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A nő  
szeretete

A nő olyan, mint egy virág. 
Minél több gondoskodást és tö-
rődést kap, annál szebb és su-
gárzóbb! A nőkről sokan, sok-
féleképpen vélekednek, költőket 
ihlettek, festők ecsetjeit keltették 
életre, és sok más művészeti ág 
hirdeti alkotásaiban a nők kü-
lönlegességét, szépségét, bájait.

Március 8. a hölgyek napja 
szerte a világban. Ezen a na-
pon a férfiak igyekeznek ki-
vételes bánásmódban részesí-
teni barátnőjüket, feleségüket, 
hölgy rokonaikat.

Köszöntsük őket ma, holnap, 
holnapután. Érezzék úgy, hogy 
minden nap az Övék! Minden 
nap nőnap! Mert megérdem-
lik. Hiszen nők nélkül mit sem 
érne az élet! Édesanyánk nél-
kül mi magunk sem születtünk 
volna meg. A nagymama nél-
kül, aki szeretve óv és dédel-
get bennünket és az unokákat. 
A feleség, a barátnő nélkül, aki 
megédesíti a napokat. A lány-
gyermek nélkül, akinek kedves 
hangja, szavai, mosolya csor-
dultig tölti a szíveket. 

Hölgyeim! Isten éltesse 
Önöket!

Kuminka József  
alpolgármester és 

Nagyvenyim képviselő-
testületének férfi tagjai

MEGHÍVÓ 
2022. 

március 15-én 
10 órakor községi megemlékezésre várjuk 

önöket a polgármesteri hivatal előtti 
parkban, a kopjafánál.

Közreműködik:
Farkas Erik
színművész

Ünnepi beszédet mond: 
Vargáné Kaiser Katalin 

Nagyvenyim Nagyközség polgármestere 

2022. március
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Nagyvenyim Nagyközség Helyi Választási 
Iroda Vezetőjének közleménye

Áder János köztársasági elnök kitűzte az országgyűlési kép-
viselők 2022. évi választása és az országos népszavazás időpont-
ját.

A szavazás napja: 2022. április 3. 
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe 

történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről ér-
tesítőt kapnak. A névjegyzék a Helyi Választási Irodában (pol-
gármesteri hivatal) megtekinthető.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár sze-
mélyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiség-
ben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát 
kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó válasz-
tópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le sza-
vazatát. 

Szavazni az országgyűlési képviselők választásán egy egyé-
ni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az or-
szággyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választó-
polgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Az országos népszavazás négy kérdése egy szavazólapon fog 
szerepelni.

A Helyi Választási Iroda:
vezetője: Takácsné dr. Gécs Anita
hivatali helyiségének címe: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
telefonszáma: 06-25-507-460
elektronikus levélcíme: hivatal@nagyvenyim.hu
telefaxszáma: 06-25-506-217

Házszámot  
a házakra!

Nagyvenyimen is önkor-
mányzati rendelet kötele-
zi az ingatlantulajdonosokat, 
hogy jelezzék a házszámukat. 
A közterületek elnevezésé-
ről és a házszám-megállapí-
tás szabályairól szóló 1/2014. 
(II.11.) önkormányzati rende-
let 11. §-a rendelkezik a ház-
számtábla kihelyezésének sza-
bályairól az alábbiak szerint:

Az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni.

A házszámtábla beszerzé-
séről, kihelyezéséről, szükség 
szerinti cseréjéről, megron-
gálódása esetén pótlásáról és 
karbantartásáról az ingatlan 
tulajdonosa saját költségén 
köteles gondoskodni.

A házszámtáblát épületen, 
kerítésen, ezek hiányában kü-
lön tartószerkezeten, közterü-
letről jól látható módon kell 
elhelyezni.

Saroktelek esetén a ház-
számtáblát azon az oldalon 
kell elhelyezni, amely közte-
rületre az ingatlant számoz-
ták, függetlenül attól, hogy 
hol van az ingatlan főbejárata.

Azon túl, hogy ez a sza-
bály, azt se feledjük, hogy a 
házszám alapján talál oda 
hozzánk a postás, a mentő, a 
tűzoltó, a futár és még sokan 
mások...

Településünkön is előfor-
dul, hogy egyes ingatlanok 
tulajdonosai nem tüntetik fel 
az ingatlan házszámát, vagy 

annak hiányában a helyraj-
zi számot. Az is több helyen 
tapasztalható, hogy téves vagy 
nehezen látható/értelmezhe-
tő a házszám. Ez több okból 
is problémás.

Mivel a házszám alapve-
tő tájékozódási pont, az enél-
küli ingatlanok esetében leg-
többször nehézkes a postai és 
futárok által kézbesített kül-
demények kézbesítése, így a 
címzetthez sokszor nem, vagy 
csak késve jut el levele vagy 
csomagja.

Ezen túlmenően és en-
nél sokkal fontosabb, hogy a 
mentők, a tűzoltók, a rend-
őrség, vagy a közüzemi szol-
gáltatók munkáját is nagyban 
segíti, ha jól láthatók és pon-
tosak az utcákban lévő ingat-
lanok házszámai. 2022. őszén 
(október 1. és november 28. 
közötti időszakban) Magyar-
ország területén népszámlá-

lás is lesz. A házszámok ki-
helyezése a számlálóbiztosok 
munkáját is nagyban elősegí-
ti. Összességében elmondhat-
juk: akárki akarja megtalálni 
az érintett ingatlant, házszám 
nélkül nehezebb a dolga.

Ezúton felkérem a tisztelt 
ingatlantulajdonosokat, hogy 
tegyenek eleget a helyi ren-
deletben foglalt kötelezettsé-
güknek!

Megértő közreműködésü-
ket előre is köszönjük!

Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző

 Tisztelt Nagyvenyimiek!
A rendezett és igényes településkép mindannyiunk szívét 

megdobogtatóan mozdíthatja elő az itt élők közérzetének ja-
vulását. Ezúton szeretném felhívni az ingatlantulajdonosokat, 
hogy vegyenek részt a szép megjelenésű, egységes házszám-
táblák használatára szóló kezdeményezésünkben! Kérjük, 
hogy a www.nagyvenyim.hu honlapról elérhető felületen je-
lezzék, amennyiben szívesen részt vennének az egységes ház-
számtáblák kihelyezésében. Vargáné Kaiser Katalin

polgármester
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„Kreatív településfejlesztés Nagyvenyimen” - a Falufejlesztő Akadémia konferenciáján

SOKSZÍNŰ VIDÉK – EZERARCÚ EURÓPA
Európa területének mintegy 

négyötöd része vidéki jellegű. 
Az összeurópai munkahelyek-
nek több mint a fele itt találha-
tó, a lakosságnak pedig nagyjából 
a fele vidéki térségekben él (még 
egyelőre).

Sokféle vidéki térségtípus lé-
tezik, egymástól nagyon elté-
rő tulajdonságú életfeltételeket, 
gazdasági lehetőségeket kínál-
nak.

A természeti, kulturális és 
történelmi különlegességek, a 
gazdaság- és társadalompoliti-
kai keretfeltételek, az infrast-
rukturális ellátottság, valamint a 
nagyvárosoktól való távolságok 
mind-mind szerepet játszanak a 
nagymértékű különbségek kiala-
kulásában…

E sokszínű vidék mai magyar 
települései az életet magukban 
hordozó szövetek ezerarcú Euró-
pánk testében.  A mi dolgunk az, 
hogy fenntartsuk e szövetek élet-
képességét megőrizzük, és fejlesz-
szük a minket körülvevő életteret. 

