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Ünnepeljünk együtt!
Nagyvenyim Nagyközség
Önkormányzata és a Kossuth Lajos
Általános Iskola tantestülete sok
szeretettel meghívja Önöket

Nemzeti ünnepünk
Október 23.
tiszteletére rendezett ünnepségre,
amelyet
2015. október 22-én,
csütörtökön 15.30 órakor
az iskola tornatermében tartunk.
Az ünnepi beszéd után a műsort az
iskola diákjai adják.

16. o.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

35 éves az Aranydaru Nyugdíjas Klub
20 éves a Fontana Női Kar
10 éves az Erdőjárók Egyesülete
Nagyvenyim önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm településünk három jubiláló közösségét, vezetőiket, tagjaikat, támogatóiakat! Gratulálunk!
Köszönjük az Aranydarunak, a Fontánának és az Erődőjáróknak a sok közös élményt,
felejthetetlen pillanatot!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Kovács Gabriella

Az emlékezés
lángja...
Halottak napján fényárban
úszik a temető,
az emlékezés lángja ég, óvja
már a gyászoló idő...
Meghitten, és csendben
borulunk a sírbolt fölé,
áldozva a pillanatnak, most
és mindörökké...
Készüljünk meghitten
mindenszentekre, halottak
napjára. Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, és törődjünk az élőkkel – amíg
lehet!

Kórusünnep lesz
Nagyvenyimen
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepeli a Nagyvenyimi
Nőikar október 17-én 16 órakor.
A műsorban közreműködik a helyi jubiláló kórus,
új nevén Fontana Női Kar, a
dunaföldvári Annamatia Női
Kar, az adonyi Gyöngyvirág
Női Kar, a csákvári Összhang
Kamarakórus, valamint a Mezőfalvi Női Kar.
Szeretettel várunk minden
zenekedvelőt!

2

Mi újság Nagyvenyimen?

Egy több mint tizenöt éves jelkép távozott közülünk...

Kicsavarta az erős szél
a Mesterségek fáját
Községünk központjában
már több, mint 15 éve ékesen állt a bajor testvértelepülésünktől, Altomünstertől a
partnerkapcsolat jelképeként
kapott és felállított Mesterségek fája. Egyedinek és különlegesnek mondható ez nálunk, Magyarországon, nem
úgy mint a bajor településeken. A partnerkapcsolat 5.évfordulójára állíttatott és öt
évente cserélt kék-fehér színekbe öltöztetett vörösfenyő
együtt élt velünk, büszkén viselte Altomünster és Nagyvenyim címerét, jelképeit, a tizenöt éves partnerkapcsolat
évfordulójának emléktábláját
és méltó helyet kaptak itt a települések egykori és jelenlegi
vezetői Konrad Wagner, Rauf
Pál, Szabóné Lőrincz Ilona és
Anton Kerle fényképe is.
Bizonyára sokaknak hiányérzete támadt a falu központjába érve, hiszen ma már ez a
különleges színfoltja településünknek nem áll a helyén.
Ennek az oka az, hogy a
Nagyvenyimen szeptember
végén végigvonuló szélvihar
kicsavarva az útra döntötte az
addig délcegen álló „Bajorfát”,

mely sajnos olyan mértékben
sérült, hogy az már újra fel
nem állítható.
A rajta elhelyezett jelképeket, képeket biztonságos
helyen őrizzük, míg újra vis�sza nem kerülhetnek méltó
helyükre. Bízunk benne, hogy
ez rövid időn belül megtörténik, hiszen mindkét település
vezetése azon munkálkodik,
hogy Nagyvenyim büszkesége újra régi helyén díszeleghessen.
Kegyes Lászlóné
Fejlesztési és Társadalmi
Kapcsolatokért
Felelős Bizottság elnöke

Lezárult az iskola
és az Egészségház
napelemes beruházása

Nagyvenyim
Nagyközség Önkormányzata mintegy 31.805.721 Forint európai uniós támogatást nyert
a Környezet és Energia
Operatív Program KEOP4.10.0/N/14-2014-0459 azonosító számú pályázatára.
A fejlesztés során két középületünk, az iskola és az
Egészségház tetején korszerű
napelemes rendszer került telepítésre.
A két érintett ingatlan üzemeltetési költségeinek jelentős hányadát az elektromos

döntés értelmében 100%-os
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A kivitelezési munkálatokat az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként
megkötött szerződés alapján
a nyári szünet végén végezte a Vállalkozó, így az iskola
tetején egy 30 kW-os, míg az
Egészségház tetején egy 12,5
kW-os teljesítményű erőmű
telepítése történt meg sikeresen.
A kialakításra került rendszerek az épületekben felhasz-

energia vásárlása képezi, így
az önkormányzat folyamatosan kutatja az erre fordított
költségek csökkentésének lehetőségét. A „Nagyvenyim
egyes közintézményein napelemes rendszer kiépítése”
című pályázat a támogató

nált elektromos energia terén
mintegy 70-75 %-os megtakarítást, ezzel együtt pedig
az üvegházhatású gázok kibocsátásában bekövetkező jelentős csökkentést eredményeznek.
Vargáné Kaiser Katalin

Két „régi-új” tanteremben
kezdhették a nebulók az évet!

Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere a megszegett kenyeret a helyi táncosok segítségével osztja szét
az augusztus 20-ai ünnepségen

Az iskolai gyermeklétszám
növekedésének kedves terhe
nyomasztotta már egy ideje
a Képviselőtestület tagjainak
és az iskola vezetőinek a vállát. A képviselők döntésének
értelmében a könyvtár ideiglenes helyre történő költöztetésével felszabaduló helyiségekben – régi funkciójuk
visszaállításával – két tanterem került a nyári szünetben
kialakításra.

