmű hiányt tárnak fel 2 irányban: nem tud-

nak működő csoporthoz kapcsolódni azok, akik szívesen csat-
lakoznának környezetvédelemmel és kertészettel kapcsolatos 
témákkal gyakorlatban és/vagy elméletben foglalkozó közös-
séghez vagy szívesen lennének egy vizuális művészetekkel fog-
lalkozó csoport tagjai. 

Alkotó – tárgyalkotó tevékenységet folytató csoportok mű-
ködnek a településen, de jellegüknél fogva alapvetően a hölgyek 
számára biztosítanak lehetőséget, ha a konkrét igényeket meg-
ismertük, keressük a lehetőségét újabb tevékenységek beveze-
tésének, és természetesen várjuk azokat, akik ötleteik megvaló-
sításában is szeretnének részt vállalni.

Az előadóművészet terén is azt tudjuk javasolni, amennyiben 
a működő közösségektől eltérő profilban gondolkodnak, keres-
senek fel minket a művelődési házban, és beszéljünk az újabb 
közösség létrehozásának lehetőségéről.

Arról, hogy helyi közművelődési intézmény működik a tele-
pülésen, a válaszadók 83 %-a tud, azonban csak 58 % járt már 
az intézményben, és 52 % állította azt, hogy ismeri annak szol-
gáltatásait. Külön rákérdeztünk arra, hogy ismerik-e az intéz-
ményben működő Digitális Jóléti Pontot, amelynek működé-
séről, elérhetőségéről a helyi újságban korábban 3 alkalommal 
is beszámoltunk.  A válaszadóknak csupán 17 %-a válaszolta, 
hogy tud a DJP Pontról és mindössze 3 % vette igénybe a szol-
gáltatást.

Az intézménylátogatás gyakorisága szerint:
Hetente, vagy hetente többször jár az intézményben  

 36 fő 6%
Havonta vagy havonta többször
 71 fő 13%
Évente, vagy évente többször, de ritkábban, mint havonta
  196 fő 36%
többévente 20 fő 4%
Soha  126 fő 23%
Nem válaszolt       

 100 fő 18%
Rendszeres látogató a számok alapján a válaszadók kevesebb 

mint 20%-a, azaz a településen 10-ből 8 ember csak nagyon rit-
kán vagy egyáltalán nem él az önkormányzat által biztosított köz-
művelődési alapszolgáltatások igénybevételének lehetőségével.
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Akik élnek a lehetőséggel, azok közül a következő szolgálta-
tásokat vették igénybe

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári tag 87
Nem könyvtári tag 89
Közművelődési szolgáltatások
Fejlesztő foglalkozások 15
Részvétel klubfoglalkozásokon 49
Rendezvényeken való részvétel 
Szórakoztató előadás 103
Ismeretterjesztő előadás 75
Közösségi ünnep 144
Egészségnap 108
Gyereknap 51
Falunap 228
Kiállítás látogatás/kiállítás-megnyitó 129
Érdeklődés/információkérés 36
Egyéb ügyintézés 
Nyomtatás/fénymásolás 36
Segítségkérés 7
Digitális Jólét Program Pont 7
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi az oka a közösségi prog-

ramokon való alacsony részvételnek. Az erre vonatkozó kérdés-
re adott válaszok alapján, csupán 32 % keres helyben közmű-
velődési szolgáltatásokat, a válaszadók kétharmada egyáltalán 
nem, vagy máshol keresi ezeket.

Programjaink látogatottsága a velük kapcsolatos információ 
célba jutásától is függ, ezért megkérdeztük, honnan szerzik az 
információt válaszadóink. Jellemző, hogy látogatóink több in-
formációs csatornát használnak, amelyek közül kiemelkedik a 
helyi újság, a szórólap, és az ismerősök, családtagok ajánlása, 
míg kevésbé jellemző, hogy a közösségi oldalról vagy a honla-
pokról tájékozódnának.

Helyi újságból 402
Szórólapról 243
Művelődési ház honlapjáról 114
Önkormányzat honlapjáról 81
Művelődési ház facebook oldaláról 85
Önkormányzat facebook oldaláról 46
Ismerős által 206
Családtagok által 104
Dunaújvárosi hírlapból 61
Dunaújvárosi hírlap online felületéről 34
Kihelyezett plakátokról 102
Személyes érdeklődéssel 18
Telefonon, e-mailben érdeklődve 
a közművelődési intézményben 23
Telefonon, e-mailben érdeklődve 
az önkormányzatnál 5
Rendezvényeken elhangzó beharangozók alapján 35
Sehonnan 4
Google 1
Nem kapok tájékoztatás 1
Nem tájékozódom 3
Nem válaszolt 58

A válaszadók közművelődési intézményről alkotott vélemé-
nyéről szerettünk volna általános képet kapni, ezért 1-10-ig ter-
jedő skálán kértük értékelésüket, ahol az 1 a legkevésbé 10 a leg-
nagyobb elégedettséget jelentette.