A vidék kulcsszerepet tölt be 
Európa fejlődésében, és a vidéki 
térség érdekében kifejtett politi-
ka az egész társadalom javát szol-
gálja. Támogatni kell a falvak és 
vidéki közösségek gazdasági fej-
lődését, hogy növekedjen a vidé-
ki népesség foglalkoztatása, a he-
lyi lakosok életminősége. A vidéki 
térségeknek önálló, egyedi és átte-
kinthető természeti, kulturális és 
települési tereknek kell maradni-
uk, ahol hagyomány és innováció, 
forma és funkció egyenrangúak. 

Ennek alapjai a fenntartható-
ság, a szubszidiaritás és integráció 
elvei, a civil társadalom aktivitása, 
a helyi, térségi szereplők hálózato-
sodása pedig szükséges feltételek. 

A sikeres fejlesztés alapjai az 
átfogó, innovatív és kreatív cse-
lekvési stratégiák, az egyediség-
nek megfelelő megoldások. Eh-
hez interdiszciplináris, sokszínű 
horizontális és vertikális tudás és 
együttműködés szükséges. 

A vidéki térségeknek egyen-
rangúan kell betölteniük sajátos 
szerepeiket a nagyvárosok mellett 
és az agglomerációs térben, egy-
mástól különböző, de egyenérté-

kű, a fejlődés útját közösen járó 
partnerek együttműködése révén. 

Ehhez a vidéken élő népes-
ségnek, s a települések vezetői-
nek is rendelkeznie kell azokkal 
a képességekkel, amelyek az élet-
feltételeik javítását szolgáló el-
képzeléseik megfogalmazásához, 
saját erőforrásaik mozgósításá-
hoz szükségesek.

A Falufejlesztős Akadémia a 
Falufejlesztési Társasággal, a Ma-
gyar Nemzeti Vidék Hálózat Her-
mann Ottó Intézetével együtt-
működésben, további elhivatott 
szereplők, civilek, gazdasági akto-
rok és kiemelkedő tudású szakem-
berek bevonásával, konferenciák és 
műhely-munkák keretében igyek-
szik a sikeres vidékfejlesztési pél-

dák és tapasztalatok bemutatásán, 
az eredményes vidék-és település-
fejlesztés előmozdításán. 

Hasonló céllal végzi munká-
ját az Európai Falumegújítási és 
Vidékfejlesztési Munkaközös-
ség, melyhez Magyarország is 
csatlakozott a Belügyminiszter 
által évente meghirdetésre kerü-
lő Magyarországi Falumegújítá-
si Díj pályázattal. Nagyvenyim 
polgármestereként, valamint a 
Nagyvenyim és Térsége Fejlesz-
téséért Egyesület elnökeként 
őszinte elhivatottsággal, tiszte-
lettel és nagy szeretettel veszek 
részt e szervezetek munkájában, s 
a Magyar Közgazdasági Társaság 
tagjaként is igyekszem a vidékfej-
lesztés ügyének magas szakmai 
színvonalon történő képviseletén. 

A településfejlesztés terén 
megszerzett tudás mások számára 
is hasznos, a Nagyvenyimen elért 
sikerek pedig más településeket, 
alkalmasint a szakpolitikában dol-
gozó szakembereket is inspirálnak. 

Jól demonstrálja ezt, hogy a 
„Magyarországi Falumegújítá-
si Díj a falumegújítás több terü-
letén elért kiemelkedő teljesítmé-
nyért” címmel 2019-ben, európai 
minősítő rendszer követelményei 
szerint elnyert elismerést, vala-
mint több konferencia-előadást 
követően, a Falufejlesztő Akadé-
mián immár második alkalom-
mal segíthettem szakmai előadá-
sommal ezt a munkát. Február 
24-25-én Ádám Andrea kolléga-
nőmmel Nagyszakácsiban jártunk 
a Falufejlesztő Akadémia „A kre-
atív Nagyok Találkozása” körében 
megrendezett konferenciáján, ahol 
sok polgármester kolléga, szakem-
berek és civil szervezetek vezetői 
előtt tarthattam meg „Kreatív te-
lepülésfejlesztés Nagyvenyimen” 
című, prezentációval kiegészített 
előadásomat. A kétnapos rendez-
vényen a színes és értékes ma-
gyar és magyarlakta külhoni vidék 
szép élményeivel gazdagodtunk, s 
mindannyian sokat tanulhattunk 
egymástól. Hogy aztán e tudást 
ki-ki majd otthon, a maga portá-
ján használhassa fel.

Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester
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Tájékoztató a hulladékszállítás 2022. évi rendjéről
Változott a kommunális hulladékszállítás rendje: 

A korábbi pénteki nap helyett HÉTFŐI napokon történik. Mélykút településrészen csütörtökről SZERDÁRA változott a 
hulladékszállítás napja. Kizárólag azokat az edényzeteket ürítik, amelyekre az ügyfelek részére a közszolgáltatást végző által janu-
árban kipostázott matrica felragasztásra került.

A házhoz menő ingyenes lomtalanítás:
 2013. évi bevezetése óta változatlan. Minden ingatlantulajdonos évente egy alkalommal kérhet lomtalanítást. A szolgáltató az 

ügyféllel előre egyeztetett időpontban elszállítja a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot. Az elszállítás feltétele, hogy az ingat-
lanhasználónak ne legyen díjhátraléka. Az ingyenes lomtalanítás keretében maximum 1,5 m3 kerülhet kihelyezésre és elszállításra.

A szelektív hulladékszállítás: 
A szelektív hulladékszállítás továbbra is térítésmentes. A szelektív hulladékgyűjtő edényeket szinte már valamennyi ingatlan 

tulajdonosa átvette. A még át nem vett szelektív hulladékgyűjtő edény ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán átvehető. Amennyiben több zsák újrahasznosító hulladékot szeretnének kihelyezni, azt az újrahasznosítható hulladék faj-
tát láthatóvá tévő átlátszó zsákban, vagy pl. kartonpapír esetében kötegelve korlátlan mennyiségben kihelyezhetik. Az átlátszó 
zsáknál nem feltétel az, hogy színtelen legyen, csak felismerhető legyen a benne kihelyezett újrahasznosítható hulladék fajtája.

2022-ben a szelektív hulladékszállítás időpontjai:

Komposztálható hulladék: 
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG 

LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítják el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, nem megfelelő 
zsákban, valamint a rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket nem fogják elszállítani. A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológi-
ailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvételére a dunaújvárosi ügyfélszolgálaton van lehetőség. További zsák vásá-
rolható a Vertikál Zrt. dunaújvárosi ügyfélszolgálatán 390 Ft/db áron.

2022-ben a komposztálható zöldhulladék szállítás időpontjai:

2021. január 1. napjától Nagyvenyimen tilos az avar és kerti hulladék égetése!
Üveghulladék gyűjtése Nagyvenyimen az Üzlet közben található SPAR parkolójában elhelyezett üveghulladék gyűjtőponton biz-

tosított.

A Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetősége:
cím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
tel.: 22/576-070
e-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00- 19:00
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: -

További hulladék elhelyezése: 
Az Adonyi Regionális Hulladékkezelő Központban (2457 Adony, 0195/2 hrsz. Adony - Perkáta között, Tel: 30/688-118) le-

hetőségük van a lakosoknak és cégeknek egyaránt térítés ellenében hulladékot elhelyezni. A telephelyen kommunális hulladék, 
zöldhulladék, lom hulladék és építési-bontási hulladék átadására van lehetőség.

Takácsné dr. Gécs Anita 
jegyző
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Illegális hulladékelhelyezés 
RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Tisztelt Nagyvenyimi La-
kosok!

