
Hajrá Venyim!
Minden játszadozó, csalóka-hitegető, aztán frics-

kát dobó, kikacagó, majd elillanó pillanat után most 
talán végre tényleg elindult valami… 

Talán már hihetünk a nyárnak. Óvatosan még, de 
bizakodhatunk, hogy a korai hajnalok vidáman tán-
coló napsugara valóban meghozza a régóta várt fel-
szabadulást.           

 Írásunk a 3. oldalon

Ballag már a vén diák

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola nyolcadikos tanulói köszöntek el júni-
us 11-én a diákéveik első színhelyétől,  az alma matertől, ahol kisgyermekként megta-
nultak írni-olvasni-számolni,  amelyre annyi élményt, boldog emléket felidézve gon-
dolnak majd vissza,  ahol tanáraik megannyi ismerettel, tudással vértezték fel őket, 
hogy megállják a helyüket a középiskolában, aztán a főiskolán, egyetemen – egykor 
boldog és sikeres felnőtté váljanak. Kívánjuk, teljesüljön minden vágyuk az életben! 
 Vargáné Kaiser Katalin polgármester 

Ismét PikNik Mozi!
Mindent elsöprő élmény-

ben lehet részük a szabadtéri 
mozit kedvelőknek június 26-
án: PikNik Mozi lesz ismét 
Nagyvenyimen, és ezúttal egy 
ikonikus alkotást, a Freddie 
Mercury zenész életpályáját 
feldolgozó Queen-filmet, a 
Bohém Rapszódiát láthatják 
20.45-ös kezdéssel. Vendég-
várás 19 órától.

Ne hagyják ki!
 (Részletek lapunk 16. olda

lán lévő plakáton olvashatók!)  

Pedagógusnapra
Június első vasárnapja 

a pedagógusok napja! Kö-
szöntjük a köznevelésben és 
felsőoktatásban dolgozókat! 

Köszönjük mindazt, amit 
egykor értünk, most pedig 
gyermekeinkért, unokáinkért 
tettek, tesznek nap mint nap. 

Kívánunk pedagógusa-
inknak egészséget, boldog-
ságot, szakmai sikerekben 
bővelkedő, tartalmas élelet!

Vargáné Kaiser Katalin

2021. június
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Hajrá Venyim!
Ahogyan azt az újság első 

oldalán felvezettem, minden 
játszadozó, csalóka-hitegető, 
aztán fricskát dobó, kikaca-
gó, majd elillanó pillanat után 
most talán végre tényleg elin-
dult valami… Talán már hihe-
tünk a nyárnak. Óvatosan még, 
de bizakodhatunk, hogy a ko-
rai hajnalok vidáman táncoló 
napsugara valóban meghozza 
a régóta várt felszabadulást. 

Nagyvenyim is, mint min-
den más település szerte e kis 
Hazában megvívta az elmúlt 
idők mérkőzéseit. Tiszta, egye-
nes és átvitt értelemben egya-
ránt. Voltak embert próbáló 
küzdelmek, sokáig billegő, füg-
gő játszmák, fájó veszteségek és 
győztes csaták. A világ a covid 
okozta világjárvány után már 
nem lesz olyan, mint régen volt. 
A közösségért vállalt felelősség 
felzárkózott az önmagunkért 
vállalt kötöttségek mellé és fel-
erősödött a szerepe. Gondol-
kodásmódunk ennek megfele-
lően átalakult. Új szemlélettel 
kell tekintenünk a közösen töl-
tendő időkre, felértékelődik az 
átgondoltság. A fizikai távolság 
tartása már régen nem azonos 
a hideg távolságtartással, s köz-
ben ki vagyunk éhezve a másik 
ember közelségére. 

Persze vannak, akik köny-
nyedén veszik az élet hozta 
akadályokat, s sokan olyanok, 
akik számára nem szabhat 
korlátot a társadalmi szinten 
értelmezett veszély. A többség 
szabálykövető óvatosságán ha-
mar felülemelkedő magabiz-
tosságukat szégyenérzet nél-
kül, büszkén hirdetők serege 
mellett voltak sokan, az előbbi-
eknél jóval többen, akik meg-
tettek mindent e közösségi 
felelősség jegyében. Úgy a vé-
dekezésben, mint a munkájuk 
során. Köszönet nekik ezért!

Az ő áldozatvállalásuk nél-
kül ma nem tartanánk itt, nem 
ennyien és nem így lennénk 
itt. Nagyvenyim valameny-
nyi polgára nevében köszö-
nöm mindenkinek az önma-
ga és a közösség érdekében 
tett minden áldozatát, erő-

feszítését és a helytállást! 
Felsorolni is nehéz azon szak-
mákat, szerepeket, társadal-
mi csoportokat és főként az 
embereket, akik részesei vol-
tak a küzdelemnek. A covi-
dot nem valamely más gond, 
megoldandó probléma he-
lyett, hanem ezek mellé hoz-
ta a sors. Nekünk, nagyvenyi-
mieknek, még ezek mellett is 
kijutott a további nehézségek-
ből.  Ezért most az ünnepek 
idején -Pedagógusnap, Sem-
melweis nap, Köztisztviselők 
napja stb. – még inkább a kö-
szöneté a szó:

Köszönet és hála a mögöt-
tünk lévő időszak legnagyobb 
harcosainak, az egészségügy-
ben dolgozóknak! Köszönjük 
a rendíthetetlen helytállást, 
a fáradhatatlan erőfeszítése-
ket orvosnak, nővérnek, vé-
dőnőnek, ügyeleti dolgozók-
nak, laboránsnak, sofőrnek és 
a technikai személyzetnek! 
Nagyvenyim őrangyalai mél-
tán megérdemlik az elismerést. 