Az intézményről kialakult összképről nem nyilvánított véle-
ményt 178 fő. 5-nél alacsonyabb értéket 11 fő jelzett, míg 5-10-
ig az értékelés a következők szerint alakult:

 5 17 fő
 6 14 fő
 7 24 fő
 8 73 fő
 9 57 fő
10 129 fő

Mindezek alapján úgy tűnik, az intézmény, mint helyszín el-
fogadottsága összességében jónak mondható.

A megközelíthetőség szintén befolyásolja a látogatók véle-
ményét. Erről 127-en nem kívántak nyilatkozni, 10 fő 5-nél ala-
csonyabbra értékelte az épület megközelíthetőségét, az 5-10-es 
érték között a válaszok száma így alakult:

 5 33
 6 17
 7 23
 8 79
 9 73
10 132

Az intézményen belül két szakmai terület működik: a mű-
velődési ház és a könyvtár. A területek tisztaságára vonatkozó-
an véleményt formálók közül 5-nél alacsonyabb értékelést 4 fő 
adott, az 5-10 közötti sávban következő volt az eloszlás:

Könyvtár
 5 9
 6 5
 7 11
 8 26
 9 48
 10 247
Művelődési ház
 5 7
 6 7
 7 11
 8 23
 9 73
 10 243

Könyvbemutató, könyvvásár is népszerű az olvasók körében
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Dolgozóink ügyfelekhez való hozzáállásáról nem adott vé-
leményt 200 fő. 5-nél gyengébb értékelést a könyvtár esté-
ben 3 főtől, a művelődési házra vonatkozóan 1 főtől kaptunk.

A könyvtárban dolgozók értékelése 
 5 11
 6 3
 7 13
 8 27
 9 41
 10 246
A művelődési házban dolgozók értékelése
 5 9
 6 8
 7 6
 8 26
 9 53
 10 243

A könyvtár állományának nagyságára 230 fő nem adott ér-
tékelést, 5-nél alacsonyabbra értékelte 6 fő. Az állomány ösz-
szetételének megfelelőségére 242 fő nem válaszolt, 5-nél gyen-
gébbnek értékelte 4 fő. Összességében elmondható, hogy azok, 
akik véleményt alkottak a közepesnél jobbra értékelték mind-
két jellemzőt.

A válaszadók 60%-a nem válaszolt arra, hogy mit hiányol az 
állományból. 26 %-uk hiányol valamilyen típusú könyvet, 8 % 
szeretne más vagy több magazint, 6% jelezte igényét digitális 
adathordozókra, 1% szerint minden elegendő mennyiségben és 
összetételben áll rendelkezésre.

Könyvtárban szervezett programok közül a következőket 
szeretnék olvasóink (52 % nem válaszolt)

Író-olvasó találkozó 104
Könyvbemutató, könyvvásár 144
Felolvasó délután/est 57

A művelődési ház programjai kapcsán programtípuson-
ként is rákérdeztünk a látogatók véleményére, a kapott vála-
szok (részletézésüktől a terjedelmi korlátok miatt eltekintünk) 

alapján az látszik, hogy a válaszadók a programok összetételét 
és színvonalát egyéni igényeik és a közösség igényeik figyelem-
bevételével is túlnyomó többségükben 5-10 érték közé teszik, 
de ezekben a kérdésekben voltak tapasztalható a legnagyobb el-
térések.  Legkevésbé elégedettek a válaszadók az ifjúsági prog-
ramok, klubfoglalkozások, író-olvasó találkozó, pályázatok, bál, 
nótaest és komolyzenei koncertek vonatkozásában. Az adatok 
alapján jobban megfelelnek az elvárásoknak a családi és gyer-
mekprogramok, a zenés estek, színházi előadások, egészségna-
pok és a falunapi rendezvények, a két utóbbival kategóriában 
legnagyobb az elégedettek mértéke. 

Milyen típusú rendezvényekből igényelne többet? kérdésre 
132-en nem adtak választ, a többiek válaszai ezt tükrözik:

Ismeretterjesztő előadás 129
Kiállítás látogatás/megnyitó, bemutató 68
Klubfoglalkozások 26
Ifjúsági programok 56
Családi programok 139
Gyerekprogramok 114
Író-olvasó találkozó 73
Pályázatok 13
Bál 75
Nótaest 67
Zenés est 123
Színházi előadás 204
Egészségnap 112
Komolyzenei koncert 62
Falunap, majális 161

A szabadidőre, és ezzel összefüggésben a kulturális progra-
mok megfelelő időzítésére vonatkozó kérdésünkre adott vála-
szokból az derült ki, hogy délelőtt kevesen tudják igénybe venni 
szolgáltatásainkat. A túlnyomó többség délután, pontosabban 
a késő délutáni és az esti órákban tud részt venni a programo-
kon és leginkább pénteken és szombaton volna erre lehetősége.

Önkéntes tevékenységet jelenleg 51 fő, a válaszadók 9 %-a 
végez, de ennél többen válaszoltak igennel arra, hogy program-
jaink során eljönnének önkénteskedni és a helyszín berende-
zésében, a vendégek fogadásában, tájékoztatásában, vendégül 
látásában vagy játszóház lebonyolításában segítenének. Ezek a 
lakostársak havonta vagy évente egy-egy alkalommal 2-4 órá-
ban tennének önzetlenül a közösségi programok megvalósu-
lásáért.