Szeretnék megosztani 
Önökkel pár mondatot a köz-
területeink tisztaságával és a 
hulladékkezeléssel kapcsolat-
ban.

A 21. századi települések 
egyik központi problémája a 
köztisztaság, az élhető kör-
nyezet folyamatos megterem-
tése, fenntartása, amelyben 
egyrészt a hulladékkezelés, 
másrészt a környezetvédelem, 
a közösségi együttélés szabá-
lyainak betartása is kulcssze-
repet játszik. Mindez azon-
ban nem egyszerűen hatósági 
és közigazgatási feladat, sok-
kal inkább társadalmi-kultu-
rális jelenségek sorozata, ame-
lyet tovább fokoz az emberek 
egymás iránti közömbösségé-
nek növekedése, felelőtlensé-
ge, amely a minket körülvevő 
környezet védelme tekinteté-
ben egyre inkább terjedni lát-
szik. 

A környezetszennyezés ta-
lán egyik leggyakoribb és leg-
bosszantóbb formája a sze-
metelés, mint pl. amikor a 
gépjárművekből műanyag-
flakont dobnak ki, vagy ami-
kor utak mellé, erdő szélére, 
elhagyatott területekre hord-
ják a háztartási és egyéb hulla-
dékot. Az illegálisan lerakott 
szeméthalmaz pedig gyorsan 
növekszik, egyre többen gon-
dolják úgy: „szabad a vásár”, 
hiszen már valaki ezt előttünk 
is megtette.

Ha tenni akarunk mind-
ezek ellen, akkor először is 
tudnunk kell, hogy a szeme-
telés szabálysértés, melyet a 
2012. évi II. tv. 196. § (1) a,) 
szabályoz: aki a közterületet, 
a közforgalom céljait szolgáló 
épületet, vagy a közforgalmú 
közlekedési eszközt beszeny-
nyezi, - szabálysértést követ 
el!

Amennyiben minősí-
tő körülmény is van, akkor 
bűncselekmény valósul meg 
amelyet a 2012. évi C. tör-
vény 248. § (1)-(3) bekezdé-
se taglal: 

(1) Aki nyilvántartásba 
vétel vagy bejelentés nélkül, il-
letve engedély nélkül vagy az 
engedély kereteit túllépve vé-
gez hulladékgazdálkodási te-
vékenységet, vagy hulladékkal 
más jogellenes tevékenységet 
végez és az alkalmas az emberi 
élet, testi épség, egészség, a föld, 
a víz, a levegő vagy azok össze-
tevői, illetve élő szervezet egye-
dének veszélyeztetésére bűntett 
miatt három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki arra a célra ha-
tóság által nem engedélyezett 
helyen

– az emberi élet, testi épség, 
egészség, a föld, a víz, a leve-
gő vagy azok összetevői, illet-
ve élő szervezet egyedének ve-
szélyeztetésére alkalmas vagy

– jelentős mennyiségű hul-
ladékot elhelyez, bűntett mi-
att három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

(3) A büntetés egy évtől 
öt évig terjedő szabadságvesz-
tés, ha az (1) vagy a (2) bekez-
désben meghatározott bűncse-
lekményt veszélyes hulladékra, 
különösen jelentős mennyisé-
gű hulladékra, vagy különös 
visszaesőként követik el.

A büntetési tétel két év-
től nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a veszélyes hul-
ladékot különösen jelentős 
mennyiségben helyezik el il-
legálisan. A büntető törvény-
könyv a gondatlan bűnelkö-
vetést is szankcionálja.

Az illegális hulladékprob-
léma országos jellegű, de bí-
zom benne, hogy közös erő-
vel helyi szinten meg tudjuk 
oldani! Reméljük, hogy a te-
lepülés lakosságának cselekvő 
szerepvállalásával megszaba-
dulhatunk a közterületeinket 

és erdeinket elcsúfító mo-
csoktól, ezért a bejelentéseik 
fontossága vitathatatlan. Eh-
hez szükséges mindenkinek 
a figyelő szeme és aktivitá-
sa, hogy amennyiben ilyet ta-
pasztal, akkor arról készítsen 
bizonyítékot (fénykép, video 
stb.) és jelentse a hatóságok 
felé, és ne a közösségi olda-
lakon tegye közzé, hogy a 
szemetelőket felelősségre le-
hessen vonni! 

Mindannyiunk közös ér-
deke, hogy visszaszorítsuk az 
illegális szemétlerakást, meg-
szüntessük a kialakult szemét-
lerakó helyeket és változtas-
sunk helytelen szemétgyűjtési 
szokásainkon. Fel kell ismer-
nünk, hogy nem csak jelenün-
ket, de gyermekeink, unokáink 
jövőjét is veszélybe sodorjuk, 
ha nem vállalunk felelősséget 
környezetünkért!

Halász Péter 
r. törzszászlós

körzeti megbízott
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Óvoda, óvoda, óvoda
Farsangi mulatság volt az intézményünkben is

A farsang – a vízkereszttől 
húshagyó keddig tartó idő-
szak – elnevezése másképp: 
télbúcsúztató, tavaszváró ün-
nep. Óvodánkban hagyomá-
nyainkhoz híven február első 
felében tartjuk meg. 

A farsangi hét első nap-
jaiban a gyerekekkel képe-
ket nézegetünk, beszélünk a 
hagyományőrzésről. Közö-
sen feldíszítjük a csoportszo-
bát, farsangi szemüveget, fej-
díszt készítünk. A konyhás 
nénik farsangi fánkot sütnek. 
A gyerekek izgatottan várják 
a jelmezbál napját, melyet az 
utóbbi időben két naposra ter-
vezünk. Gyerekek és felnőttek 
reggel jelmezben érkeznek. 
Megcsodáljuk egymás jelme-
zét, ezután megkezdődik a 
zenés-táncos mulatság. Pihe-
nésképpen eszünk-iszunk a 
délelőtt folyamán. Ügyessé-
gi játékokkal, székfoglalóval, 
seprűtáncoltatóval színesítjük 
a napot. 

Tóthné Buzási Olga

A használt sütőolaj gyűjtésére van lehetőségünk
Intézményünk Örökös Zöld Óvodaként újabb lépést tett 

környezetünk megóvása érdekében. 
A használt sütőolaj gyűjtésére van lehetőségünk. 

Kérjük az olajat műanyag tartóban 
vagy palackban, a reggeli órákban 

a nagykapu mellett található 
sárga konténerbe helyezzék el!

Védjük együtt környezetünket!
Köszönjük szíves támogatásukat.
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Hétköznapi tevékenységek 
rendszere az óvodában

Az óvodás korú gyermek 
legfőbb tevékenysége a játék. 
Minden korosztálynak meg-
van a saját jellemző játékte-
vékenysége, amely a gyakorló 
játéktól kezdve halad a sze-
repjátékon, konstrukciós já-
tékon át a szabályjátékig. A 
gyermek játéktevékenységét 
öröm kíséri: önként, szabadon 
alkot, teljesülnek vágyai, meg-
szabadul a kellemetlen érzé-
sektől, élményektől. 

Óvodánk pedagógiai prog-
ramjának megfelelően dol-
gozzuk ki az éves tervet, te-
matikus tervet, témaheteket, 
foglalkozásterveket, melyek 
kapcsolódnak az évszakok-
hoz, jeles napokhoz, ünne-
pekhez, népszokásokhoz, ha-
gyományőrzéshez. A tervező 
munkánál minden esetben 
figyelembe vesszük az adott 
gyermekcsoport fejlettségi 
szintjét, összetételét. 