Köszönet a kivitelezést
végző V-Bau 56 Kft. tulajdonosainak és szakembereinek
a gyors, szakszerű és rugalmas munkavégzésért, mellyel
rövid idő alatt új oktatási teret varázsoltak az épületbe a
nebulók
tanévkezdéséhez!
A nyári szünetről visszatérő
gyereksereg boldogan vette
birtokba az iskola két régi-új
tantermét!
Vargáné Kaiser Katalin
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Kezdődhet a Közösségi Ház
építése!

Színes álmot dédelget a
Képviselőtestület az új Közösségi Ház megépítésének
dolgában! Másfél évtizednyi jószomszédság után elválik egymástól a könyvtár és az
iskola élete. Mint arról már
korábbi lapszámainkban értesítettem Nagyvenyim polgárait, a településvezetők döntése értelmében egy új, két
ütemben megépülő Közösségi
Ház megvalósításába fogunk!
Célunk e döntés meghozatalakor kettős volt. A növekvő
gyermeklétszám okán szükséges iskolai fejlesztést úgy szerettük volna biztosítani, hogy
azzal nem csorbul, hanem inkább emelkedik Nagyvenyim
polgárai számára a közművelődés terén elérhető szolgáltatások színvonala. Emellett
pedig új, a mai kor elvárásainak megfelelő, igényes környezetet teremtsünk a közösségi programok, már működő
szociális alapszolgáltatások
igénybevételéhez és újak megindításához.
Az újonnan megépítendő
több funkciós Közösségi Ház
olyan nagyságú forrásigényt
jelent, mely egészében nem
biztosítható a település költségvetési, vagyoni lehetőségeiből. Ezért a két ütemre bontott építkezés első ütemében
a Könyvtár épülettömb kerül megépítésre, majd a község pénzügyi lehetőségeihez,
és a pályázati rendszerekhez
igazodva, második ütemben
kerül sor az egyes közszolgál-

tatásoknak, szociális alapszolgáltatásoknak teret adó másik
épülettömb kivitelezésére.
Körültekintő
terve-

Elkészültéhez közeledik a
Vendel Atyának emléket állító alkotás az arborétumban.
A Vizuális Művészetek
Kollégiumának támogatásával készülő, Vendel Atyának
emléket állító térinstalláció
a Sipos Marica szobrászművész által megálmodott, ún.
„Land art” művészeti vo-

nalába illeszkedő alkotás,
struktúráját tekintve természet-közeli. Vaslemezekkel
határolt, három, kiemelkedő füves terület körkörös,
összemetsződő osztása. Az
acélfelületre Vendel atyát,
tanítványai között ábrázoló raszterizált fotó és felirat
kerül vágással.

Nagyvenyim új középületének kivitelezése!
Az épület tervei alapján
elkészített makett a 2015.

Kérem az alábbi emailcímre küldjék meg, vagy a Pol
gármesteri Hivatal címére juttassák el, újonnan megépí
tendő Közösségi Házunk elnevezésére vonatkozó ja
vaslataikat! venyimtitk@invitel.hu
zést követően az I. ütemben megépítendő könyvtár
épületre benyújtott engedélykérelmünkre az illetékes építési hatóság szeptember utolsó napján hozta meg az építési
engedély kiadásáról szóló határozatát. Kezdődhet tehát
N a g y v e n y i m
Nagyközség
Önkor
mányzata alábbi szám
laszámán
tisztelettel
fogadjuk felajánlásaikat,
melyeket a Közössé
gi Ház Könyvtárának
megépítésére fordítunk.
11736037-15361442

évi Falunap ünnepi testületi ülésén került bemutatásra.
Nagyvenyim polgárai most
a könyvtár jelenlegi, ideiglenes helyén, a korábbi Császár boltban tekinthetik meg.
Kérem, térjenek be Könyvtárunkba, és ismerkedjenek vele!
Egy ilyen érték létrehozására irányuló döntés a közösség értékébe és a jövőbe vetett
hit megnyilvánulása a településvezetők részéről. Közösségi Ház, mely az építő erővel
és összefogással fémjelzett, új
korszakot nyit Nagyvenyim
polgárai életében. Kérem,
hogy vegyünk részt közösen
ebben az építésben!
Vargáné Kaiser Katalin

Vendel atya emlékműve

Az emlékmű átadására a
Nagyvenyimi Katolikus Egyházközséggel közösen szervezett esemény keretében az
arborétumban kerül sor. A
november elejére tervezett
ünnepség pontos időpontját a
község honlapján fogjuk közzétenni.
Vargáné Kaiser Katalin

3

Bővíthetjük
a sportöltözőt!
Régi vágya volt focistáknak,
szurkolóknak egyaránt, hogy a
csapatunk vendégeként a bőrt
rúgni ideérkezőket a mostaninál szebb és jobb környezetben
fogadhassuk! Szebbre, jobbra
vágynánk mi is, ha az edzés,
vagy a meccs hajrájában kimelegedvén a mostani öltözőben
kéne lemosni magunkról a futball sarát-porát.
A Sportklub vezetői keresik, kutatják a működéshez és
fejlesztéshez igényelhető forrásokat nyújtó pályázati lehetőségeket, támogatásokat.
Minden évben igyekeznek
egyre jobban előmozdítani a
nagyvenyimi sportélet sikerét.
Köszönet nekik – régieknek
és újaknak egyaránt – ezért a
munkáért! Hiszen a sport segíti az egészség megőrzését,
tisztességes küzdelemre nevel,
és arra tanít, hogy a befektetett
munkának előbb-utóbb megjön az eredménye. Az elmúlt
időszakban a futball szűkebb
világában meghirdetett támogatások felhasználása mellett
focistáinknak sajnos kényszerűen le kellett mondaniuk egy többmilliós megnyert
pályázati forrásról, mert a támogatott beruházás előfinanszírozásában az önkormányzat nem tudott a segítségükre
lenni. Ez a veszteség azonban
nem csupán focistáink vesztesége, hiszen a sportpálya a településé, az ott megvalósuló
fejlesztések a község polgárait, nem utolsó sorban gyermekeink egészségét szolgálják,
gazdagítják. Nyáron egy, a
Belügyminisztériumnál meghirdetett pályázatra nyújtott
be az önkormányzat támogatási kérelmet a sportöltöző
bővítésére, az iskolai sporttal
való együttműködés lehetőségeit bővítő, sportoló és látogató körülményeinek javítását
célzó fejlesztésre, sikerrel! Így
a már meglévő tervek alapján,
az építési engedély önkormányzati jogutódlásával megkezdődhet a 20 - 23 milló forint értékű beruházás.
Vargáné Kaiser Katalin
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Nagyvenyim 68 éve önálló település