Régóta hagyomány, hogy minden év elején tartunk egy kul-
turális programokat érintő egyeztetőt az önkormányzat, a köz-
művelődési intézmény, az oktatási intézmények, civil szerveze-
tek és csoportok bevonásával. Az utóbbi években igyekeztünk 
ezt a résztvevői kört bővíteni, és mindenki számára nyílttá tet-
tük ezeket az alkalmakat, de alig néhányan csatlakoztak a la-
kosság köréből. Kérdésünkre, hogy részt vennének-e ezen az 
egyeztetésen a kérdőívet kitöltők 18 %-a adott igen választ.

A felmérés során kapott adatokat arra kívánjuk felhasználni, 
hogy lehetőségeinkhez mérten minél eredményesebben tudjuk 
az önök igényeihez igazítani programkínálatunkat, szolgálta-
tásainkat.

Köszönjük, hogy véleményükkel segítették munkánkat, és 
kérjük azokat – mivel a válaszadás anonim módon történt-, 
akik önkéntesként illetve tudásátadással segítenék munkán-
kat, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken: 
tel.: +36 25 506220 e-mail: muvhaznagyvenyim@gmail.com.

Mogyorós MáriaA Falunap jellegű rendezvényekből is többet igényelnének
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Nap  Program Helyszín 

MÁRCIUS 
15. hétfő Községi megemlékezés  * 
15. hétfő Névadónk születésnapja Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár - online 
27. szombat Parktisztítás * 
29.  hétfő Nyugdíjas Klubdélután * 

ÁPRILIS 
9-11. pén-vas Kultúrházak éjjel-nappal  * 
11.  Versünnep * 
24. szombat Parktisztítás-Föld napja * 

25. vasárnap I. Országos Tizenegyes Rúgó 
Bajnokság  Sportpálya Nagyvenyim 

30. péntek Vetítéses élménybeszámoló * 
  Kiállítás  Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár kültér 

MÁJUS 
3. hétfő Nyugdíjas klubnap * 

12. szerda Közösségek hete: Daloló szerda * 

14. péntek Közösségek hete: táncház  * 

15. szombat Pünkösdi Dalostalálkozó * 
29. szombat Gyermeknap * 

  Kiállítás megnyitó Külső kiállítótérben 
JÚNIUS 

4~5. pén-szom Nemzeti összetartozás napja Községháza Kopjafa 
7. hétfő Nyugdíjas klubnap Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

13. vasárnap II. Koncz Bertalan Emléktorna Sportpálya Nagyvenyim 
26. szombat Szent Iván éj/ PikNik Mozi Iskola udvara 

26. szombat Szent Iván éj, táncház,  
Nagyvenyimről elszármazottak találkozója  

JÚLIUS 

3. szombat ESŐNAP Szent Iván éj/ PikNik 
Mozi 

Iskola udvara 

5. hétfő Nyugdíjas klubdélután Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
6. kedd Véradás Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
 Tavi modellező verseny Venyimi tó 

AUGUSZTUS 
6-7. péntek-szombat- Falunap Liget+ Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
20. szombat Új kenyér ünnep Szent Bernát Arborétum 

8.09-
8.31. Nyári nyitvatartási szünet a Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtárban 

SZEPTEMBER 
6. hétfő Nyugdíjas klubdélután Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
  Kiállítás megnyitó Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
 Ars Sacra Fesztivál: Nyitott templomok napja Szent Bernát Arborétum, Templom 
 szombat Kulináris kavalkád Sportcentrum 
 szombat Szüreti táncház  

OKTÓBER 
1. péntek Idősek világnapja Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
2. szombat Parktisztítás Szent Bernát Arborétum 
4. hétfő Nyugdíjas klubnap Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

23. szombat 11 óra Községi megemlékezés Községháza 
 hétfő-vasárnap Országos könyvtári napok Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
 szombat Őszi játszóház Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
 péntek vagy szombat Házaspárok jubileumi ünnepsége Községháza / Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
  Kiállítás megnyitó Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

NOVEMBER 
1. hétfő Aranydaru klubnap Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
9. kedd Véradás Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

12. péntek Vetítéses tájismertető Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
13. szombat Őszi levélszüret Szent Bernát Arborétum 
27. szombat Adventi koszorú készítése Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
28. vasárnap Advent I. Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

 szombat Őszi egészségnap Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
  Kiállítás megnyitó Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

DECEMBER 
5. vasárnap Adventi játszóház Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
5. vasárnap Adventi gyerekszínház Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
5. vasárnap Advent II. Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 
6. hétfő Nyugdíjas klubdélután Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

12. vasárnap Advent III. Iskola tornaterme 
16. csütörtök Idősek karácsonya Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

19. vasárnap Advent IV. Karácsonyi 
koncert Palágyi J. Műv. Ház és Könyvtár 

Megjegyzés: A *-al megjelölt programok a közművelődési intézményekre vonatkozó aktuális korlátozások függvényében alakulnak. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat (Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár –www.facebook.com/muvhaznagyvenyim), honlapun-
kat (muvhaz.nagyvenyim.hu), valamint kihelyezett tájékoztatóinkat. A rendezvénynaptár teljes terjedelmében honlapunkon megtekinthető.
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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, r. 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

Családsegítő tájékoztató
Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy Nagyvenyim Nagy-
község Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgá-
lata a vírushelyzetre való tekintettel, illetve a tárolási korlátolt-
ság okán, 

továbbra sem tud ruhaadományt 
fogadni és osztani.