A külső világ tevékeny 
megismerése két területből 
áll: a környezeti nevelésből 
és a matematikai ismeretek 
szerzéséből, bővítéséből. Az 
adott hetet a környezeti te-
vékenységgel indítjuk, amikor 
tapasztalatokat, ismereteket 
szerzünk. Tesszük mindeze-
ket illusztrációk, könyvek, ké-
pek, tárgyak szemrevéte-
lezésével, illetve gyakorlati 
megtapasztalással, kísérlete-
zéssel, termések gyűjtésével. 
A számolási ismeretek bőví-
tését az óvodás korú gyere-
kekkel – elsősorban a nagy-
csoportosokkal – különböző 

manipulációs tevékenységek 
során végezzük. Különböző 
eszközökkel, gombokkal, ma-
gokkal, minimat játékokkal 
halmazokat alkotunk, meny-
nyiségeket hasonlítunk ösz-
sze, hozzáadunk, elveszünk, 
pótlást végzünk. Mindezzel 
az iskolai matematika órákat 
készítjük elő. A korosztálynak 
megfelelően, differenciáltan 
feladatlapon is dolgozunk. Já-
tékos formában a kisebbeket 
is foglalkoztatjuk. 

A vizuális tevékenységek al-
kalmával a gyerekek finommo-
torikáját, szem-kéz koordiná-
cióját, díszítőérzékét fejlesztjük 
differenciált módon. A festés, 
rajzolás, gyurmázás mellett ki-

emelt figyelmet fordítunk az 
olló használatra is, valamint a 
szövés, fonás, kasírozás techni-
kájával is ismerkedünk. 

A tornafoglakozások so-
rán a természetes mozgások 
- kúszás, mászás, futás, ugrás 
– mellett fejlesztjük a gyere-
kek koordinációs képessége-
it, egyensúlyát, kondícióját, 
testtartását, lábboltozatának 
izomzatát is. Játékos formá-
ban fejlődik együttműködé-
si készségük, szabálytudatuk, 
téri tájékozódásuk is. A moz-
gás fejlődésével szoros kap-
csolatban áll a kognitív, gon-
dolkodási funkciók fejlődése, 
melynek következménye a be-
széd fejlődése. 

Minden héten a témahét-
hez kapcsolódó verset tanu-
lunk a gyerekekkel, melyet 
gyakran mozgással kísérünk, 
ezzel is segítve a vers rögzü-
lését. A vers tanulás fejleszti 
a ritmusérzéket, emlékezetet, 
bővíti a szókincset. A min-
dennapos mese során szívesen 
alkalmazzuk a bábbal, illuszt-
rációval kísért mesét, illetve a 
fejből, kívülről előadott mesét, 
hogy a gyerekek belső képal-
kotása is fejlődjön. Ebben az 
esetben változatosan alkalma-
zott gesztusokkal, hanglejtés-
sel, mimikával kísérjük a me-
séket.

Minden tevékenységben 
komplex módon megjelenik 
az anyanyelvi nevelés, fejlesz-
tés. Az általunk adott minta a 
gyerek számára példa értékű. 
Fontos célunk, hogy a gyer-
mekek az illem-szabályokat 
és az udvariassági formákat is 
elsajátíthassák a mindennapi 
életben. A tevékenységek és a 
beszélgetések során fejlődik a 
gyerekek kommunikációs ké-
pessége, szókincse, beszédér-
tése, beszédreprodukciója. 

A változatos tevékenyke-
dés mellett minden kisgyer-
mek az életkorának, fejlettségi 
szintjének megfelelően annyi 
segítséget kap tőlünk a gon-
dozás, önellátás, önkiszolgálás 
során, ami pont elegendő ah-
hoz, hogy az iskolakezdésre a 
lehető legnagyobb fokú önál-
lóságot megszerezze.

Gaszlerné Simon Irén

Szívesen alkalmazzuk a bábbal, illusztrációval kísért mesét

Köszönetet mondunk
A Maci csoport köszönetét fejezi ki a Dóra Lovas Tanya dolgozói felé, hogy egy nagyon kellemes, élményekben gaz-

dag napot tölthettek náluk.
Köszönjük szépen Csergő Bélának, hogy a fatelepről faanyaggal támogatta a csoportokat, így elkészülhettek az új törölközőtar-

tók a gyerekek mosdóiba.
Köszönjük szépen Juhász Lászlóné Rózsikának az óvodánknak felajánlott ruhaanyagokat. 

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

Az iskola tanulmányi átlaga 4-es
Tisztelt Olvasó!

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

A I. félév zárásaként tanulmányi munkánkról szeretnék be-
számolni.

Az iskola tanulmányi átlaga csak a tantárgyi jegyeket szá-
molva: 4,01; ha a magatartás és szorgalom jegyeket is számol-
juk: 4,14. Sajnos 8 tanulónk nem teljesítette elégségesre a fél-
évet.

Kitűnő tanuló az alsó tagozaton 40 diák lett, a felső tagoza-
ton 8 tanuló, így összesen 48 diákunk érdemelt minden osztály-
zatként jelest vagy dicséretes jelest.

A tantárgyi dicséretek száma a 2020-2021-es tanév I. félé-
vében az alsó tagozaton 80, a felső tagozaton 125, ez összesen 
205 dicséret¸ melyet a tanuló a jeles osztályzat mellé kapott ki-
emelkedő munkájáért.

Az 1. és 2. évfolyamos diákok kimagaslóan jól teljesítettek a 
tanév I. félévében:

- a diákok 43%-a csak kiválóan megfelelt értékelést kapott a 
tantárgyak értékelése során.

- a diákok közel felének pedig csak kiváló vagy jól megfelelt 
értékelése lett.

- csak a diákok 8%-a kapott egy – egy tantárgyból megfe-
lelt értékelést.

- nincsen felzárkóztatásra szoruló kisdiák az 1. és 2. évfolya-
mosok között.

A 3. és 4. évfolyamos diákok több, mint fele jobb átlagú 4,5-
nél;

míg további 20% -uk jobb átlagú, mint 4 egész.

Tehát az alsó tagozatos diákok közül a 3. és 4. évfolyamon a 
diákok  több, mint 75%- a nagyon jó tanuló.

A diákok csak 8 %-a ért el 3,5-nél gyengébb átlagot.

A felső tagozatos diákok tanulmányi átlageredménye is na-
gyon jó képet mutat iskolánkban. 

A felső tagozatos diákok több, mint fele jobb eredményt ér 
el a 4-es átlagnál.

A tanulók  közel 40%-a gyengébb a 4 egészes átlagnál, re-
méljük tanév végére sokat tudnak javítani ezen az eredményen.

A diákoknak csak 8%-a gyengébb átlagú a 3 egésznél.

Gyűjtjük  
a használt sütőolajat!

Iskolánk udvarán  a képen látható sárga konténerben gyűjt-
jük a használt háztartási sütőolajat, melyet a leadás után környe-
zettudatosan újrahasznosítanak.

 Műanyag palackban vagy befőttes üvegben minden 
nagyvenyimi lakos beteheti összegyűjtve a használt étolajat  
reggel fél 8 órától délután 16 óráig

Köszönjük, hogy Ön is velünk együtt védi gyermekeink jövőjét!
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Tél- és gondűző farsangi mulatság volt

Farsangolunk, akkor is , ha nem lehetünk a vírus miatt csak osztály szinten együtt. A vidámság és a jókedv még tart a 2. 
a osztályban. Nincs olyan vírus, amelyik e mókás kedvű osztályt letörheti. Köszönjük a képet, továbbra is sok nevetést, 
piros pontot kívánunk nektek!