Falunap 2015

– Nagyvenyim dinamikusan fejlődő község, kiváló közösség. A mostani falunap is
egy olyan rendezvény, amelynek programjai hidat építenek
az emberek közé – mondta
köszöntőjében Vargáné Kaiser Katalin polgármester a
Falunap ünnepi képviselőtestületi ülésén.

Távolinak tűnik augusztus
első hétvégéje, a Falunap. Ám
érdemes felidézni a verőfényes
nyarat, a kellemes környezetben, remek programokkal, közösen töltött órákat. Hátha az
örömteli gondolatok jó kedvre
derítenek, feledtetik velünk az
őszi borongót. Ebben segít ez
a néhány fotó...

Kitüntetés: a Magyar
Érdemrend lovagkeresztje
Konrad Wagner polgármesterként megalapozta és elmélyítette Altomünster és Nagyvenyim barátságát. Tevékenysége
elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehetett át ünnepélyes
keretek között a Parlamentben.
Altomünster
nyugállományba vonult polgármestere
tevékenységével nagyban hozzájárult az európai népek nagy
családjához való csatlakozás
elősegítéséhez, Magyarország
megismertetéséhez, népszerűsítéséhez és a két nép barátságához. Korad Wagner az elsők

húsz év alatt. A nagyvenyimiek
örömmel vesznek részt minden évben a Marktfest-en,
ahol a néptáncosaik rendszeres fellépői a műsornak, és kiállítások, ételkóstolók, magyar sátor is színesíti az ottani
programot. A barátság jegyében Altomüsterben közterületet is elneveztek a magyar partnerről, Nagyvenyimen pedig a
Barátságkő és a Mesterségek
fája szimbolizálja az erős barátságot. A bajor Mikulás minden december elején ellátogat a
venyimi gyerekekhez, és a partnertelepülésről rendszeresen

Konrad Wagner a falunapunkra a feleségével érkezett. A
rendezvény előtt a Parlamentben vehette át a Magyar Érdemrend lovagkereszttel kitüntetést
között volt több mint húsz évvel ezelőtt, aki német települési vezetőként hitt abban, hogy
gyümölcsöző kapcsolatot lehet
kialakítani magyar partnerekkel. Kezdetektől meghatározó
személyisége volt a nemzetek és
a települések közötti jó viszony
kialakításának, a tartalmas találkozók megszervezésének,
a családok közötti barátságok
elmélyítésének, egymás kultúrájának minél szélesebb körű
megismerésének.
Az Altomünster és Nagyvenyim között 1994. június 4- én
aláírt partnerkapcsolati szerződés lehetőséget biztosított a két
település lakóinak arra, hogy
egymás kultúráját és szokásait megismerjék, megértsék és
értékeljék. Nagyon sok családi
kapcsolat alakult és erősödött a

érkezik delegáció a falunapokra. A családok cserelátogatása
mindkét településen a mindennapok részévé vált - a találkozások a nyelvtanulást és annak
fejlesztését is szolgálják a mai
napig.
A
partnerségben
lévő
községek - Nagyvenyim és
Altomünster - a két évtized
alatt bebizonyították, hogy sok
ember megmozgatásával képesek az európai egység motorjává válni. Ennek a csodálatos
partnerkapcsolatnak a fő mozgatóereje bajor részről Konrad
Wagner, akinek a tevékenységét
Nagyvenyim képviselőtestülete díszpolgári címmel ismerte
el 1997-ben, az idei falunapok
előtt pedig rangos országos elismerésként, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.

Mi újság Nagyvenyimen?
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Az Aranydaru Dalkör nevében Juhász Zoltánné vette
át a díjat
Dr. Müller Cecília tisztifőorvos, Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere és Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin a díjátadás után

A közösségért dolgoznak

Díszpolgári címet kiemelkedően jelentős munkával,
életpályával elért hazai, vagy
nemzetközi szintű elismerést szerző, a közösségért sokat dolgozó személyek vehetnek át Nagyvenyimen. Idén a
képviselő testületének döntése alapján két köztiszteletben
álló hölgy, Ambrusné Prof.
Dr. Kéri Katalin és Dr. Müller
Cecília részesült településünk
legnagyobb elismerésében.
Ambrusné Prof. Dr. Kéri
Katalin általános iskolai tanulmányait Nagyvenyimen
végezte. 18 éves koráig élt
szülőfalujában, de szülei, rokonai, barátai miatt azóta is
gyakran és rendszeresen hazajár. Dunaújvárosi középiskolai és pécsi egyetemi évei
után, 1989-től oktatóként
és kutatóként a Pécsi Tudományegyetemen
dolgozik,
ahol jelenleg intézetigazgató egyetemi tanár, tanszékvezető és doktori iskola-vezető,
valamint a teljes pécsi tanárképzés szakfelelőse. 2010-ben
kapta meg professzori kinevezését. Kutatási területe a 1819. századi nőtörténet, valamint a nem európai kultúrák
gyermekkortörténetének és