Isten áldjon és éltessen min-
den PEDAGÓGUST, iskolá-
ban és óvodában egyaránt! Szü-
lőként sokszor nem is látjuk azt 
az erőfeszítést, amely napjaikat 
jellemzi, hogy kis csemetéinket 
oktassák, neveljék tudásra és 
jóra. Köszönet nekik a szoká-
sos mindennapokért, és a jár-
ványidőszakban nyújtott kima-
gasló helytállásért! Óvódánk 
dolgozói a rendkívüli szünet 
idején is megtalálták a módját, 
hogyan lehetnek segítségére a 
településnek, s mint azt az is-
kolai versenyek csodás eredmé-
nyei igazolják, tanár és gyerek 
egyaránt képes volt megfelel-
ni a világjárvány-hozta új és új, 
legfőképpen digitális arcú kihí-
vásoknak.  

Köszönet minden partne
rünknek, a község szépülésében 
közreműködő vállalkozásoknak. 
Köszönet és elismerés azoknak, 
akik a bajban azonnal a segít
ségünkre siettek. A nyári szellők 
azért nem fújták el az aggodal
makkal teli Karácsonyi ünne
pek emlékét, amikor a Kossuth 
utca beszakadt aszfaltja alatt 

futó gázvezeték épségéért ag
gódtunk. Még belegondolni is 
 rossz, egy óvatlan pillanat alatt 
mivé válhatott volna a szőlő
hegyi helyzet… Ünnepvárás és 
szabadságolások ide vagy oda, a 
közműszolgáltatók, s az érintett 
hatóságok kollégái itt voltak ve
lünk a bajban. Az útbeszakadás 
speciális havária helyzet. Olyan, 
ahol nagy és komplex szakérte
lemre van szükség, miközben a 
kezünket, s vele a cselekvés lehe
tőségeit jogszabályok kötik. Ez
úton köszönöm a Major Föld-
munkák Kft. ügyvezetőjének 
Major Györgynek a téli időben is 
azonnali, hétvégi és ünnepnapi 
rendelkezésre állást, a helytállást, 
amely a több ütemben megvaló
sítandó úthelyreállítás időszakát, 
egészen az aszfaltozásra lehető
séget biztosító tavaszi időkig jel
lemezte. Szükség lesz erre a segí
tőkészségre a továbbiakban és a 
szomszédos ingatlan esetében is. 
Köszönöm a közlekedési infra
struktúrában bekövetkezett kár
esemény vizsgálatának és javítá
sának szakértői munkáját is, s a 
kivitelezés szakmai nyomon kö
vetését a Szabolcs Mérnökirodá
nak!  

Köszönet a 25 esztendeje 
a település lakosságát szolgá-
ló polgárőröknek, az itt szol-
gálatot teljesítő rendőrök-
nek! Elismerés a helyi civil 
társadalomnak, az egyházi 
közösségeknek! Mindazok-
nak, akik a megváltozott kö-
rülményekhez igazodva vé-
gezték közösségteremtő, - és 
ami vészterhes időkben még 
fontosabb- közösségmegtar-
tó munkájukat. Az időseknek, 
akik egymást segítették. Az 
Erdőjárók Túraegyesületnek, 
akik a szabályokat megtart-
va a nehéz időkben is fenn-
tartották a természet értékei 
iránti tiszteletüket, és megtet-
tek minden, megtehető km-t, 
s közben terveztek, gondol-
kodtak, megrendeltek és fej-
lesztettek, hogy az egyesület 
jövője még szebb legyen. Kö-
szönet a Hulladékharcosok-
nak is, akik a község megtisz-
tításáért fáradoztak.

Búcsúzunk  
Tamás Bélától

Tamás Béla 
N a g y v e n y i m 
sokak által is-
mert polgára 
volt. Szakmai 
munkáját hosz-
szú időn át a 
Dunaferr válla-
latcsoportnál végezte, a mun-
kavédelem és munkabizton-
ság területén. Néhány évig 
szakmai oktatási tevékeny-
séget is végzett Dunaújvá-
ros egyik középfokú oktatá-
si intézményénél, a Lorántffy 
Zsuzsanna középiskolában. 
Saját vállalkozásában nyug-
díjasként is még sokáig aktí-
van tevékenykedett, elismert 
munkavédelmi szakember 
volt. 

A rendszerváltást követő-
en megválasztott első kép-
viselő-testület tagja volt. 
Ebben az időszakban vető-
dött fel Szabó István és al-
tomünsteri rokonai, Bognár 
László és bajor felesége Hil-
da (és még további szemé-
lyek) közreműködésével egy 
német partnerségi kapcsolat 
kialakításának ötlete. Tamás 
Béla aktív partnere volt Rauf 
Pál polgármester úrnak a ba-
jor kapcsolat előkészítésében 
és útnak indításában.  

A nemzetközi kapcsola-
tok létrehozása és működ-
tetése körében altomünste-
ri és nagyvenyimi oldalról 
egyaránt visszaigazolható, 
kiemelkedő munkát végzett. 
2015-ben, a testvér-telepü-
lési kapcsolat 20. évforduló-
ját követően, az eltelt időszak 
értékeinek számbavételekor 
Nagyvenyim képviselő-tes-
tülete a Nemzetközi Kap-
csolatok Fejlesztéséért kitün-
tetéssel köszönte meg neki e 
tartalmas barátság érdekében 
kifejtett munkáját, elkötele-
zettségét. 