Sok megkeresést kapunk ezügyben, viszont el kell monda-
nunk, hogy az utóbbi ruhaosztások tapasztalata azt mutatja, 
hogy az igénylők köre leszűkült, ezért a felhalmozásra lehető-
ségünk nincs. 

Ennek okán kérjük Önöket, hogy felajánlás tekintetében 
minden esetben egyeztessenek velünk telefonon, mivel elő-
fordulhat, hogy a felajánlott adományt közvetlenül egy család-
hoz ki tudjuk közvetíteni.

Az előző  lapszámban telefonos elérhetőségünk hibásan jelent 
meg, pontosítás végett ismételten közre adjuk!

Illetve tájékoztatjuk Önöket, hogy Facebookos felületünket 
is érdemes nézni!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Iroda elérhetősége: 0625/506-212
Pók Tamásné: 0630/779 05 33 pok.tamasne@nagyvenyim.

hu
Pollákné Kajári Zsanett: 0630/ 388 79 76 pollakne.kajari.

zsanett@nagyvenyim.hu
Facebook: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Nagyvenyim

Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat Nagyvenyim

ÜGYFÉLFOGADÁS:
2421 Nagyvenyim, Fő utca 16/1.

Hétfő 8:00-12:00, 13:00- 15:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Bejáratunk a Palágyi József Művelődési Ház és 
Könyvtár iskola felőli bejárata mellett található ajtó.

Előre egyeztetett időpontban az ügyfélfogadási időn 
kívűl is elérhetőek vagyunk.
Szolgáltatásaink továbbra is ingyenesen igénybeve-
hetőek. 

Forduljanak hozzánk bizalommal!Visszavonhatatlanul itt a tavasz! Bizonyíték erre a kertekben 
előbújó és virágzó Krókusz (Kerti Sáfrány)

Hálás köszönetünket fejezzük ki

a Szeretetotthon  
minden dolgozójának

a járvány ideje alatt végzett em-
berfeletti, áldozatos munkájáért! 

Az otthon lakói 
és hozzátartozóik
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Dóra Lovas Tanya
Köszönjük a Nagyvenyi-

mi Önkormányzatnak a le-
hetőséget arra, hogy néhány 
mondatban bemutatkozzunk, 
mint helyi vállalkozók. 

Lovardánk, a Dóra Lovas 
Tanya két évvel ezelőtt nyi-
totta meg kapuit Nagyvenyim 
határában, a helybéliek által 

jól ismert, egykori baromfite-
lep helyén. A lovardát immá-
ron ketten vezetjük a Férjem-
mel. Több lovas területen is 
tevékenykedünk. 

Foglalkozunk lovak bértar-
tásával, fiatal lovak kiképzésé-
vel, lovak versenyeztetésével és 
nem utolsó sorban lovas iskolát 
működtetünk. 

Nálunk a lovak nagy része 
félrideg tartásban él, ami azt 

jelenti, hogy több hektáros te-
rületen a szabadban, társaikkal 
együtt töltik napjaikat. A lege-
lőkön három oldalról zárt és fe-
dett beállókba van lehetőségük 
behúzódni az időjárás viszon-
tagságai elől. Bizonyítottan ez 
a tartásmód áll a lovak termé-
szetéhez a legközelebb. Mind-

ezt alátámasztja a lovak mentá-
lis és fizikai egészségi állapota. 

Férjem, Sári Ádám ma-
gyar lovas tusa és díjugrató 
versenyző. Kiemelkedő ered-
ményeket ért el az általa lo-
vagolt őshonos, magyar kis-
béri félvér lovakkal. Az elmúlt 
években több nemzetközi ver-
senyen ért el első helyezést, or-
szágos bajnokságokon soroza-
tosan dobogós helyen végzett. 

Többször volt lehetősége nem-
zetközi, külföldi versenyeken is 
részt venni. A lovas közösség-
ben ismert és elismert magyar 
tenyésztők, ló tulajdonosok a 
partnereink, akiknek a lovaival 
idén is eredményes versenyzést 
tervezünk.

A harmadik szektor, amiben 
tevékenykedünk, az a lovas is-
kola. Kezdőtől a haladó szin-
tig, a hatévestől a hatvanhárom 
évesig tanítjuk a lovasokat a lo-
vaglás fortélyaira. Alapelvünk a 
minőség a mennyiséggel szem-
ben. Igyekszünk minden egyes 
lovasnak a tudásához, a szemé-
lyiségéhez mérten tartani az 
órákat, és kiválasztani a hozzá 
illő iskolalovat. 

Idén nyáron is több tur-
nus lovas- és kalandtábort 
szervezünk, nem csak a lova-
sainknak, hanem azon gyer-
mekeknek is, akik szeretik az 
állatokat és szeretnek a termé-
szetben időt tölteni. A jó kedv 
garantált. :)

Folyamatosan fejlesztjük 
lovardánkat, napról napra ha-
ladunk mindig az aktuálisan 
kitűzött céljaink felé. Nekünk 
ez tölti ki a mindennapjainkat, 
ez egy életforma. Benne van a 
szívünk és a lelkünk, hiszen ez 
nem munka, ez szerelem...