neveléstörténetének a tanulmányozása, kiemelten is a középkori iszlám, valamint a 16.
századi azték birodalom kultúrája. Kutatási eredményeit
több mint 200 tanulmányban
és könyvfejezetben és 7 önálló kötetben publikálta. Tagja
több akadémiai bizottságnak,
regionális és egyetemi tudományos testületeknek, hazai
és külföldi folyóirat-szerkesztőségeknek. Munkáját számos
kitüntetéssel ismerték el. Kéri
Katalin általános iskolai évei
óta kutatja szülőfaluja történetét. Erről több tudományos
pályamunkát és publikációt is
készített, és nevéhez kötődik
a község címerterveinek elkészítése is.
Dr. Müller Cecília 1984ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán cum Laude
minősítéssel. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház
II. sz. Belgyógyászati osztályán kezdte orvosi pályafutását. Üzemorvosként folytatta
munkáját a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinátban.
Itt találkozott először a betegségek megelőzésének fontosságával, a munkatükörrel,

a foglalkozási expozíciókkal,
foglalkozási betegségekkel.
1991-ben
Üzemorvostanból szakorvosi szakképesítést szerzett. 1991-1996-ig,
öt éven át Nagyvenyim nagyközség háziorvosi munkakörét látta el. Betegei tisztelték, szerették, afféle falusi,
közvetlen viszony alakult ki
az ellátott betegek és orvosuk között. 1996-ban került
tisztiorvosi munkakörbe az
ÁNTSZ Dunaújvárosi Intézetébe, ahol rövid időn belül
városi tisztifőorvossá nevezték
ki. Dunaújvárosban kihívást
jelentett számára a nehézipar
munkahigiénés problémáinak kezelése. 2010-ben az országos tisztifőorvos megbízta
az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének vezetésével. A vörös iszap katasztrófa idején hónapokon
át munkatársaival együtt fáradozott az egészségkárosító
hatások elhárításán. Munkáját több, magas állami kitüntetéssel ismerték el. 2011 óta
a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének megyei
tiszti főorvosa.

Kiemelkedően
sokat tettek
Nagyvenyimért
Nagyvenyimért kitüntetést vehetett át:
– az Aranydaru Dalkör
– Dr. Borbás Péter ügyvéd
– Erőss Lajos
Nagyvenyim Köz-Szolgá
latáért elismerést kapott:
– Szabó Imre
– Szabó József
– Tokaji Tiborné
Nemzetközi Kapcsolatok
Fejlesztéséért kitüntetésben
részesült:
– Pásztor Ferencné
– Pásztor Ferenc
– Tamás Béla
Pedagógus Szolgálati Emlékérem minisztériumi kitüntetést vehetett át:
– Szőllősiné Eisler Mariann óvónő
Közösségsegítő munkáért
emléklapot kapott:
– Nemes Zoltán
– Pillmann Antal
– Székely István
– Müller Imre
– Tóth Lajos
– a Sárga Taxi
– a Nefelejcs Óvoda kollektívája és a szülői munkaközössége
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A Kossuth
HÍREI

Lajos Általános Iskola

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatas

Megkezdődött az új tanév

Nagy tervekkel indult az új
tanév a nagyvenyimi általános
iskolában. Örömünkre szolgál, hogy iskolánk népszerűsége folyamatosan növekszik, így
viszont teljesen kinőttük az iskola épületét. Önkormányzatunk szerencsére nem engedte
el a kezünket az új fenntartóiműködtetői rendszerben sem,
minden gondunkban mögénk
állt. A községi könyvtárnak új
helyszínt keresve, két régi-új
tantermet alakított ki a nyáron, hogy iskolai csoportjaink
helyet kapjanak.
Az idei tanévet 281 tanuló kezdte meg iskolánkban, 14
tanulócsoportban. Tantestületünk létszáma is tovább bővült, így 27 pedagógus munkálkodik azon, hogy diákjaink
hasznosan töltsék mindennapjaikat az iskolában.
Két első osztályunkban
36 nebuló kezdte meg a tanévet. Már 8 osztályunk egész
napos oktatási formában tanul, amely nagy lehetőség az
óvoda-iskola átmenet megsegítésére, a hasznos délutáni
foglalkozások szervezésére, a
közös játékra, az önálló tanulás, helytállás kialakítására.
Összesen 192 tanuló tartózkodik minden délután az
iskolában, ez tanulóifjúságunk 68%-a. Bejáró tanulóink

Dunaújvárosból és Mezőfalváról választanak bennünket.
Nem véletlen ez a népszerűség, hiszen az itt eltöltött
nyolc év a legjobb középiskolák kapuit nyitja meg az idejáró szorgalmas gyerekek előtt.
Az elmúlt években az osztályok közel 70 százaléka, érettségit adó középiskolában tanult tovább, ami rendkívüli
eredmény. Ez köszönhető az

idejáró gyerekek és családjuk
pozitív h
 ozzáállásnak, az önkormányzat oktatásbarát politikájának, a nevelőtestület
kiemelkedő szakmai munkájának.
Az oktatás mellett továbbra is kiemelten kezeljük
a művészeti nevelést, így az
énekkart, a furulyát, a kézművességet, hiszen ezek nagyon
népszerűek és az ott végzett
munka minden évben sok sikert hoz iskolánknak.
Tavaly januárban Tehetségponttá váltunk, így foly-

tatjuk ezen a területen a magas szintű munkát. Az idegen
nyelv oktatását első osztálytól felmenő rendszerben már
három éve elkezdtük, így iskolánk minden diákja tanul
legalább egy idegen nyelvet.
Felsős diákjainknak lehetőséget adtunk egy újabb nyelv
megismerésére is, ezzel segítve középiskolás iskolakezdésüket. Így tettünk az informatika tantárggyal is 15 évvel
ezelőtt, azóta minden diákunk tanul a számítógép nyelvén, felsőben emelt szinten is.