Emlékét megőrizzük!
Nagyvenyim Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-
testülete nevében:

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

Köszönet a Nagyvenyimi 
Sport Klub vezetőinek, első-
ként és leginkább Gászler Fe-
rencnek, Freud Krisztiánnak, 
Csizmadia Györgynek! Kö-
szönet a focistáknak, ifjaknak 
és felnőtteknek egyaránt! Va-
lamennyi támogatónak, segí-
tőnek, a pályán, a kispadon, 
az öltözőkben és a kávésautó 
mellett! Köszönjük, hogy min-
den nehézség ellenére kitartot-
tak a venyimi sport mellett és 
szebbnél szebb eredmények-
kel ajándékozzák meg a tele-
pülésünket. Csapatunk látvá-
nyos épülésének egyik legszebb 
mozzanata a hétvégi éremosz-
tó volt. A Nagyvenyimi Sport 
Klub csapata, a Nagyvenyim 
FC bajnok lett a tabellán! Nem 

először állhattunk így hárman 
a pályán, Budavári Árpád az 
MLSZ képviseletében, Gászler 
Ferenc a klub elnöke és jóma-
gam, szemben a bajnokokkal, 
az aranyérmeket felsorakozta-
tó asztal mögött. Szívmelenge-
tő ez. Hiszen a sport erősíti a 
testet és a jellemet is. Elvitat-
hatatlan erényekre nevel. Bu-
davári Árpád gondolatát idéz-
ve: Abban a faluban, ahol van 
sport, van foci, ott van élet is. 
És valóban: a labdát kergető if-
júság mind nagyobb számú je-
lenléte látható a pályán… 

Fiúk! Köszönjük a munkát, 
a kitartást! Büszkeséggel zeng 
fülünkben a szombat esti ki-
áltásotok: Bajnokcsapat! Baj-
nokcsapat! Büszkék vagyunk 
Rátok! Hajrá Venyim!

Kedves Nagyvenyimiek!

A bajnokcsapat örömteli 
kiáltását messze vitte a hét-
végi langy nyári fuvallat. De 
a pandémia küzdőterén más, 
csendesebb bajnokságok is te-
ret kaptak. Ezúton fejezem ki 
köszönetemet az önkormány-
zat, az intézményeink és a 
polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak, kollégáimnak!

A bezárkózás időszaká-
ban talán kevéssé volt látha-
tó, mégis hatalmas -szakmai 
és emberi- erőfeszítéseket kö-
vetelt az a helytállás, aminek 
tanúi és részesei voltunk egy-
szerre. Hiszen a hivatali mun-
kát, az emberek ügyeinek vi-
telét és az életük segítését, a 
hatósági ügyek intézését, aho-
gyan az önkormányzati fel-

adatok özönét sem függesz-
tette fel a világjárvány, viszont 
új, embert próbáló feladatok 
születtek a nyomában. Bár a 
polgároké mellett a magunk 
védelmén is igyekeztünk, ná-
lunk is voltak megbetegedé-
sek. Az összefogás, az empá-
tia és a kölcsönös kollegális 
helytállás mindig is jellem-
ző volt a hivatalunkra. De az 
elmúlt idők ezt más szintre 
emelték. Büszkeséggel tölt el 
az elmúlt másfél év tapaszta-
lata, különösen most, a köz-
tisztviselők napjához kö-
zeledvén… Mindaz, amit 
megéltünk, s ahogy ezután a 
jövőbe tekintünk a legjobban 
így foglalható tömör szavak-
ba: Hajrá Venyim! 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Interaktív játékkal szeret-
nénk kedvet csinálni a kerék-
pározáshoz. Míg a kérdőív 
első felében inkább a bizton-
ságos közlekedés fontosságá-
ra szeretnénk felhívni a figyel-
met, a második ré szében már 
kerékpárra kell ülni, mert a 
kérdéseket a feltüntetett hely-
színeken találhatjátok 1-1 ki-
függesztett táblácskán. 10 
állomáson 10 kérdést kell ösz-
szegyűjteni, és a válaszokat a 
megfelelő sorrendben beírni. 
A kérdések persze nem ne-
hezek, de a válaszokat nektek 
kell kitalálni, felkutatni.

Nézzük hát az állomásokat, 
ahol a kérdéseket kell keresni:

– Molnár J. Frigyes Kerék-
páros Pont

– Művelődési ház és 
Könyvtár

– Szent Bernát Arborétum
– Suli Fitt Park – Kölyök-

vár
– Spar áruház
– Víztorony pihenőpark
– Sportpálya
– Quality Fitt SportCent-

rum
– Nagyvenyimi Nefelejcs 

Óvoda

– Altomünster park a Ba-
rátságkővel és a Mesterségek 
fájával

Ezeket térképen is feltün-
tettük, ha nem tudnád mer-
re indulj. Az állomások per-
sze bármilyen sorrendben 
felkereshetők. Amire vigyázz, 
tartsd be a KRESZ szabályo-
kat, vigyázz magadra, és má-
sokra.

Ha megvannak a kérdé-
sek és a megfelelő válaszok, 
csak töltsd ki a nagyvenyim.
hu internetes honlapunkon 
(htt p://nag y veny im.hu/
bringazz-a-faluban) találha-
tó  kérdőívet, és küldd el ne-
künk. 

Egyetlen azonosításra al-
kalmas adatot szeretnénk 
kérni, az email címedet, amit 
senki másnak nem fogunk 
megadni, nem fogunk leve-
lekkel bombázni, de a bekül-
dők között ajándékokat sorso-
lunk ki és levélben szeretnénk 
felvenni a kapcsolatot.

SOK SIKERT, BALE-
SETMENTES KERÉKPÁ-
ROZÁST!
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Itt mindenkinek a felelőssége  
érzékelhető, megfogható

Tisztelt Pácienseim, Nagyve nyi
mi Lakótársaim, Nagyvenyimi 
Ismerőseim!

Az elmúlt időszakban nagy 
örömmel láttam, hogy szé-
pen gyarapodik a koronaví-
rus elleni vakcinával beoltott 
lakótársaink száma. Szere-
tetotthonunkban sikerült az 
oltásokkal megállítani a jár-
ványt. A hozzátartozók ismét 
ölelhetik szeretett szüleiket, 
hozzátartozóikat. Az idősek 
oltása bizonyította, hogy a 
járványnak véget vethetünk, 
ha a lehető legtöbb bentlakó 
elfogadja az oltást.