A fiú és a negyven mackó
Iskolánk bejárata – szélfogója fontos helyszíne az esztétikai 

nevelésnek, ezért mindig nagyon gondosan az évszaknak, az ün-
nepkörnek megfelelően dekoráljuk. Élővé, igazivá viszont csak 
most először vált, amikor a február 2-i medve-napon egy kicsi 
fiú együtt olvasott mesét mind a negyven mackóval.

Magyar kultúra napján
Január 22-e a magyar kultúra napja, mert ezt a dátumot je-

gyezte le Kölcsey Ferenc a Himnusz alá. Az évfordulóval kap-
csolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy a nemze-
ti identitást erősítsék valamint a kulturális hagyományainkra, 
múlt idéző szellemi és tárgyi értékeinkre felfigyeljünk. Ennek 
kapcsán a felső tagozatosok rajzórán „A magyar kultúra ábécé-
jét” alkották meg. A közös munka színessége is kifejezi a ma-
gyarság sokszínűségét, különlegességét.  Lássuk e különleges 
ábécét: A, mint Arany János; Á, mint Árpád vezér, … a golyós-
toll, a gyufa, ősmagyarok, Petőfi, Rubik kocka ... a tyúkhúsleve-
sen át Széchenyitől, a Zsolnai porcelánig.

Az oldalt összeállította Fazekas Zsoltné intézményveze-
tő és Császár Mónika rajztanár

Iskolánk minden dolgozója nevében kívánunk mindannyiunknak 
egészséget, jó kedvet, szeretetteli időszakot a következő lapszámig.
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Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16/1. Telefon: 506-220

Így kezdődött 2022. a művelődési házban 
Január 7-én Feke Judit 

Életünk része a maszk című 
kiállításának megnyitójával 
indultak a művelődési ház 
programjai.

A magyar kultúra napján az 
olvasóverseny résztvevői mel-
lett a múlt év végén szerve-
ződött Adventi Kalendárium 
résztvevőit is díjaztuk egy-egy 
Nagyvenyim címeres bögrébe 
rejtett édességgel. A kalendá-
rium naponta „nyíló ablaka-
it” felkereső családok szavaza-
tai alapján legszebbnek jelölt 
dekorációt készítő Dolmány 
Mária egy ajándékkosárnak 
örülhetett. A kezdeményezést 
a következő évben szeretnénk 
folytatni, ehhez november-
ben várjuk majd a jelentkező-
ket, akik az adventi dekoráció 
mellett apró ajándékkal vár-
ják a kicsiket. Az ajándékosz-
tást követően egy kis vidám-
ság: Udvarhelyi Boglárka és 
Harsányi Gábor volt vendé-
günk rekeszizmokat és táncos 
lábakat is megdolgoztató ze-
nés kabaréműsorával.

Január végén bábszínház-
ba hívtuk a családokat. Fel-
hő Fáni meséit az Óperenciás 
Bábszínház művészeinek elő-
adásában láthatták a kicsik, 
akik „esőcsinálást” és egyéb 
időjárást befolyásoló fortélyo-
kat tanulhattak Fánitól.

Kreatív játszóházban ké-
szíthették el a farsanghoz 
kapcsolódó kellékeket, de-
korációkat, maszkokat, akik 
csatlakoztak hozzánk febru-
ár 5-én. Míg a szorgos kezek 
bohócot, álarcot készítettek, 
Éva néni meséit hallgatták a 
kisebbek.

Február 12-én farsangol-
tunk a szabadban. A délután 
az ESZKIMÓKATÁR kor-
csolyapálya palánkjának dí-
szítéséhez a Nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Is-

kola felső tagozatos diákjai-
nak rajzaiból nagyított deko-
rációk felhelyezésével és a 4 
legjobbnak ítélt alkotás díja-
zásával indult. A helyezettek-
nek Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester és Császár Mó-
nika az iskola rajz- és vizuá-
lis kultúrát oktató pedagógu-
sa adta át művelődési ház által 
készített meglepetéseket. 

I. helyezett: Kiss Richárd 
és Burai Adrián 6.a osztályos,

II. helyezett: Györe Le-
vente 7.a osztályos,

III. helyezett: Lázár Kata, 
Hamar Virág, Marosi Valen-
tina 8.b. osztályos tanulók.

Különdíjban részesült 
Mező Zalán és Kunsz Balázs 
a 6. a osztályból.

Teával, fánkkal és egyéb 
finomságokkal várták a kilá-
togatókat a művelődési ház 
kollégái. A kellemes időjá-
rás egészen a jelmezverseny 
eredményhirdetéséig kitar-
tott. Kevesen voltak a bátor 
kreatívok, így közönségszava-
zással gyorsan sikerült kivá-
lasztani az első 3 helyezettet. 
A gyermek jelmezesek közül 
a bagoly nyerte el leginkább 
a közönség tetszését. A saját 
készítésű, ötletes jelmez Sass 
Rékát rejtette. II. helyen vég-
zett Beró Botond jégkoron-
gosként, harmadik a cica lett 
– az álarc alatt farsang Evelin 
rejtőzött. A felnőttek verse-
nyét a cigánylánynak öltözött 
Van Den Meersschaut Vivi-
en nyerte. Az idős hölgyként 
bicegő Van Den Meersschaut 
Gabriella második, Pók Ale-
xandra, a zöld boszorkány jel-
mezében harmadik lett.

A hónap során egymás 
után indultak újra klubjaink. 
Összefoglaló táblázatunkban 
találják a klubfoglalkozások 
időpontjait és a csatlakozás-
hoz, tájékozódáshoz szüksé-

Felhő Fáni meséit az Óperenciás Bábszínház művészeinek 
előadásában láthatták a kicsik

Életünk része a maszk – Feke Judit alkotásaiból nyílt kiállítás

Az Adventi Kalendárium résztvevőit is díjaztuk
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A művelődési ház és a könyvtár nyitvatartása a következő
Művelődési Ház Könyvtár

hétfő 17.00-20.00 13.00-18.00
kedd 12.00-20.00 13.00-18.00
szerda 12.00-20.00 13.00-18.00
csütörtök 12.00-20.00 13.00-18.00
péntek 09.00-17.00 09.00-14.00
szombat 08.00-16.00 

rendezvényektől függően
zárva

vasárnap zárva zárva

ges információkat. (14. olda-
lon)

Januárban nyílt közműve-
lődési fórumra hívtuk a tele-
pülés lakóit. Ez az az alkalom, 
amikor a művelődési ház ke-
retein belül működő klubok, 
csoportok és településünk ve-
zetőivel összeállítjuk az éves 
kulturális programtervet. Eb-
ben a lapszámban ezt a terve-
zetet is megtalálják, és felkerül 
a művelődési ház honlapjára 
is. Terjedelmi okokból nem 
tudunk minden programot 
itt feltüntetni, ezért ajánljuk 
figyelmükbe a Palágyi József 
Művelődési Ház és Könyv-
tár honlapját (http://muv-
haz.nagyvenyim.hu/) és fa-
cebook–oldalát (https://www.
facebook.com/muvhaznagy-
venyim), ahol az aktuálisan 
közelgő programokról rész-
letesebb leírást találnak majd. 

A programtervből kima-
radtak a szombat délelőtti-
játszóházak. Ezekből a nyári 
szünet kivételével átlagosan 
2-2 alkalmat tervezünk ha-
vonta. 2021. októberétől a 
felnőtt csoport mellett gyer-

mekjóga foglalkozások is el-
érhetőek több korcsoportnak, 
és február végétől havonta egy 
szombaton családi jóga-prog-
ram indul.