Köszönjük a figyelmet! 
Dóra Lovas Tanya

Bogdán Dóra és Sári 
Ádám

Kutyák kullancsok által terjesztett betegségei
Világszerte több száz kul-

lancsfaj ismeretes, hazánkban 
is több tucat előfordul. Sokuk-
nak elsősorban különféle kór-
okozók terjesztőiként nagy 
köz- és állategészségügyi je-
lentőségük van. A kullancsok 
szívósak, táplálék felvétele nél-
kül, kedvező életkörülmények 
között több évig is életben ma-
radhatnak. A kullancsok leg-
gyakoribb előfordulási helyei 
a vizes, párás, aljnövényzet-
ben gazdag, bokros, fás terüle-
tek, tavak, folyók melletti lige-
tes részek. 

A teljesség igénye nélkül a 
három leggyakoribb, ebeket 
érintő fertőző betegségről szó-

lok. A Dermacentor reticulatus 
kullancs fehéres-szürkés, már-
ványmintás faj, mely a kutya 
babeziózis kórokozóját, a Ba-
besia canis egysejtű parazitát 
terjeszti. Az Ixodes ricinus (vö-
röses-feketés színű) faj váladé-
kaiban lévő Borrelia burgdor-
feri baktérium a Lyme- kórt 
okozza: 1-4 hét lappangási idő 
után láz, levertség, étvágyta-
lanság, heveny izületgyulladás, 
esetenként idegrendszeri tü-
netek, vesekárosodás (pl. lab-
rador, golden retriever fajták) 
alakulhat ki. Az elmúló tüne-
tek után másik izület érintett-
ségével visszatérhet a betegség. 
Az Ixodes ricinus kullancs fla-

vivírusokat is terjeszthet, ezek 
közül legfontosabbak a kul-
lancs encephalitis- csoportba 
tartozó agyhártya-, koponya-
agyvelő-, gerincvelő gyulladást 
okozó vírusfajok. 

Ezen betegségeknél is na-
gyon fontos a megelőzés, a 
szervezet megfelelő immun-
állapota. Az ebeket célszerű 
naponta ritka fogú fésűvel át-
fésülni, szemrevételezni, hogy 
a megtelepedett kullancsokat 
a gazda észrevegye. Ugyan-
így fontos, hogy szabadban 
tartózkodás után (kirándu-
lás, erdei munka, stb.) az em-
beri testfelületek (testhajlatok, 
nyak, fül mögött, stb.) átvizs-

gálásra kerüljenek. Lehetőleg 
24 órán belül szakszerűen el 
kell távolítani a kullancsokat 
a visszaöklendezés elkerülése 
végett. Ehhez legjobb megfe-
lelő csipesz használata. A ki-
vett kullancsot elégetéssel kell 
megsemmisíteni, de szükség 
esetén nylonzacskóban lezárva 
eltehető egy későbbi vizsgálat-
hoz. Ebeknél jól használhatók 
a különböző kullancsriasztó- 
irtószerek (nyakörv, permetek, 
csepegtető szerek, stb.). 

Kérdésük esetén állok ren-
delkezésükre.

dr. Bodolai György 
állatorvos

30/8161-367
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Újabb hazai támogatások a nagyvenyimi civil 
szervezetek munkájához

Örömmel adunk hírt róla a Mi újság Nagyvenyimen? című 
újság hasábjain: Színes tevékenységek megvalósítására, szép 
sikerrel pályáztak a nagyvenyimi civil szervezetek a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2021. évi pályázataiban.

Búgócsiga Családi Napközi és Játszóház Egyesület: 
Búgócsiga Családi Bölcsődék működésének támogatása
A ma gyermeke - Nagyvenyim jövője Alapítvány:
A nagyvenyimi iskola oktató, és kulturális tevékenységének 

eszközfejlesztése
Alapítvány A Nagyvenyimi Óvodáért:
Eszközfejlesztés a nagyvenyimi óvodások fejlődésének elő-

mozdítására
„Szent Bernát Arborétum” Alapítványa:
Ciszterci rendház épület jobb használhatóságát előmozdí-

tó belső felújítása és a környező arborétum fenntarthatóságát 
szolgáló munkálatok

Erdőjárók Túraegyesület:
Az Erdőjárók Túraegyesület szakmai programjának megva-

lósítása és eszközeinek fejlesztése
D-6 Nagyvenyim és Környéke Postagalamb Sportegyesület:
A D-6 Nagyvenyim és Környéke Postagalamb Sportegyesü-

let szakmai programjának megvalósítása és a működés infrast-
rukturális körülményeinek fejlesztése

Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület:
A társadalmi párbeszéd dinamizálása Nagyvenyim térség-

ében a középtávú fejlődés bemutatása, valamint környezet- és 
klímavédelmi aspektusú tematikus rendezvények által 

Nagyvenyimi Polgárőrség:
A Nagyvenyimi Polgárőrség eredményes tevékenységének 

előmozdítása
A támogatásban részesített tevékenység, programok megva-

lósítására várhatóan 2021. április 1. – 2022. március 31. között 
kerül sor.
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Villanyszerelés!
Nagyvenyim és környéke
MP Electric Systems Kft.