Nagyvenyimen a vakci-
na által védelemben részesí-
tett személyek száma jelenleg 
hozzávetőlegesen megfelel az 
országos átlagnak. Mi, házior-
vosok, úgy értesülünk az oltási 
hajlandóságról, ha megkapjuk 
a társadalombiztosító útján 
a regisztrált oltakozni szán-
dékozó pácienseink listáját. 
Sajnálatos módon azt tapasz-
taljuk, hogy a mostanáig re-
gisztráltak száma megtorpant. 
Akiket eddig beoltottunk, leg-
többjük már védett a korona-
vírus fertőzésének súlyos, szö-
vődményes lefolyásától.

Szomorúan tapasztalom 
egyes betegeim véleményét, 

„Én hazardírozom”, „En-
gem megvéd a vércsoportom”, 
„Nekem senki se oltson csí-
pet a szervezetembe”, „En-
gem csak a Moderna vakci-
nával olthatnak be”, „Ez egy 
covid humbukk színdarab”, 
„Igaz, hogy sok munkatársam 
megbetegedett, de csak a Pfi-
zer vakcinával engedem ma-
gam oltani”. Sajnálatosan, ő 
40 fokos lázban fekve szedte 
a Favipiravir tablettát, gyer-
mekei a szomszéd szobában 
várták édesapjuk szavát, hogy 
már jobban vagyok.

Az oltásellenességre nincs 
bocsánat. Sem politikai szin-
ten (a vírus, mint látjuk nem 
válogat), sem orvosi szinten, 
sem állampolgári szinten. Itt 
mindenkinek a felelőssége ér-
zékelhető, megfogható.  

Praxisomban láttam, hogy 
egész családok betegszenek 
meg, és nem lehetett tud-
ni, hogy ki marad életben, a 
nagymama, a szülő, a gyer-
mek, vagy az unoka.

A járványt csak  
az oltással fékezhetjük meg!

Tudom, hogy vannak, 
akiknek nehézség a regiszt-
rálás a modern kor számító-
gépes világa miatt, de még 

szüleiktől hallották a „spa-
nyolnátha” járványát, és tud-
ják annak a kórnak a történe-
tét. A regisztrációban sokat 
tud segíteni a szeretett uno-
ka is, de nyugodtan fordul-
janak háziorvosukhoz, vagy 
Nagyvenyim  Nagyközség 
Önkormányzatához. 

Kedves Nagyvenyimiek! 
A járvány számadatai ked-

vezően alakulnak, de a vírus 
továbbra is jelen van, és a fo-
gékony szervezetet megbete-
gíti. Kérem, hogy fogadjanak 

szót a felelős szakemberek-
nek, és jelentkezzenek az ol-
tásra. 

Annak érdekében, hogy a 
következő Falunapon gond-
talanul együtt élvezhessük a 
családi együttlét örömét, és 
szépen fejlődő településünk 
új létesítményeit, kérem fe-
lelős megértésüket, egészsé-
günk megőrzése érdekében.

Nagyvenyim Nagyközség 
Önkormányzatának nevében

Dr. Zseli József, az 
Egészségügyi Bizottság 

elnöke

Oltási ügyféltámogató pont létesült a községházán!
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy annak érdekében, hogy 
községünkben minél nagyobb 
legyen a koronavírus elleni vé-
dőoltásban részesült lakosok 
aránya, oltási ügyféltámogató 
pontot hoztunk létre a Nagy-
venyimi Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán. 

A támogatás keretében se-
gítséget nyújtunk azok szá-
mára, akiknek technikai okok 
miatt eddig még nem sikerült 
magukat regisztrálni a www.
vakcinainfo.gov.hu oldalon. 

Ezen túlmenően segítünk az 
érvényes regisztrációval már 
rendelkezők számára az on-
line időpontfoglalás lebonyo-
lításában. A segítségnyújtás 
történhet telefonon a 25/507-
460 számon, vagy személye-
sen Nagyvenyim, Fő u. 43. 
szám alatt a községháza ügy-
félszolgálatán. 

Keressenek bennünket bi-
zalommal! A védőoltás életet 
ment.

Takácsné dr. Gécs Anita, 
jegyző
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Összetartozást  
kovácsoló  

101 esztendőnyi 
szétszakítottság…

Trianon gyásza: Az első világháborút lezáró Magyarországra 
vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, 
Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatol-
ták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 
2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt 
határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszó-
laltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették 
Magyarországot.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni bé-
keszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére 
eső, törvénybe iktatott nemzeti emléknap Magyarországon. 
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a 
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tag-
ja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, mely-
nek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme”.

A 2018. december 1-én, erdélyi barátaink ajándékaként, a 
testvéri kapcsolat 15. éves évfordulójára felállított kopjafán ma 
ismét az emlékezés koszorúja hirdeti a Magyarországra, s a ma-
gyar nemzet számára is beláthatatlan veszteséget jelentő, külső 
hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan tragédia 
veszteségét. 

Tisztelt Nagyvenyimiek! 
Nekünk magyarnak lenni természetes. Erdélyben, a Felvidé-

ken, Délvidéken és a Kárpátalján a magyarok büszkék magyar-
ságukra. Mi pedig legyünk büszkék rájuk, akik száz év óta őrzik 
hagyományaikat-hagyományainkat és magyar történelmünk 
egy részét. A határ két oldala két ország, de egy nép, egy nemzet. 
A mákóiak hozzánk hazajönnek, s mi náluk, otthon vagyunk.

Emlékezzünk méltósággal e fájdalmas veszteségre, de te-
kintsünk reménnyel telve a jövő felé!

Hisz itt vagyunk, s összetartozunk. 
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

 In memoriam 

Molnár Józsefné 

Talán nincs olyan falunkbeli, aki ne találkozott volna a mi Ju-
cikánkkal. Egész élete munkája ehhez a településhez kötődött: 
hiszen tudjuk, hogy közel negyven évig szolgálta nagyvenyimi 
betegeit. Ebben az időszakban négy háziorvos munkáját segí-
tette a betegellátásban. 