Az intézmény használa-
tára vonatkozó aktuális jár-

ványügyi szabályokban – lap-
zártánk időpontjáig - változás 
nem történt. A művelődési 
ház és a könyvtár közönség 
számára nyitott tereiben az 
egészséges látogatók számára 
6 éven felül egészségügyi vé-
dőmaszk használata kötelező. 
Kérjük, aki beteg, maradjon 
otthon, gyógyultan jöjjön újra 
közösségbe! 

A klubok tevékenységeiket 
–az egy helyiségben tartózko-
dók kis létszámára tekintettel 
– a minden tag által elfoga-
dott módon végrehajtott vé-
delmi intézkedések betartása 
mellett folytathatják. Az in-
tézményben dolgozók az ügy-
felekkel folytatott munkájuk 
során továbbra is védőmasz-
kot viselnek.   

Mogyorós Mária
intézményvezető

Udvarhelyi Boglárka és Harsányi Gábor volt vendégünk
Kreatív játszóházban készíthették el a farsanghoz kapcsolódó 
kellékeket

Hangulatos volt a farsang az  Eszkimókatárban
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RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2022. 
A programokban változás lehetséges! 

Dátum időpont Program Szervező Helyszín 
JANUÁR 

07. péntek 17.00 Kiállítás-megnyitó művelődési ház Közösségi Ház 
08. szombat Erdőjárók évzárója Erdőjárók Túraegyes. Közösségi Ház 

21. péntek Közművelődési fórum – éves 
programegyeztető művelődési ház Közösségi Ház 

22. szombat 18.00 Magyar kultúra napja:  művelődési ház Közösségi Ház 
22. szombat 18.30  zenés kabaré művelődési ház Közösségi Ház 
29. szombat 10-11 bábszínházi előadás művelődési ház Közösségi Ház 

FEBRUÁR 
05. szombat 10.00 játszóház farsangi maszkok  művelődési ház Közösségi Ház 

12. szombat 15-20 „Farsang a szabadban” – 
szabadtéri családi program művelődési ház  ESZKIMÓKATÁR 

12. szombat 14-18 Holdújév ünnep ThaiChi klub Közösségi Ház  
MÁRCIUS 

06. vasárnap 18 órától Nőnapi rendezvény művelődési ház Közösségi Ház 
12. szombat délelőtt családi délelőtt jógával  Juhász Fatime Közösségi Ház 
15. kedd 10 órától Községi megemlékezés  művelődési ház Községháza parkja 

18. péntek 17 órától 
Kiállítás-megnyitó:  

Kim Corbisier 
INDA Galéria  
Pepper Arts 

Közösségi Ház 

19. szombat 17 órától 
Álarcok – 8 nő - amatőr 

színházi előadás 
Felvonási Tünetek 
Színházi Műhely  

Közösségi Ház 

26. szombat 
SZALON -  

Zenés Nagyvenyimi esték 
művelődési Ház Közösségi Ház 

ÁPRILIS 
02. szombat délelőtt játszóház. húsvéti dekorációk művelődési ház Közösségi Ház 

04. hétfő 14-17 Nyugdíjas klubnap 
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub  
Közösségi Ház 

05. kedd 15-18 VÉRADÁS Vöröskereszt Közösségi Ház 
09. szombat 10-11 bábszínház Mesekocsi Színház Közösségi Ház 
11. hétfő  Versünnep Aranydaru Ny. K.  Közösségi Ház 

16. szombat 10-11-ig Tojáskeresés Arborétumban kisgyerekes szülők + 
művelődési ház Szt. Bernát Arborétum 

22. péntek Előadás + kiállítás-megnyitó művelődési ház Közösségi Ház 
30. szombat 8-12 Arborétum tavaszi szépítése Erdőjárók Te. Szt Bernát Arborétum 
30. szombat délelőtt Sizzix játszóház  művelődési ház Közösségi Ház 

egyezt. alatt hétköznap Író-olvasó találkozó Könyvtár Közösségi Ház 
MÁJUS 

02. hétfő Nyugdíjas klubnap Aranydaru Ny.K. Közösségi Ház 
08. vasárnap Énekel az ország 2022 Fontana Női Kar Budapest, MÜPA 
13. péntek kiállítás-megnyitó művelődési ház Közösségi Ház 
21. szombat  gyereknap művelődési ház Közösségi Ház parkja 

21. szombat 
SZALON: 

Szabadtéri orgonakoncert művelődési ház 
Szent Bernát Arborétum 

parkja 
25. szerda Daloló szerda Fontana Női Kar   
27. péntek 10-11 gyermekszínház: művelődési ház Közösségi Ház 

28. szombat Pünkösdi Dalostalálkozó 
Aranydaru NyK + 

művelődési ház 
iskola tornaterme vagy 

szabadtér 
JÚNIUS 

04. szombat Nemzeti összetartozás napja 
Önkormányzat + 
művelődési ház 

Közösségi Ház 

13. hétfő Nyugd. klubnap Aranydaru NyK Közösségi Ház 
25. szombat Szent Iván éj/ PikNik Mozi művelődési ház iskola udvara 
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JÚLIUS 
04. hétfő Nyugd. klubnap Aranydaru Ny. K. Közösségi Ház 
05. kedd 15-17 VÉRADÁS Vöröskereszt Közösségi Ház 

AUGUSZTUS 
1-27. KÖNYVTÁR ZÁRVA 

5-6. péntek-szombat FALUNAP Önkormányzat  
művelődési ház 

Liget+  
Közösségi Ház+ 

ESZKIMÓKATÁR 
8-27. MŰVELŐDÉSI HÁZ ZÁRVA 
20. szombat Új kenyér ünnep művelődési ház Szt Bernát Arborétum 

SZEPTEMBER 
05. hétfő Nyugdíjas klubnap Aranydaru Ny. K. Közösségi Ház 
10. szombat SZALON művelődési ház Közösségi Ház 
17. szombat  Kulináris kavalkád NTFE Liget? 

23-24-25. péntek-szombat-
vasárnap Kultúrházak éjjel nappal művelődési ház Közösségi Ház 

30. péntek A magyar népmese napja művelődési ház Közösségi Ház 
OKTÓBER 

01. szombat délután Idősek világnapja Önkormányzat + 
Műv.Ház  

Közösségi Ház 

03. hétfő Nyugdíjas klubnap Aranydaru Ny.K. Közösségi Ház 

08. szombat délelőtt Őszi játszóház Nagyvenyimi Nefelejcs 
Óvoda  

Közösségi Ház 

13. csütörtök VÉRADÁS Vöröskereszt Közösségi Ház 

egyezt. alatt péntek~szombat Házaspárok jubileumi 
ünnepsége 

Önkormányzat/ 
művelődési ház 

Községháza / Közösségi 
Ház 

15. szombat Szent Bernát Arborétum - őszi 
parkszépítés Erdőjárók Te. Szent Bernát Arborétum 

21. péntek kiállítás megnyitó művelődési ház Közösségi Ház 

23. vasárnap Községi megemlékezés okt. 
23-ról 

Önkormányzat/ 
művelődési ház Községháza/ 

29. szombat délután Halloween-party játékkal művelődési ház + Közösségi Ház 
egyezt. alatt hétköznap Író-olvasó találkozó könyvtár Közösségi Ház 

NOVEMBER 
11. péntek este Márton-napi lámpás felvonulás   
12. szombat Műsoros borest művelődési ház Közösségi Ház 
19. szombat SZALON művelődési ház Közösségi Ház 
25. péntek Kiállítás megnyitó művelődési ház Közösségi Ház 

26. szombat délelőtt játszóház/adventi koszorú 
készítés művelődési ház Közösségi Ház 