Mi újság Nagyvenyimen?

A sportéletünkben kiemelt
helyet kap a sok sportág mellett a szivacskézilabda. A tavalyi tanévtől alsós gyerme-

keink – fiúk és lányok együtt
– nagyszerű lehetőséget kapnak azzal, hogy a Dunaújvá-

rosi Atlétikai Klub szárnyai
alatt helyben edzhetnek, helyi
testnevelővel, viszont megkapjuk a lehetőséget a versenyeztetésre és annak fedezetét
a sportiskola állja. Kezdeti támogatásnak nagyon sok labdát és eszközt kaptunk ajándékba. Az edzéseket Tóth
Tamás testnevelő vezeti. Már
két korcsoportunk versenyez
a Bozsik-programban, ahol
a tavalyi évtől nagyon sikeresen szerepeltünk CsikósNagy Norbert testnevelőnk
koordinálásával. A mindennapos testnevelés órák keretében modern táncot és kölyökatlétikát is oktatunk, melyek
tanulóink mozgáskultúráját
segítik.
A tanulás mellett az iskola
fontos feladata, hogy vidám
és tartalmas programokat
biztosítson az idejáró tanu-

lóknak. Ebben sem lesz hiány.
Már túl vagyunk a Sulihéten,
ahol elsőseinket avattuk Kossuthos-diákká, majd a sport,
a vetélkedés s játék került
előtérbe, ezután egy jól sikerült családi délutánnal zártuk
a hetet. Már megemlékeztünk a Zene világnapjáról, az
aradi vértanúkról és rajzoltunk az állatok világnapján.
Jártunk Budapesten a Kutatók éjszakáján, és közel 100
tanulónk színházbérlettel járt
a Bartók Kamaraszínházban.
Papírgyűjtést szerveztünk az
osztálykirándulások támogatására, mely rendkívül jól sikerült.
Az év többi hónapja is érdekes programokkal várja a
diáksereget a tanulás mellett.
Hétköznapokon rendkívül
sok színes délutáni foglalkozásra adunk lehetőséget: kö-
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télugrás, atlétika, kézilabda,
szivacskézilabda, foci mellett,
nem hagyhatjuk ki a felsorolásból az országos versenyek
kapuját döngető polgárvédelmi szakkört, és a nagyon
népszerű hon- és népismeretet sem.
Hagyományos rendezvényeinkre is felkészültünk. Az
idén is lesz Tökbuli, Mikulás-délután, Karácsonyi műsor, Farsang, Valentin-nap,
Gyereknap. Természetesen
újra megrendezzük a népszerű Véndiák-találkozót és
Suligálánkat is.
Községi szintű nemzeti
ünnepeinkre továbbra is színvonalas műsorokkal készülünk.
Az új tanévhez minden tanulónak, szülőnek és pedagógusnak kívánok erőt, kitartást
és sok sikert!
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Óvoda, óvoda, óvoda
Szüreteltünk
az óvodában
A hagyományokhoz hűen
minden év szeptemberében
megrendezésre kerül a szüreti
mulatság óvodánkban a „szüreti öltözetbe” varázsolt udvaron. A gyermekek minden
évben nagy izgalommal várják ezt a napot, mert sok érdekes dologban lehet részük a
nap folyamán. Sajnos az idei
évben az időjárás nem volt
kegyes hozzánk. Szeptember
25-én reggel szakadó esőre
ébredtünk és a nap folyamán
később sem sütött ki a nap, de
ez nem szegte kedvünk, mert
tudtuk, hogy ennek a napnak
jól kell folytatódnia.
Délelőtt szőlőt szemezgettünk, a gyermekek saját

maguk tekerhették a daráló
karját, és a présből csöndben
csordogált az édes must.
Eredetileg az óvoda udvarára tervezett délutáni programokat az esőzés miatt a
csoportszobában kellett lebonyolítanunk. A szomorkás
őszi idő ellenére mindenki
nagyon izgatottan, kíváncsian
várta a délutánt.
Az ebéd és a rövid pihenés
után, a gyerekekkel, dalos játékokkal, műsorral kedveskedtünk a hozzánk látogatóknak,
majd a helyi felnőtt néptáncosok táncos bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A rendezvényen a gyerekek játékos
vetélkedőn, kézműves foglalko-

zásokon is részt vehettek. Senki nem maradt étlen, szomjan
hiszen az óvoda folyosóin ínycsiklandó finomságok várták
a vendégeket. Természetesen
nem maradhatott el a konyhás
nénik sütötte finom, friss lángos sem. Az idei évben is igye-

keztünk mindenki számára
maradandó élményt nyújtani.
Köszönjük minden kedves
szülőnek, aki pogácsát vagy
süteményt sütött, vagy segítségével hozzájárult a nap lebonyolításához.
Jövőre megismételjük!