De nem is kellett betegnek lenni ahhoz, hogy Jucikát min-
denki megismerje és megszeresse. Emlékezzünk vissza azokra 
az egészségnapokra, amikor lelkesen, önként, szabadidejét fel-
áldozva a betegségek megelőzése érdekében tevékenykedett. Is-
merte a családokat, ezért pontosan tudta, hogy melyek azok a 
veszélyeztető tényezők, amelyek a nagyvenyimi páciensekre je-
lentenek kockázatot, ezért mindig fontosnak tartotta a szűrő-
vizsgálatokat, a védőoltások beadását, életmódi tanácsokat.          

Egyedül a Teremtő tudná csak megmondani, hogy ezzel 
hány életet, egészséget mentett meg úgy, hogy betegként nem 
is kellett találkoznia a rendelőben velük. Gondoljunk bele, hogy 
Jucika hosszú munkaképes élete során hány ezer védőoltást, 
gondozást végzett, életmódi tanácsot adott, amelyekkel segítet-
te pácienseit. Hány és hány sebet kötözött be nem csupán fizi-
kailag a maga valóságában, hanem lélekben is. Ebben állt az Ő 
rendkívüli nagysága: ápolt, meghallgatott, gondozott, titkot tar-
tott, és mindenkivel törődött, aki azt elfogadta. Nyugdíjas éveit 
feláldozva, tovább gyakorolta hivatását. Óriási érdem ez, nem 
sokunk sajátja. Úgy élni, hogy hordozzuk mások terheit, próbá-
lunk segíteni azok elfogadásában, úgy, hogy nem lépjük át azt 
a diszkrét határt, amit maga az elfogadó személy húzott meg. 

Ismeretlen szerzőtől származik egy gondolat: „Szereti Őket 
annak ellenére, hogy ismeri Őket”. Ez az a művészet, amelyet 
Jucika teljes élete során hitelesen gyakorolt: nyitott szívvel meg-
őrizni azokat a titkokat, amelyek őrzését reá bízták.

Azt mondja a Könyvek-könyve, hogy senki nem lehet pró-
féta a saját hazájában. Úgy érzem, hogy megtartva ennek hite-
lességét, mégis vannak kivételek, Jucika ilyen volt.

A könyörtelen betegség Őt is elragadta. Munkája irán-
ti köszönettel, hálával búcsúznak betegei, mély megrendülés-
sel munkatársai. Találkozunk az Örökkévalóságban. Nyugod-
jon békében!

Dr. Zseli József

Takácsné dr. Gécs Anita jegyző és Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester koszorút helyezett el a kopjafánál
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/hírei

Április 19én az alsós, május 10étől a felső tagozatos diákok is vissza
térhettek az online oktatásból a jelenléti oktatásra. Iskolánk minden 
diákja és dolgozója örömmel vette ezt, hiszen olyan jó újra együtt lenni.

 
A karanténhelyzet alatt is részt vehettünk online versenye-

ken és a következő kiemelkedő versenyeredmények születtek.
Iskolánk két 3. osztályos tanulója Ésik László és Szekeres 

Dávid az országos Kalmár László Matematika Verseny megyei 
fordulóján vettek részt. Szekeres Dávid a 2. helyen végzett, be-
jutva az országos döntőbe. Ésik László 97 résztvevőből 34. he-
lyen végzett.  Felkészítő tanáruk: Pötör Emese

Mindkét diáknak, tanítójuknak és szüleiknek gratulálunk a 
rangos eredményhez és további sikereket kívánunk!

Iskolánk 14 tanulója nagy lelkesedéssel vett részt a Bende-
gúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság verseny-
feladatain, mely Magyarországon a tehetséggondozás egyik ki-
emelkedő és rangos versenye 1998 óta. A következő diákjaink 
értek el kimagasló eredményt:

Matematikából ARANY fokozatot ért el:
Hagymási Attila 2. o. tanuló; Sallai Lili Jázmin és Vizi Nóra 

3. o. tanulók;  Kiss Vanessza Katalin, Ésik Péter, Pászti Dávid, 
Ráthgéber Raul Benjamin és Szloboda István Richárd 4. o. ta-
nulók.

Matematikából EZÜST fokozatot Ésik László, Kolozs Bar-
nabás, Szélpál-Stadler Noel Benjamin 3. o. tanulók és Kovács 
Patrik 4. o. tanuló érdemeltek.

Környezetismeretből ARANY fokozatot ért el Vass Adri-
enn 4. o. tanuló.

Molnár Villő 3. osztályos diák Környezetismeret, Irodalom 
és Szövegértés területen is ARANY fokozatot érdemelt, míg 
Kovács Patrik 4. o. EZÜST fokozatot ért el magyar nyelvből.

Felkészítő tanáraik 2. osztály Szabó Laura, 3. osztály: Pötör 
Emese, és 4. osztály: Kissné Ságodi Gyöngyi. Szívből gratulá-
lunk a diákoknak elért teljesítményükhöz, köszönjük a tanítók 
és a szülők áldozatos segítségét!

A megyei forduló online versenyén öt tanuló vett részt isko-
lánkból további szép eredményeket elérve.

Molnár Villő irodalom, szövegértés 6. helyezés, környezet-
ismeret 11. helyezés; Szélpál-Stadler Noel Benjamin matema-
tika 34. helyezés; Kiss Vanessza Katalin matematika 20. helye-
zés; Kovács Patrik matematika 21. helyezés és magyar nyelv 11. 
helyezés; Pászti Dávid matematika 2. helyezés

Gratulálunk a kitartásotokhoz és a szép eredményekhez, 
megköszönve szüleitek, pedagógusaitok segítő támogatását!
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Kedves 8. évfolyamos ballagó diákok! Kívánunk Nektek sok sikert, boldogságot, szerencsét az előttetek álló évekre, tudnotok kell mindig erős 
gyökerek és szerető szívek kisérnek utatokon! Szeretettel búcsúzik Tőletek iskolánk minden diákja és dolgozója

Fazekas Zsoltné, Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola, intézményvezető
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Óvoda, óvoda, óvoda
Segítség az óvodába készülő 

gyermekek szüleinek
Szülő és gyermek számá-

ra is hatalmas változást je-
lent az óvodakezdés. Néhány 
tanáccsal szeretnénk segíteni 
az óvodába készülő gyerme-
keknek és szüleiknek. Az első 
próbatétel az óvodai beszok-
tatás, főleg annak, aki eddig 
nem járt közösségbe. Gyak-
ran tapasztaljuk, hogy a szü-
lőkben sok az aggodalom és a 
bizonytalanság azzal kapcso-
latban, hogy a gyermek ho-
gyan tud beilleszkedni, jól ér-
zi-e magát a közösségben.