27. vasárnap Advent I. N. Nefelejcs Óvoda Közösségi Ház 
egyezt. alatt szombat egészségnap  Közösségi Ház 
egyezt. alatt péntek 18- Vetítéses túrabeszámoló Németh László Közösségi Ház 

DECEMBER 

03. 
szombat délelőtt Adventi Játszóház/ 

mézeskalács díszítés 
művelődési ház Közösségi Ház 

04. vasárnap Adventi gyerekszínház/ 
Mikulásvárás művelődési ház 

 
Közösségi Ház 

04. vasárnap Advent II. 
Civil szervezetek + 

Művelődési Ház 
Közösségi Ház 

05. hétfő Nyugdíjas klubdélután Aranydaru Ny. K. Közösségi Ház 

10. szombat délelőtt 
játszóház/ajándékcsomagolás, 

kísérőkártyák 
művelődési ház 

Közösségi Ház 

11. vasárnap Advent III. Iskola iskola tornaterme 
15. csütörtök Idősek karácsonya művelődési ház Közösségi Ház 
17. szombat délelőtt  családi jóga / játszóház művelődési ház Közösségi Ház 

18. vasárnap Advent IV. Karácsonyi koncert művelődési ház Közösségi Ház 
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A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár csoportjai  
szeretettel várják régi és új tagjaikat! 

 
 Csoportvezető Elérhetősége Klubfoglalkozás  

időpontja Helyszín 

FELNŐTT CSOPORTOK 
Alakformáló 

torna Hólik Rózsa 30/970-29-34 kedd 19-20-ig 
csütörtök 19-20-ig 

Közösségi 
ház  

Aranydaru 
Dalkör Németh Irma  csütörtök 15-16-ig Közösségi 

ház 
Aranydaru 
Nyugdíjas 

Klub 
Póla Imréné 30/608-58-47 

minden hónap első 
hétfőjén  
15-17-ig 

Közösségi 
ház 

Boldogságklub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53,  
30/339-21-00 átmenetileg szünetel Közösségi 

ház 
Fontana Női 

Kar Péter Kata 30/940-11-47 szerda 18-20-ig Közösségi 
ház 

Gerinctorna Gulyás Erzsébet 30/190-22-25 kedd 18-19-ig haladó  Közösségi 
ház 

Hímző szakkör Mogyorós Mária 25/506-220  Közösségi 
ház 

Jóga klub Sáriné Kun Anita 30/928-35-06 hétfő 18:00-19:00-ig 
szerda 18-19:30-ig 

Közösségi 
ház 

Kötögetők 
klubja Szabadi Andrásné 30/641-62-17 szerda 16-18-ig Közösségi 

ház 

Kreatív Klub Gyürüs Istvánné 30/66-43-125 hétfő 16.00-18.00-ig Közösségi 
ház 

Nagyvenyimi 
Táncegyüttes 

Czuppon Péter  
Kuminka Zsuzsa 30/277-36-06 péntek 19-21 

vasárnap 8-10 
Közösségi 

ház 
Társastánc 

klub Kegyes Lászlóné 30/748-56-53,  
30/339-21-00 

páratlan hét péntek 
19-21-ig 

Közösségi 
ház 

Thai Chi Dávid Béla 
Póla Imréné 30/608-58-47 csütörtök 19-20-ig Közösségi 

ház 
GYERMEK CSOPORTOK 

Angol nyelvi 
klub 

kisdiákoknak 

Erőssné Pados 
Éva 20/564-0798 hétfő 16-17-ig Közösségi 

ház 

Babás jóga 

Juhász Fatime 70/451-2495 

csütörtök 9-10-ig Közösségi 
ház 

Gyermekjóga 
5-8 éveseknek kedd 16-17-ig Közösségi 

ház 
Gyermekjóga 

7-12 éveseknek kedd 17-18-ig Közösségi 
ház 

Totyogós torna csütörtök 10-11-ig Közösségi 
ház 

 
A csatlakozás feltételeiről érdeklődni és a foglalkozásokra jelentkezni nyitvatartási 

időben a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen, 
vagy a 25/506-220-as telefonszámon, és a muvhaznagyvenyim@gmail.com e-mail 

címen, valamint a csoportok vezetőinél, telefonon lehet. 
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A kínai hagyomány a 2022-es esztendőt 
a Víz Tigris évének hívja

A kínai asztrológia az időt 
– az Öt Változási Állapot 
(vagy öt elem)  a Fa, Tűz, Föld, 
Fém, Víz és a 12 állatövi jegy 
kapcsolódásából – 60 éves 
ciklusokra osztja. A holdúj-
év a Tavaszünnep első napja  
- az ünnepségek kezdetének 
az időpontja -  minden évben 
a február 4-hez legközelebbi 
újholdra esik, ami idén febru-
ár 1. és az ünnepség két hét-
tel  később, a Lampionünnep-
pel zárul. 

A helyi Taijiquan (magya-
rosan tajcsicsuan) csoport a 
dunaújvárosi csoporttal közö-
sen, a kultúrházban ünnepelte 
a kínai újévet, ahol az évre vo-
natkozó, színvonalas asztroló-
giai elemzés került az ünnep 
központjába.

A piros a bőség, a szerencse, 
a gazdagság színe, ezért a pi-
ros az alapszíne minden újévi 
dekorációnak. Piros zászlókat, 
falragaszokat, képeket, lampio-
nokat helyeznek el mindenütt, 
hogy biztosítsák a család gyara-
podását. A piros díszek mellett 
az újév elengedhetetlen kellé-

ke, többek között a narancs, a 
mandarin és a földimogyoró 
is. Ennek szellemében készült 
a helyi ünnep dekorációja is, 
színpompás, jó hangulatú ösz-
szejövetel keretében.

A Taijiquan, amit szeren-
csére Nagyvenyimen is gya-

korolhatnak az érdeklődők, 
egyaránt alkalmas a fizikai és 
mentális egészségünk helyre-
állítására.

Kortól függetlenül végez-
hető, és kitartó gyakorlásá-
val erősíti a szervezet ener-
giarendszerét, ezáltal növelve 

ellenálló képességünket a be-
tegségekkel szemben is. Ma-
gasztosabb célként pedig har-
móniát teremthetünk vele 
önmagunk és a világegyetem 
működésének törvényei kö-
zött. 

Dávid Béla

Az Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

Nőnapra invitáljuk a klubtagjainkat!
Mint már hírül adtuk, a 

járványhelyzetre tekintettel 
november óta nem találkoz-
tunk a klub keretein belül.

De magánemberként igen. 
A beszélgetések során ki-

derült, hogy már igényeljük a 
társaságot. 

Jó hangulatú, laza összejö-
vetelt szeretnék március 7-én, 
amikor felköszöntenénk a nő-
tagokat, az elmaradt születés-
és névnaposokat, s ha sikerül, 
zenére egy kicsit megmozgat-
nánk magunkat. Készítünk 
zsíros kenyeret hagymával, s 
leellenőrizzük borkészletün-
ket is. 

Azért egy kis komolyságot 
is be kell venni a programba. 

Egy éve lejárt a vezetőség és 
az elnök megbízatása. Ezt ak-
kor a tagság egy évvel meg-
hosszabbította. Most elő kell 
készíteni a választást. Kérem, 
gondolkozzatok a személyi 
változásokon! 

Mivel tágas helységben 
tartjuk a klubnapokat, mód 
van arra, hogy betartva a sza-
bályokat, mindenki el tudjon 
jönni. 

Kérem, jelenlétetekkel se-
gítsétek munkámat!