Állatok Világnapja
Október 4-e, az Állatok Világnapja alkalmából óvodánkban több érdekes dologgal, tevékenységgel
igyekszünk gyermekeink ismereteit, tudásait kibővíteni
az állatok iránt. Szemléltetések, és tevékenységek során
megismertetjük gyermekeinket, az állatok tulajdonságaival, hasznosságukkal, fontos
szerepeikkel a világunkban.
Több csoport is kilátogat egy nyugdíjas kolléganőnk családjának tanyájára,
ahol élőben is megnézhetjük,
megsimogathatjuk az ismert,
vagy kevésbé ismert állatokat.
Megfigyelhetjük őket, hogy
hol élnek, mit esznek, fontosabb tulajdonságaikat. A vis�szafelé vezető úton pedig igazi
„lóerő” húz haza minket.
Ellátogat hozzánk ez alkalommal Dr. Megyeri Lász-

ló állatorvos bácsi, aki pedig
megmutatja nekünk az állatorvosi táska rejtelmeit, mesél az orvoslás izgalmairól, és
persze elmeséli, hogy hogyan
kell bánni, és mire kell figyel-

ni ahhoz, hogy az állatok is
jól érezzék magukat a társaságunkban, és hogyan tudunk
vigyázni rájuk.
Ezekkel az érdekes programokkal szeretnénk színesí-

teni gyermekeink ismereteit
az állatok iránt, és reméljük
minél több kisgyermekben
pozitív érzés alakul ki a körülötte lévő élővilággal kapcsolatban.

A visszafelé vezető úton, pedig igazi „lóerő” húz haza minket (Képünk illusztráció)

Mi újság Nagyvenyimen?

Bábozás

A bábelőadás fontos örömforrás a gyerekek számára,
ezen felül értelmi, intellektuális, közösségi, szociális élmény. A bábozás által megismert, illetve feldolgozott
mesék normákat, értékeket
közvetítenek, a gyerekek életkorának megfelelő szinten és
formában. A bábokkal történő mese, dramatizálás, verselés, énekelgetés kiemelkedően
fejleszti a gyermek beszédkészségét, de fantáziáját, gondolkodását is. Óvodánkban
nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy minél több ilyen
élményben részesítsük óvodánk gyermekeit. A mindennapos mesélés és óvónői bábjáték mellett törekszünk rá,
hogy bábelőadásokon is részt
vehessünk. Rendszeresen hívunk meg óvodánkba vendégelőadókat.
Szeptember 17-én a szegedi színház műsorát tekint-

hettük meg. Az előadás címe:
A fukar gazda és a szolgáló
volt.
A gyerekek az előadás során együtt éreztek a szereplőkkel: mosolyogva figyelték hogyan jár túl a furfangos
szolgáló a fukar gazda eszén.

A venyimi mazsorettek
a szünidőben
is újabb babérokat arattak
Bár június közepén elhangzott a 2014/15-ös tanév utolsó
csengetése, mazsorettjeink szorgalmasan gyakoroltak tovább. A
település lakóinak augusztus első napján vidám, zenés ébresztővel kedveskedtek, majd a Falunap programjai között délután két
újabb koreográfiával szórakoztatták a közönséget.
A lányok évről évre szívesen látott vendégei a Nemzetközi
Fúvós és Mazsorett Találkozónak, ahol ebben az évben a Dózsa György úti közös felvonulást követően pomponos és botos
számmal is bemutatkoztak. Mi már régen tudjuk, hogy köztük vannak a legszebb lányok, de augusztus 19-én ezt a zsűri
is megerősítette: Papp Melani Flóra kapta a legszebb magyar
mazsorettnek kijáró meglepetést, amihez (most is) szeretettel
gratulálunk.
A tavaszi kulcsi falunap után szeptember 5-én Pálhalmán,
az Adorján-napon kicsit fázósan álltak „színpadra” a nagycsoport tagjai, de így is sikerült vidámságot csempészni a jelenlevők arcára.
Vezetőjük, Péter bácsi szeptember 15-től újra várja csoportjait, és szeretettel fogadja az új jelentkezőket is. Jelentkezési lapot a Művelődési Házban kérhetnek az érdeklődők.

Szívesen vállaltak különböző feladatokat a mese folyamán: együtt énekeltek a szereplőkkel. Szinte versengtek
azért, hogy maguk is aktív szereplői lehessenek az előadásnak. A díszletek és a történetbe
illeszkedő zene mind hozzájá-

9

rultak ahhoz, hogy a bábműsor maradandó élményt nyújtson óvodásainknak.
Szerencsére október hónapban sem kell erről az élményről lemondanunk – az
október 12-i előadás címe: A
sün és a nyúl.
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Kedves Nagyvenyimiek!
Ősszel újra indult

„Rendhagyó történelemóra”
előadássorozatunk, és folytatódnak a

„Szerető beszélgetések”
a Művelődési Házban.

Az alkalmakhoz fűződő részletekről személyesen a könyvtárban, vagy a Művelődési Házban, illetve a Művelődési Ház honlapján (muvhaz.nagyvenyim.hu) és facebook
oldalán (https://www.facebook.com/muvhaznagyvenyim)
érdeklődhetnek.
Várjuk Önöket szeretettel!

Családsegítős tábor

A Nagyvenyimi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az
idei évben is megtartotta lassan hagyománnyá váló 2 napos nyári „táborát”.
Az idei évben sok óvódás, iskolás és jó néhány lelkes szülő
fordult meg nálunk a két nap alatt.
Köszönjük, hogy részvételetekkel/részvételükkel hozzájárultak ahhoz, hogy minőségi időt töltsünk együtt.
Mindezeken túl köszönet illeti az idei év legaktívabb közösségi szolgálatos diákját, Szalavics Juditot, aki egész nyáron részese volt a szolgálat és Nagyvenyim programjainak.
Továbbá köszönjük azon iskolai szolgálatos diákoknak és
családjaiknak, akik finom süteményekkel hozzájárultak a kellemes időtöltéshez.
Köszönjük!
Pók Tamásné és Kajári Zsanett

Őszi koncert
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2015. november 20-án,
pénteken 17 órára,
a római katolikus templomba,

őszi koncertünkre.
Közreműködnek:

Fontana Női Kar Nagyvenyim
Sándor Frigyes Zeneiskola diákjai
Németh László
A rendezvény
INGYENESEN
látogatható.
Szervezők:
Németh László a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa képviseletében
és Dr. Zseli József

Élet az élet után

– R. Kárpáti Péter filmvetítéssel
egybekötött előadása a Művelődési Házban
Az előadás témája: Halálközeli élmények
Helyszín: Művelődési Ház nagyterme
Időpont: 2015. október 20., kedd 18 óra
Belépőjegy ára: 500 Forint
Szeretettel várunk mindenkit!
Művelődési Ház és Könyvtár

Mi újság Nagyvenyimen?
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Csikós- és pásztortalálkozó...