Az óvodába kerülés előtt elsősor
ban a szülő tud segíteni abban, 
hogy viszonylag zökkenőmentes 
legyen a beilleszkedés.

Érdemes figyelmüket sa-
ját magukra irányítani, hogy 
Önök, szülők, hogyan gon-
dolnak az óvodára, és mindezt 
hogyan továbbítják gyerme-
kük felé. Hiszen kimondat-
lanul is sugárzik a viselke-
désünkből, a mimikánkból a 
pozitív és a negatív érzelem is. 
Ezért, ha a szülő maga is fél 
vagy negatív érzéseket köz-
vetít gyermeke felé, vagy még 
nem készült fel rá, hogy elen-
gedje gyermekét, ezeket a fé-
lelmeket a gyermek is megér-
zi, átveszi.

A beszoktatási időszak bizony 
nem könnyű.

A beszoktatási időszak az 
óvónők számára sem könnyű, 
mert a különböző családi hát-
térből érkező, különböző sze-
mélyiségű, különböző szokás-
rendszerű gyerekekhez kell 
megtalálni a kulcsot. Egy há-
roméves kisgyermeknek pedig 
egy viszonylag nagy létszámú, 
vegyes életkorú, új környezet-

hez, kötött szokás- és szabály 
rendszerhez kell alkalmaz-
kodnia. 

Azt is fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermeket elkezdjük korának 
megfelelő önállóságra nevelni.

Maria Montessori nagyon 
jól megfogalmazta ezt: „Min-
den fölösleges segítség aka-
dály a gyermek fejlődésében.” 
Egy hároméves kisgyerek már 
képes rá, hogy néhány ruha-
darabot le- és felvegyen, egye-
dül egyen, kezet mosson. Bár 
minden kisgyermek egyéni 
ütemben fejlődik, és előfor-
dulhat, hogy az óvodába lépés 
idejére még nem beszél telje-
sen érthetően, ennek ellené-
re fontos, hogy ki tudja fejez-
ni szükségleteit, mert csak így 
tudunk segítséget nyújtani. 

Gyakran a szülők azt hi-
szik, hogy ha mindenben se-
gítenek, akkor hamarabb vé-

geznek, nem koszolnak össze 
semmit. Ilyenkor tegyék fel a 
kérdést: a gyermeknek segíte-
nek vagy maguknak könnyítik 
meg a dolgot? Ha egy kisgyer-

meknek sikerélménye van, ez-
zel nő az önbizalma, fejlődnek 
a különböző kompetenciái, és 
szívesen próbálkozik tovább. 
Viszont, ha mindent meg-
csinálnak helyette, vagy töb-
bet segítenek, mint amennyi 

szükséges, előbb-utóbb ku-
darcélmény éri, elveszti a ked-
vét, és nem akar semmit egye-
dül csinálni. 

Reméljük tudtunk egy kis 

segítséget nyújtani a leendő 
kiscsoportosainknak és szü-
leiknek, akiket szeretettel vá-
runk a következő tanév szep-
temberében. 

Gaszlerné Simon Irén és 
Tóthné Buzási Olga

Ha egy kisgyermeknek siker-
élménye van, ezzel nő az ön-
bizalma, fejlődnek a különbö-
ző kompetenciái, és szívesen 

próbálkozik tovább
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Búcsúzunk nagycsoportosainktól

Hagyományainkhoz híven az idén is elköszöntünk iskolába készülő 
nagycsoportosainktól. Sok sikert kívánunk nekik az iskolakezdéshez! 

Tóth Juli: Óvodások búcsúzója (részlet)
Növekedtünk, okosodtunk,
s ez a pár év elszaladt.
Tarka csokorral kezünkben:
Már csak a búcsúzás maradt.

Katica csoport:
Boros Erik
Horváth Anna
Kende Dorina
Szabó Izabella
Tankó Samu

Maci csoport
Burai Mirella Dzsenna  (hiányzik a képről)
Farsang Evelin
Fülöp Dávid
Győrfi Patrik
Lázár Emma

Nyuszi csoport
Góman Rajmund
Grósz Anna Paulina (hiányzik a képről)
Kovács Kristóf
Kovács Veronika
Surján Donát
Tóth Zita Fanni

Tulipán csoport
Csilléri Fanni
Hermann Ete Rudolf
Majsai Eliz
Peltz Léna Roxán
Simon Bence
Szabó Kristóf Olivér
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Hurrá, kinyitottunk!
Május elején elkezdődött 

a közművelődési intézménye-
ket érintő járványügyi korlá-
tozások részleges feloldása. 
Ahogy látogatóink, úgy in-
tézményünk dolgozói is türel-
metlenül és izgatottan várták, 
hogy mikor és milyen mó-
don fogadhatjuk újra élőben 
a hozzánk érkezőket. A Palá-
gyi József Művelődési Ház és 
Könyvtár kollektívája is csat-
lakozott a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által meghirdetett 
közművelődési intézmények 
kapunyitogató programjához. 
Külső kiállítóterünkben elhe-
lyeztük a piros NYITUNK 
feliratú molinót, és 2020. no-
vembere óta először hívtuk és 
vártuk vendégeinket egy sze-
mélyes részvétellel zajló dél-
utáni családi programra. 