Tel.: 06 20/2295288
Lakás, családi ház elektromos rend-

szerének javítása, felújítása, bővítése.
Új ingatlan elektromos 
rendszerének kiépítése!

Református hírek
Áldás békesség!

Nagy szeretettel köszön-
töm az olvasókat, abban a re-
ményben, hogy az idei évben, 
többekkel is tudok személye-
sen is találkozni. Tudom, hogy 
a jelen helyzet már mindenki-
nek nehéz, és hogy ez mennyi 
feszültséget, elmagányosodás 
érzést, ingerültséget von maga 
után. Éppen ezen okok mi-
att gyülekezeti házunk kapui 
nyitva vannak minden vasár-
nap 9 órakor tartandó isten-
tiszteleti alkalmunkra. (Zrínyi 
u.10.) 

Sajnos az előre bejelentke-
zés kötelezettségét nem tud-
juk elkerülni, de ez minden 
pénteken lehetséges gyüle-
kezetünk facebook oldalán.  
Legalább így tudunk talál-
kozni, ha már a közösség épí-
tésnek egyelőre nincs más le-
hetősége.

Egyben szeretnék egy 
nagyszerű lehetőséget hir-
detni, ez pedig a felnőttek 
konfirmációi előkészítője!

A konfirmáció valójában 
egy „beavatási szertartás”, 
amit rövid, pár hetes tanulás  
előz meg, majd ünnepélyes 
keretek közötti hitvallástétel-
re kerül sor, ami után a konfir-
mált, református egyháztaggá 
válhat és élhet az úrvacsora 
lehetőségével.  Egyelőre 5 je-
lentkező van – Isten áldja meg 
elhatározásukat – de tovább-
ra is szeretettel várunk bárkit.

Bibliaóráink február 24.-
től indulnak 4 héten át min-
den szerdán este 18 órától. 
Szintén várjuk ide is az ér-
deklődőket!

Rengeteg tervünk, ötle-
tünk van a 2021-es évre, ami-
ről folyamatos tájékoztatást 
adunk, bízva abban, hogy 
lesznek olyanok, akiknek si-
került felkelteni az érdeklődé-
sét, és csatlakoznak hozzánk. 

Egészségben, áldásban és 
békességben teljes mindenna-
pokat kívánok szeretettel: 

Kovács Henrietta Judit 
református  lelkész

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, 2021. 03. 9. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 01/MÚN/2021.

ELEKTROMOS HULLADÉK ÁTVÉTEL 
– VÉDJÜK EGYÜTT A KÖRNYEZETET!

A Nagyvenyimen a Deák Ferenc u. 11-ben. Átveszünk új-
rahasznosítás céljából, minden otthon tönkrement háztartási 
gépeket, berendezést, barkácsszerszámokat, hűtőket, gáztűzhe-
lyeket, akkumulátorokat, TV antennákat, rádiókat, magnókat, 
számító gépeket, TV-ket – kivéve a képcsővel üzemelt TV és 
számítógép monitrorokat! (A leadás feltétele a tönkrement be-
rendezés ne legyen kibelezve!!! Sőt a szintén veszélyes hulladék-
nak minősülő rádió telefonokat tartozékokat.)

Telefonon történt egyeztetés esetén bármikor! 
Telefonszám: 25/258-599!

Kizárólag személyes átvétel lehetséges!
Kérjük ne a környezetet szennyezzék vele, adják le, ezáltal 

szerződés garantálja, hogy újrahasznosításra kerülnek!
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Szelektíven gyűjthetjük 
majd Nagyvenyimen is

Szolgáltatói tájékoztató az elkülö-
nített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdo-
nos!

Kérem olvassa el az aláb-
bi tájékoztatót arról az új 
hulladékgyűjtési rendszerről, 
amely hamarosan az Ön in-
gatlanát érintően is beveze-
tésre kerül:

A 385/2014. Kormányren-
delet előírása szerint kötele-
ző a háztartásokban keletke-

ző hulladékot elkülönítetten, 
szelektíven gyűjteni. Ehhez 
az alábbiakban kívánunk se-
gítséget nyújtani. 

Mi a teendője?
A Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás a hul-
ladékszállítási szerződéssel 
rendelkező lakossági ingat-
lantulajdonosok számára pá-
lyázati forrásból díjmentes 
használatra biztosít szerző-

désenként 1 db új, tájékoztató 
matricával ellátott, 120 literes, 
kerekes gyűjtőedényt, amely-
be az elkülönítetten gyűjtött 
(szelektív) hulladékot kell el-
helyezni. 

Ennek érdekében Önnek 
mindössze annyi a teendő-
je, hogy a kijelölt időpontban 
az edényt átvegye, a jövőben 
a megfelelő hulladékot abba 
gyűjtse, a szállítási napokon 
kihelyezze az ingatlana elé, 

valamint az edényzet állagát 
megóvja és azt rendeltetés-
szerűen használja!