Csapatépítő tréning

Kirándulni jó!
Utána visszaemlékezni, felidézni a kalandokat - nagyon
jó. A fényképek közt mazsolázni, még évek múlva is feltöltődést jelent.
Hosszadalmas
időpont
egyeztetések, helyszínkeresgélések után szeptember 2527. között igazi csapatépítő
tréningen vettünk rész. Szinte lehetetlen 15 embernek, főleg asszonynak, úgy időpontot találni, hogy mindenkinek
megfeleljen, ezért sajnos néhányan hiányoztak.
Pénteken munka után ös�szeszervezkedtünk
három
személyautóba és a nem túl
messzi, szép kisvárosba Csákvárra vettük az útirányt. Kicsit több mint egy óra múlva
a Szent Orbán Ifjúsági Turistaszállón elfoglaltuk a szobáinkat. Két-két emeletes (!)ágy,
pici fürdőszoba. Ennyi. Mint
egy hajdani osztálykiránduláson. Már a beszállásolás,
szobabeosztás, ágy elosztás is
élmény volt és, mint annak
idején lánykorunkban, igen
sokat nevettünk.
Kis pihenés, elrendezkedés
után rögtön egy órás énekkari
próbát is tartottunk, hiszen ez
egy „KÓRUSTÁBOR” is volt
egyben.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Délelőtt még
telefonált is a házigazdánk,
hogy nem gondoltuk-e meg
magunkat, de mi határozottak

A női kar tagjai próba közben
voltunk és mentünk. A vacsorához való készülődés közben,
a fedett nagy szín védelmében
kissé bánatosan néztük a szalonnasütő hely közepén kialakult kis tavon az esőcseppek
karikáit. Ám a házigazdánk,
mint egy modern úttörő, gázlángon, az üstházra feltett tárcsán megsütötte nekünk a
sokféle szalonnánkat, hagymánkat és egyéb finomságokat. Sokáig beszélgettünk még
finom borocskákat iszogatva,
majd némi kislányos viháncolás után nyugovóra tértünk.
A szombat reggeli égbolt talán még szürkébb volt,
mint a pénteki. Egész nap szitált az eső, de ez nem tántorított el bennünket a megtervezett programtól. A reggeli
után megtartottuk a betervezett próbát, majd felöltöttük

Reggelihez készülődtek dalos asszonyaink

esőkabátjainkat és nyakunkba
vettük a várost. Célba vettük
az alig 5 km-re levő nagyréten
tartandó hagyományos Csákvári Szent Mihály Napi Csikós- és Pásztortalálkozót.
Útközben megtekintettük
a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templomot és
a város híres cukrászdáját. A
csikós- és pásztortalálkozó
messziről szomorú képet mutatott az esőben, hiszen a szokásos ezres nagyságú tömeghez képest alig lézengtek az
emberek. Csak a sok szép ló
és fogat dacolt az időjárással.
Közelebb érve láttuk, hogy a
rendezvénysátorban összehúzódott a nép és fél szemmel a
színpadi műsort figyelve éppen ebédjüket fogyasztották.
Ki slambucot, ki szürkemarha
-pörköltet, ki pedig Csíkvarsai Csípős Csodafalatokat,
azaz szürkemarhából készült
sültkolbászt evett, finom környékbeli borokkal, vagy zámolyi kézműves sörrel kísérve.
Mi is csatlakoztunk hozzájuk.
Megcsodáltuk a helyiek
és a szomszédos helységből
érkezett német nemzetiségi tánccsoport műsorát, valamint az összegyűlt csikósok,
pásztorok, bojtárok hagyományos viseletét. Ámulva figyeltük ezen férfiak bajuszkülönlegességeit.

Visszafelé a kultúra jegyében a Csákvári emlékházat, a
Vértes Múzeumot és a Fazekas múzeumot is felkerestük.
A röpke újabb 5 km-es gyalogtúránk után hazaérkezve
ismét tartottunk egy próbát,
majd igen jóízűen bekanalaztuk a háziak által főzött gulyáslevest. Az esti órákat vidám Activity-vel ütöttük el.
Vasárnap folytatódott a borongós időjárás, de nótás
kedvünket továbbra se tudta elvenni. Korán keltünk,
bepakoltunk az autókba és
reggeli után még énekeltünk egy órát. Bebizonyosodott, hogy a heti egyszeri,
kétórás próbán, hiába járunk
évek óta, mégsem ismerhetjük meg egymást igazán. Itt
most adódott alkalom mindenkinek mindenkivel beszélgetni, megkóstolni a másik által hozott süteményt,
kolbászt, paprikát, lekvárt,
receptet és ötleteket cserélni. Bizakodók vagyunk, reméljük, hogy hagyományteremtő kiruccanásban volt
részünk. Felkészültünk lélekben és szakmailag is a 20
éves fennállásunkat köszöntő ünnepi koncertre.
Mire ez a cikk megjelenik,
már új nevünkön írhatjuk alá:
Fontana Női Kar
Nagyvenyim
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Regionális Foltvarró Találkozóra várták barátaikat
a nagyvenyimiek