Május 15-én a Mesekocsi 
Színház A három kismalac és 
a ViccesFarkas című előadá-
sával vette kezdetét az intéz-
mény „újranyitása”. Kicsik és 
nagyok önfeledten kacagtak 
a suta kismalacok és a magát 
vagánynak gondoló, a végén 
mégis pórul járt farkas törté-
netén.

Könyvtárlátogatóink kez-
denek visszatérni a megnyitott 

könyvtárba, ám klubjaink tag-
sága óvatos: az alakformáló- és 
a gerinctorna csoport kültéri 
foglalkozásokat tart a sport-
parkban, de a többség szept-
emberre tervezi tevékénységé-
nek folytatását. Az Aranydaru 
Nyugdíjas Klub első foglalko-
zását június 7-én tartották, jú-
lius 5-re tervezik a következőt.

Június 4-én, a nemze-
ti összetartozás emléknapján 
a Községháza előtti parkban 
álló, - erdélyi barátaink által 
a testvér-települési kapcsolat 

15. évfordulójára ajándéko-
zott – kopjafánál településünk 
lakossága nevében Vargáné 
Kaiser Katalin polgármester 
és Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző helyezte el az összetar-
tozást szimbolizáló koszorút. 
(A trianoni megemlékezésről 
külön cikkben olvashatnak la
punk 5. oldalán.)

Gyermeknapot elsőként 
Törökországban rendeztek, 
és az ünnep hagyománya el-
terjedt szerte a világban. Ma-
gyarországon 90 éve várják 

meglepetéssel ezen az ünne-
pen a gyerekeket. Sok vidám-
sággal, ajándékkal készülnek 
a felnőttek, hogy mosolyt va-
rázsoljanak a kicsik és nagyok 
arcára. Nagyvenyim önkor-
mányzata és a művelődési ház 
változatos programokkal vár-
ta a gyerekeket június 5-én 
délelőtt a venyimi gyerek-
napra. A szokásostól eltérően 
most nem az iskola udvarán, 
hanem a Közösségi Házban 
és a sportparkban zajlottak a 
programok. A kisebbeknek 
lufihajtogató bohóccal, va-
rázslóiskolával, mandala szí-
nezéssel készültünk. A hús-
vétkor oly népszerű szelfizésre 
is lehetőség volt az óriás mac-
kó figurával. A legjobb fotók 
arcfestés és csillámtetkó ké-
szítés után készültek.  A na-
gyobbakat is vártuk aszfalt-
rajzzal, és a bátrak lézerharcot 
is vívhattak a fák rejtekében, 
és rendelkezésre álltak a so-
kak által kedvelt felújított Ka-
masz-tanya és a kültéri tor-
naeszközök is. A rendezvény 
zárásaként a Holló együttes 
koncertjén a Varázsének című 
összeállítást láthatták-hall-
hatták a családok.

Mogyorós Mária

Intézményünk a Mesekocsi Színház „A három kismalac és 
a ViccesFarkas” előadásával nyitott ki a korlátozások után

A legkisebbek is örültek a közösségi rendezvénynek, remekül érezték magukat a gyermeknapi programunkon
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25 év a nagyvenyimi  
olvasók szolgálatában
Április elsején volt 
25 éve, hogy kollé-
ganőnk, Debrecze-
nyi Kálmánné Évi-
ke a nagyvenyimi 
könyvtárban dol-
gozik. Az olvasókö-
zönség nevében is 
köszönjük munká-
ját! Jó egészséget, a 
pálya iránti töretlen 
elhivatottságot és 
sok örömöt kívá-
nunk neki!

Figyelem!
Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy a könyvtárból 2020. 

november 11. előtt kikölcsönzött könyveket 2021. június 
30-ig hozzák vissza. Nem akadály, ha nincs védettségi iga-
zolványuk, jelezzék telefonon, hogy mikor érkeznek, és külté-
ren átvesszük a könyveket.

...Mert olvasni 
jó!

Ismét olvasási verseny 
a könyvtárban

„Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintetlenül 
őrzik őket otthon a szekrényeikben, hanem azok, akik éjjel.
nappal kezükben forgatják.”

/Erasmus/

Kedves Szülők és Gyerekek!

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár 5. alka-
lommal hirdet olvasóversenyt az általános iskolás gyerekek-
nek.

Várunk minden olvasni szerető diákot másodiktól hato-
dik osztályig. 

A versenyen az általunk ajánlott 35 darab könyvből a 
gyerekek tetszésük szerint választhatnak ki műveket.

Az olvasás örömén kívül, minden résztvevőnek apró 
meglepetéssel kedveskedünk.

Külön jutalmazzuk azt, aki az általa olvasott könyvről a 
legszebb rajzot, vagy a legtalálóbb ajánlást készíti.

A verseny 2021. június 15-től 
december 18-ig tart!

A részvétel további részleteiről és a könyvek kölcsönzé-
séről a könyvtárban lehet érdeklődni Debreczenyi Kálmán-
nénál – Éva néninél a 25/506-220 -as telefonszámon.

Az olvasóverseny ajánlott 
könyveit megtekinthetik

a Palágyi József Művelődési Ház 
és Könyvtár facebook oldalának

(https://www.facebook.com/muv-
haznagyvenyim) galériájában a 
„2021Olvasóverseny könyvek”

nevű mappában.

Eredményhirdetés 2022-ben 
a magyar kultúra napján lesz.

VÉRADÁS
Véradást szervez a Magyar Vöröskereszt 2021. július 

6-án 15-17. óra között Nagyvenyimen  a Közösségi ház-
ban (Fő. u. 16/1.) 

Hajómodellek versenye 
Nagyvenyimen

Hajómodellezők országos találkozója és hajómodellek 
versenye, - utóbbi egyben az országos bajnokság futama - 
lesz 2021. július 16-17. között a Venyimi tavon. A prog-
ramról további részletek júliusban a művelődési ház face-
book-oldalán.

II. Koncz Bertalan emléktorna
Második alkalommal szervezik meg 2021. júliusában a 

Koncz Bertalan emléktornát. A gálamérkőzés időpontjá-
ról a Nagyvenyim FC. facebook oldaláról tájékozódhatnak.