Az új gyűjtőedény átvételi helye 
és ideje az Ön településén: 

Kérjük, hogy az átvételkor 
a lakcímkártyáját és személy-
azonosító okmányát hoz-
za magával! Amennyiben az 
ingatlanhoz tartozó edényt 
nem tudja személyesen át-
venni, úgy kérjük, állítson ki 
írásos meghatalmazást az át-

vétellel megbízott személy 
számára. A meghatalmazás-
hoz mintát talál a www.kdv.
hu oldalon. Ha a lakcíme nem 
a szolgáltatással érintett in-
gatlanba van bejegyezve, ak-
kor vigye magával a szolgál-
tatási szerződését, vagy egy 
hulladékgyűjtési díjról szóló 
számláját is.

Az új gyűjtőedényekből az 
elkülönítetten gyűjtött, hasz-
nosítható hulladék a hulla-
déknaptár szerinti szelektív 
gyűjtési napokon kerül el-
szállításra.

Azt illetően, hogy ebben az 
edényben milyen hulladékok 
gyűjthetők, a mellékelt szó-
rólap és az edényre ragasztott 
tájékoztató segít eligazodni.

A vegyes települési hulla-
dékot az eddig használt, meg-
lévő edényében gyűjtse. En-
nek elszállítása továbbra is a 

korábbi hulladékgyűjtési na-
pokon történik. Ott ahol ez 
változik, közszolgáltatója ide-
jében tájékoztatni fogja.

Bővebb információt találhat 
a hulladékszállítást végző 
közszolgáltatója honlapján:  
www.vertikalzrt.hu

Köszönjük együttműködé-
sét!

Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás

Tilos  
az avar és  

kerti  
hulladék  
égetése 

Tisztelt Nagyvenyimi La-
kosok! Ahogyan arról a de-
cemberi lapszámban is tájé-
koztatást adtam, 2021. január 
1. napjától Nagyvenyimen ti-
los az avar és kerti hulladék 
égetése. A veszélyhelyzet vé-
géig csak azokon a telepü-
léseken megengedett ez a 
tevékenység, ahol azt önkor-
mányzati rendelet még meg-
engedi. A 10/2020. (XI.16.) 
önkormányzati rendelettel 
2020. december 31. napjával 
hatályon kívül helyezésre ke-
rült az avar és kerti hulladék 
égetés, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtás helyi szabályairól 
szóló 13/2015. (IX.25.) ön-
kormányzati rendelet. Ezáltal 
Nagyvenyimen már az égetést 
engedélyező helyi rendelet 
nincs, így 2021. január 1-től az 
avar és kerti hulladék égetésé-
nek általános országos tilalma 
településünkre is kiterjed.

A kertekben keletkező 
zöldhulladék újrahasznosít-
ható komposztálással, vagy 
elszállításra kerülhet a hulla-
dékszállítási naptárban meg-
adott napokon. A kihelyezés 
kizárólag a Dunanett Kft. ál-
tal ingyenesen biztosított bi-
ológiailag lebomló zsákok-
ban történhet meg, az egyéb 
zsákban kihelyezett zöldhul-
ladékot a közszolgáltató nem 
szállítja el. Amennyiben az in-
gyenesen rendelkezésre bocsá-
tott zsákok nem elegendőek, a 
Dunanett Kft. ügyfélszolgá-
latán további biológiailag le-
bomló zsákok vásárolhatók. 
Emellett a lakosságnak lehe-
tősége van az adonyi hulla-
déklerakóban (Adony - Per-
káta között, tel: 30/688-1184) 
is elhelyezni a zöldhulladékot.

Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző

Az átvételi időpontokról és annak részleteiről az 
önkormányzat honlapján – amennyiben azt meg-
előzően még lesz megjelenő újság, úgy a követke-
ző lapszámban is –, illetőleg szórólapos formában 
tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat. 

Kérjük figyelje honlapunkat és postaládáját!

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hamarosan 
Nagyvenyimen is megnyílik a szelektív hulladékgyűjtés le-
hetősége. Az önkormányzat és a Dunanett Kft. egyeztetése 
alapján az előttünk álló tavaszi időszakban kiszállításra ke-
rülnek településünkre a szelektív hulladékgyűjtő edények, 
melyeket a lakosok előre egyeztetett időpontban és módon 
vehetnek át a központi gyűjtőhelyen. Az átvételi időpontok-
ról és annak részleteiről a szokásos módon, az önkormányzat 
honlapján – amennyiben azt megelőzően még lesz megjelenő 
újság, úgy a következő lapszámban is –, illetőleg szórólapos 
formában tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat. 
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 A vírus ellen a legjobb védekezés, 
ami már a karunkban van…

Számos európai országhoz 
hasonlóan hazánkat is elérte a 
járvány harmadik hulláma. A 
brit vírusmutáns egész Euró-
pában és már a magyar váro-
sokban is gyorsan terjed, több 
embert fertőz és növeli a be-
tegek számát.  A járvány újra 
felszálló ágban van, ezért kér-
jük, hogy aki még nem tet-
te meg, az regisztráljon a vé-
dőoltásra a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon. A védőoltás 
életet ment. 