Előre is köszönöm. 
Szeretettel várok minden-

kit. 
Póla Imréné Ági

elnök
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Az Erdőjárók Túraegyesület 
2022. év I. félévi programterve

Az idei évre tervezett program a jelenlegi járványügyi helyzet miatt 
csak terv, bármikor változhat! Emiatt kérjük a megértésüket: 

Március
2022.03.05. DUNA-MENTE - kerékpártúra
2022.03.05. Pilis és Visegrádi-hegység fő túra
2022.03.19. Balaton-felvidék fő túra

Április
2022.04.02. 4 évszak Somogyban - Tavasz
  Dél-dunántúli Piros Túra, Külső-Somogy
2022.04.09. Kerékpártúra - a Sió vonzásában 1.
2022.04.23. Mecsek fő túra
2022.04.30. Éves rendes közgyűlés és 
  a Szt. Bernát Arborétum tavaszi tisztítása

Május
2022.05.07. Gödöllői-dombság fő túra
2022.05.07. Kerékpártúra - a Sió vonzásában 2.
2022.05.14. KerékpártúraVértesalji-dombság
2022.05.21.  Vértes fő túra
2022.05.26. - 2022.05.29. Duna vízitúra
  Esztergomtól Dunaújvárosig 

Június
2022.06.04. - 2022.06.06.  Cserhátvidék fő túra
2022.06.11. Móri-árok és Keleti-Bakony – kerékpártúra
2022.06.18. 4 évszak Somogyban - Nyár
  Dél-dunántúli Piros Túra
2022.06.23. - 2022.06.26. Dél-dunántúli Piros Túra
  Vándorlás a Dél-Dunántúli Piroson

2022.06.29. - 2022.07.03. Vízitúra
  Mosoni-Duna - Pozsonytól Győrig 

Ha támogatni szeretné egyesületünket, akkor adóbe-
vallása során gondoljon ránk!

Segítsen minket adójának 1%-ával!

Erdőjárók Túraegyesület
Adószám

18502868-1-07
Köszönjük!

A művelődési ház által szervezett 
programok Támogatói voltak:

Bernáth Szabolcs
Csavajda Györgyné
Csizmadia Csaba
Csizmadia György
Csizmadia Györgyné
Csizmadia Tóth Csilla
Debreczeni Csilla 
Debreczeni Judit
Érsek Béláné
Farkas Katalin
Hegyi Antalné,
Hill Istvánné
Kissné Ildikó 
Lénárt Lászlóné
Mirage Virágüzlet
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda munkatársai
Póla Imréné 
Quality Fitt Sportcentrum
Ságodi Sándor 
Ságodi Sándorné
Sassné Szikszai Krisztina
Szabó László
Vargáné Kaiser Katalin

Köszönjük mindazoknak, akik 2021-ben ötleteikkel, közre-
működésükkel, helyszín vagy eszközök biztosításával, valamint 
felajánlott díjakkal támogatták rendezvényeink megvalósulá-
sát! Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS

BONTÁS NÉLKÜL!
Vízvezetékszerelés is!

Györök Károly 
20/362-58-17

ÁTKÖLTÖZTÜNK
Kedves Vásárlóink!
Új helyen, a decemberben átadott 

piac területén 
továbbra is változatlan árukészlettel 

várjuk Önöket
 PÉNTEKI NAPOKON!

Szokolainé Marika

2021. évi olvasóverseny eredményhirdetése
Könyvtárunkban decem-

ber 31-vel zárult a „Mert ol-
vasni jó” olvasóversenyünk. A 
verseny célja nem is igazán 
a versenyeztetés, egyszerűen 
csak szeretnénk a gyerekek-
kel megszerettetni az olvasást. 
Sajnos mostanában egyre ke-
vesebbet olvasnak az emberek, 
a telefon, az internet és a tele-
vízió ma már egyre jobban ki-
szorítja az olvasást.

A fiatalok olvasási szoká-
sai is teljesen megváltoztak, 
pedig minden egyes elolva-
sott könyvvel nagyobb tudás-
ra teszünk szert a világról, a 
műveltség pedig rengeteg té-
ren hasznosítható életünk so-
rán. Sőt, tudásunk az egyetlen, 
amit soha senki sem vehet el 
tőlünk. A gyerekeknek is nagy 
szükségük lenne az olvasásra, 
hiszen ezáltal nő a képzelő-
erejük és a szókincsük is. A  
rendszeres olvasással elsajátí-
tott szókincs nemcsak abban 
segít, ha szóban kell megnyil-
vánulnunk, hanem az írásbe-
li kifejezőképességünket is je-
lentősen javítja. 

Olvasóversenyünket im-
már ötödik alkalommal hir-
dettük meg. Minden évben az 
általunk kiválasztott könyvek-
ből kell a gyerekeknek lehető-
leg minél többet kiolvasni. Az 
5 év alatt 37 résztvevője volt a 
versenyünknek, akik összesen 
269 könyvet olvastak ki. 

Az idei évben heten vettek 
részt a versenyen. Ez a létszám 
a tavalyi évhez képest jónak 

mondható, hisz a vírus miatt a 
könyvtárba is sokkal keveseb-
ben jártak, mint egyébként.

Első helyezést ért el: Dál-
noki Marcell, aki mind a 35 
könyvet kiolvasta. Második 
Fábián Vince 11, harmadik 
Nagy Erik 10, negyedik pedig 
Molnár Villő 9 könyv kiolva-
sásával.

Külön díjaztuk, hogy Dál-
noki Marcell és Molnár Villő 

rajzot is készített a könyvek-
hez.

Köszönjük a részvételt Sal-
lai Jázmin Lilinek, Szalonna 
Mihálynak és Tóth Zsongor-
nak is. 

Az olvasóversenyt 2022-
ben is meghirdetjük. Bízunk 
benne, hogy minél többen 
kapnak kedvet a részvételhez.

Debreczenyi Kálmánné
könyvtáros

Debreczenyi Kálmánné, könyvtáros; Szalonna Mihály, Molnár Villő, Dálnoki Marcell, Nagy Erik

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, gáztűz-
helyeket, akkumulátorokat, TV antennákat, rádiókat, magnó-
kat, számító gépeket, TV-ket – kivéve a képcsővel üzemelt TV 
és számítógép monitororokat! (A leadás feltétele a tönkrement 
berendezés ne legyen kibelezve!!! Sőt a szintén veszélyes hulla-
déknak 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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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
Család- és Gyermekjóléti szolgálat:  .............................. 506-212
Anyakönyv, r. gyermekvédelmi kedvezmény: ................. 506-211
Hirdetmények: ............................................................... 506-213
Ügyfélszolgálat, ebnyilvántartás: .................................... 506-218
Fax:   .............................................................................. 506-217 
Járási kirendeltség:
minden hónap utolsó szerdáján 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
és Fecskefészek Bölcsőde:  ........................................... 258-096 
Általános segélyhívó:   ..........................................................112 
Polgárőrség:   .........................................................30/533-2322 
Körzeti megbízott:  ...............................................30/202-3739
Elektonikai hulladék átvétel .....................................25/258-599  

Hibabejelentés: 
E.ON áram:  ........................................................... 80/20-50-20 
       gáz:  ........................................................... 80/42-42-42 
Vízszolgáltatás és csatorna (Mezőföldvíz Kft.): ........80/442-442

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. 7. 30. Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros. 
A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 01/MÚN/2022.

A piac nyitvatartása

Szép és komfortos piacunk nyitvatar-
tási rendje az alábbiak szerint alakul: 
hétfőtől csütörtökig 7 és 16, pénteken 
7 és 13, szombaton pedig 7 és 12 óra 
között vásárolhatunk.
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