NYÁRI SZABADSÁG
• a könyvtárban 2021. augusztus 05-29-ig.
• a művelődési házban augusztus 09-29-ig.
Kellemes pihenést kívánunk minden kedves látogatónknak!
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Június 30-án 9-től 14-ig 
(Rossz idő esetén: 2021. 7. 7-én) 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
ingyenes ruhaosztást tart 

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának 
épülete mögött! 

Kérünk minden kedves érdeklődőt hogy szatyrot hozzon magával! 

még nem volt a szolgálattal kapc személyes adataival,
TAJ számmal érkezzen, adminisztációs okok miatt!

Kérjük az adományozókat, hogy  a felajánlott ruhákat a
meghatározott napon vagy az azt megelőző napon 

telefonos egyeztetést követően juttassák el a Szolgálathoz!   

0625/506-212 / 0630-3887976 / 0630-7790533

 
Mindenkit várunk szeretettel! 

Pók Tamásné és Pollákné Kajári Zsanett 

családsegítők 
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Református hírek

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Áldás békesség!

Röviden szeretnék beszámolni Önöknek, mi történt az el-
múlt hónapokban házunk táján.

Bár a húsvét még megszorító létszámkorlátozás mellett zaj-
lott, de amint lehetett, újra szélesre tártuk kapuinkat. Jelenleg 
a Császár Rendezvényterem ad otthont gyülekezetünknek (ez-
úton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Császár Brigittának 
a lehetőségért) , ahol pünkösd ünnepén  5 felnőtt testvérünk tett 
konfirmációi fogadalmat, ezzel hivatalosan is reformátusnak 
nyilváníttattak.  Ezen örömteli esemény előtt pedig bejegyez-
tük  új anyakönyvünk első, keresztségben részesült  gyermekét: 
Mihalkó Zsombor László nevét is.

Isten áldása legyen gyülekezetünk legújabb tagjain!
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, s azon reformátusokat, 

akik Nagyvenyimben élnek. Minden vasárnap 9 órától kezdőd-
nek istentiszteleteink  a rendezvényteremben, illetve gyüleke-
zetünk facebook oldalán minden héten híradással vagyunk a 
helyszínt illetően.

Nyári terveink között szerepel újra egy párnapos gyermek-
tábor, aminek részleteit a csevegőn közzé teszem majd, és csa-
ládi táborunk megtartása. Ősszel pedig a kirándulások kapnak 
főbb hangsúlyt.

Közelgő és számunkra várva várt esemény a fiatalok konfirmációja ( re
formátussá válása, fogadalom tétele) , amire június 20.án 10:00 órától 
kerül sor a rendezvényteremben. 

Jöjjenek, ünnepeljenek velünk , legyünk ennek együtt része-
sei!

Istentől jövő erőt, derűt és áldást kívánok!
Kovács Henrietta Judit - lelkész

Jubiláló házaspárok 
köszöntése

Nagyvenyimen évek óta 
szokás a 25., 50. és 60. házas-
sági évfordulójukat ünneplő 
párok köszöntése a házassági 
fogadalom ünnepélyes meg-
erősítésével. 

Nagyközségünk önkor-
mányzata valamint a művelő-
dési ház levélben szokta meg-
keresni azokat a házaspárokat, 
akik Nagyvenyimen kötöttek 
házasságot 25, 50 vagy 60 év-
vel ezelőtt. 

Bizonyára többen élnek 
Nagyvenyimen olyanok, akik máshol kötöttek házasságot, így 
az anyakönyvi nyilvántartásból nincs tudomásunk arról, hogy 
ők is jubilálnak. Szeretnénk őket is köszönteni, ezért arra ké-
rünk minden olyan házaspárt - vagy családtagjaikat -, akik 
2021-ben ünneplik házasságuknak 25., 50. vagy 60. évforduló-
ját és szeretnének részt venni egy mindannyiunk számára em-
lékezetes jubileumi ünnepségen, jelezzék ezt nekünk a követ-
kező elérhetőségeken: 

• 06-25-506-220-as telefonszámon,
• vagy személyesen a könyvtár épületében (Nagyvenyimen az 

iskola épülete és a benzinkút között), annak nyitvatartási ide-
jében (hétfőtől csütörtökig 13-18 óra között, pénteken 9-14 
óra között),

• vagy a muvhaznagyvenyim@gmail.com címen. 

IMPRESSZUM
Mi újság Nagyvenyimen? 

Alapító: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/860/F/92.

A kiadó: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 
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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. 06. 11. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 02/MÚN/2021.

Villanyszerelés!
Nagyvenyim és környéke
MP Electric Systems Kft.

Tel.: 06 20/2295288
Lakás, családi ház elektromos rendszerének 
javítása, felújítása, bővítése. Új ingatlan 
elektromos rendszerének kiépítése!





 

TIVOLI X150 

Elegáns formatervezés, számtalan új technikai 

megoldás

Tivoli 1.5T STD 

már 5.199.000Ft-tól

 

 

ÚJ KORANDO

Egyediség, erő, technológia. 

 

Korando 1.5T STYLE +

 már 6.999.000Ft-tól

 

 

HAMAROSAN SSANGYONG MÁRKAKERESKEDÉS NYÍLIK

DUNAÚJVÁROSBAN!

AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT AZ AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS

KIPRÓBÁLÁSA ZAVARTALANUL MŰKÖDIK!

SsangYong Újváros

 

ÚJ REXTON G�

Biztonságosabb, erősebb és kifinomultabb, mint valaha.

Új Rexton 2.2D Style 

már 10.999.000Ft-tól

 

 

 

MUSSO GRAND

Egy klasszikus pickup

Musso Grand modellek akár

1.500.000 Ft kedvezménnyel

 

 

2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 122.

Tel.: 25/739-533  Mobil: 0670 4500-390

www.ssangyongujvaros.hu
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