Aki nem kapja meg a vé-
dőoltást, az nagy eséllyel el-
kapja a koronavírust - mond-
ta az M1 csatornának dr. Péter 
Ádám, a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ inten-
zív terápiás szakorvosa. A bu-
dapesti Honvédkórház orvo-
sa hozzátette: aki elkapja ezt 
a vírust, annál nincs ember, aki 
megmondja, milyen súlyossá-
gú állapotba fog kerülni: eny-
he tünetekkel megússza, vagy 
súlyos állapotban intenzív 
osztályra kerül.

A szakember leszögezte: 
egyértelműen, szakmai bi-
zonyossággal ki lehet jelen-
teni, hogy mindegyik vakci-
na, amelyet Magyarországon 
használatba vettek, biztonsá-
gos és hatásos.

A Honvédkórház szakor-
vosa mindenkitől azt kérte: 
bízzanak az orvostudomány-
ban és az orvosokban. Aki 
regisztrál, azt az oltást fogja 
megkapni, amelyik számára a 
legmegfelelőbb - jelentette ki 
dr. Péter Ádám - aki az első 
hullám óta vesz részt az inten-
zív osztályra kerülő koronaví-
rusos betegek ellátásában. 

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a koronavírus elsődlege-
sen a tüdőt érinti, de a vese, 
a szív működésében is problé-
mát okozhat. „Ez a vírus min-
den szervre hat” - szögezte le 
dr. Péter Ádám, aki azt is ki-
emelte: az orvosok számára is 
megdöbbentő, milyen nagy 

arányú halálozást okoz a ko-
ronavírus.

Az Operatív Törzs és az 
oltási munkacsoport módosí-
totta az oltási stratégiát, hogy 
minél előbb minél több em-
ber kapja meg az első oltását. 
Mind az öt Magyarországon 
alkalmazott vakcina hatásos 
és biztonságos, és védelmet 
ad a koronavírus-fertőzés sú-
lyos lefolyása ellen. A minisz-
terelnök arra kér mindenkit, 
hogy miután az oltás önkén-
tes, ezért regisztráljanak, hogy 
tudják, ki az, aki oltatni akar, 
és utána minél gyorsabban be 
tudják őket oltani.

A kormány - tekintettel a 
járvány újabb felszálló ágá-
ra - meghosszabbította a je-
lenleg hatályban lévő védelmi 
intézkedéseket. Aztán majd 
meglátjuk, hogyan tovább. 
Előre nem lehet tudni, merre 
alakul a folyamat, csak biza-
kodhatunk, hogy az oltakozás 
meghozza a várva várt kedve-

ző fordulatot. De addig is vi-
gyázzanak magukra és egy-
másra, tartsák be az aktuális 
járványügyi szabályokat.

A kormány álláspontja, 
hogy: ha majd a járványügyi 
helyzet lehetővé teszi, akkor 
csak fokozatosan és felelősen 
lehet feloldani a korlátozáso-
kat. 

Az újraindításról az em-
berek véleményét is várják az 
online nemzeti konzultáci-

ón.  Honlap: https://nemze-
tikonzultacio.kormany.hu/

A kérdőívet a vakcinainfo.
gov.hu és a nemzetikonzulta-
cio.kormany.hu oldalon is ki 
lehet kitölteni. Hét kérdésre 
lehet válaszolni, többek kö-
zött a védettségi igazolvány-
nyal, az éttermek és szállodák 
újraindításával és az este 8 óra 
utáni kijárási tilalommal kap-
csolatban.

Az online kérdőív kitölté-
séhez regisztráció szükséges, 
amelyről a résztvevők meg-
erősítő e-mailt kapnak. 

Az oltási program elindu-
lásával új szakaszba léptünk. 
Vannak, akik azt gondol-
ják, hogy az oltások beadásá-
val egy időben elkezdődhet a 
korlátozások feloldása is. Má-
sok óvatosságra intenek, mert 
a járvány Európában újra fel-
szálló ágban van. A kormány 
szeretné megismerni a ma-
gyar emberek véleményét az 
újraindítással kapcsolatos leg-
fontosabb kérdésekről, ezért 
biztatunk mindenkit arra, 
hogy vegyen részt a konzul-
tációban. 

Az adatok ismeretében 
egyre inkább fontos a meg-
felelő védekezés! 

Aki nem oltatja be magát, 
az a mai ismereteink alapján, 
szinte 100 % bizonyossággal 
meg fog fertőződni. 

Nagyon sokan hezitálnak 
a vakcinák között, hezitálnak 
azon, hogy egyáltalán szükség 
van-e erre.

„Az orvoslásnak egyik 
aranyszabálya, hogy a beteg-
séget meg kell előzni” – hang-
súlyozta a már említett in-
terjúban Péter Ádám, majd 
hozzátette: „a megelőzésre 
egyetlen opciónk van, a vak-
cina”.

Az intenzív osztályra ke-
rülve a vírustagadók is oltás-
pártivá válnak… 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Dr. Péter Ádám meggyőződése szerint, aki nem oltatja be 
magát, az a mai ismereteink alapján, szinte 100 % bizonyos-
sággal meg fog fertőződni

„Az orvos-
lásnak egyik 

aranyszabálya, 
hogy a beteg-
séget meg kell 

előzni”