A 17 éves Foltvarró Klub
szervezésében 2015. október
3-án Nagyvenyim adott otthont a Regionális Foltvarró
Találkozónak.
A közel 90 főt számláló
eseményt Vargáné Kaiser Katalin polgármester ünnepi köszöntője nyitotta meg. Meghívásunkat elfogadta Kegyes
Lászlóné képviselőasszony és
a művelődési ház új vezetője,
Mogyorós Mária.
Mess Krisztián Ferenc, a
Kossuth Lajos Általános Iskola harmadik osztályos tanulója egy huncut mesével, a
Nagyvenyimért díjas Aranydaru Dalkör pedig egy vidám
balatoni dalcsokorral köszöntötte a közös varrás résztvevőit.
Régi és új ismerősök örültek egymásnak: az élénk csevegés mellett nem maradtak
tétlen az ügyes kezek sem,
elkészültek a nyakláncként
hordható apró, kézzel vart
pénztárcák.
Kiállítottuk az elmúlt
kétéves időszakban készített munkáinkat. Sok gyö-

nyörű darabot csodáltak
meg a vendégek, hála az
okostelefonoknak, rengeteg

A rendezvényt a foltvarráshoz szükséges kellékek, alkatrészek bemutatója is ki-

kép is készült az alkotásokról.
Nagy sikert arattak a kiállított
táskák, amit mi sem bizonyíthat ékesebben, mint, hogy sokan kérték a szabásmintákat.
A találkozóra érkezett csoportok tagjai sok újat tanultak
egymástól.

egészítette: az óriási méteráru
készletből mindenki kedvére válogathatott, és nem volt
hiány ollóból vagy tűből sem.
Ma már lehetőség van újságokból és könyvekből megtanulni a foltvarrás fortélyait,
a témában sok szép kiadvány

várta a kezdőket és haladókat
egyaránt.
Saját készítésű szendvicsekkel, salátákkal és süteményekkel
igyekeztünk
gondoskodni arról, hogy a
büféasztalon minden kedves
vendégünk találjon csipegetnivalót.
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik elfogadták
meghívásunkat és támogatták
rendezvényünket.
Csoportunk legközelebb
2 év múlva tart újra találkozót Nagyvenyimen, de úgy
tervezzük, hogy a közeljövőben meglátogatjuk "foltos" barátainkat Rácalmáson, Százhalombattán és
Adonyban. Ezzel egyidejűleg készülünk az idei adventi
hétvégékre, ahová mindenkit szeretettel várunk, aki
szeretné megtekinteni kiállított munkáinkat, és találni néhány meglepetést a sok
ajándékötletünk között.
A Nagyvenyimi Foltvarró
Klub tagjai nevében:
Selmeczi Istvánné Irénke
klubvezető

Várjuk a kötögetőket a klubba!

Szeptember 2-tól folytattuk a kötögetők szerdánkénti
találkozóját. Egy hónap szü-

net után mindenki örömmel
üdvözölte társait. Ismét köszönetet mondunk: Juhászné

Marikának, aki egy kötőgéppel
ajándékozta meg a csoportot.
Kulicsné Keresztes Mártika

kötős újságokkal jelent meg
az összejövetelünkön. Szép
horgolásait bemutatva csatlakozott a csoporthoz. A munkáink már a szebbnél szebb
pulóverek, kardigánok, sálak,
sapkák, zoknik, kesztyűk, kötésével folytatódtak. A horgolóink csodálatos terítőkkel,
gallérokkal, kis kosárkákkal
kápráztatnak el mindenkit.
Szokásainkat házi süti kóstolással, recept cserével bővítettük. Jókat beszélgetünk,
segítünk egymásnak a problémák megoldásában. Mindenki
számára nyitott a foglalkozásunk!
Minden szerdán 4 órától 6
óráig az iskola épületében. A
kötögetők nevében:
Szabadiné Iluska

Mi újság Nagyvenyimen?
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Aranydaru
Nyugdíjas Klub
hírei

A májusban megrendezett
Pünkösdi Dalostalálkozó óta
hosszú idő telt el. Közben elmúlt a nyár.
A mi életünkben is sok esemény történt.
Júliusban egynapos kiránduláson voltunk Szegeden.
Versenyző csapatunk szerepelt a Daruszentmiklósi
kulturális programon.
Augusztus 1-én a falunapon a klub dalköre „NAGYVENYIMÉRT” kitüntetést

Szeptemberi klubdélutánunkon folytattuk az elmúlt
évben első alkalommal rendezett Zárai-Vámosi emlékműsort, ahol egy kis szeletet
fogadhattunk újra szívünkbe
ifjú korunk emlékeiből.
Október 5-én az Idősek
Világnapja alkalmából ünnepi klubdélutánt tartottunk, ahova szeretettel hívtuk és vártuk korosztályunkat
a falunkból. Az ünnepségen
Vargáné Kaiser Katalin pol-

vehetett át az ünnepi testületi ülésen. Sokéves munka elismeréseként boldogan viseljük
ezt a megtisztelő címet.
A falunapon vendégül láttuk a klub tagjait Komjáti János és csapata által készített
finom ebéddel.
Dalkörünk énekelt a falunapon, majd augusztus 14-én
Baracson megrendezett népdalkörök találkozóján, a Nagyvenyimi Új kenyér ünnepén,
szeptemberben
Kunszentmiklóson a „Szentmiklósi
Napok” rendezvénysorozatán,
október 3-án a helyi Foltvarró
Klub rendezvényén.
Az Új Kenyér ünnepén
versmondóinkkal, Komjáti Jánossal és Csizmadia Györg�gyel járultunk hozzá az ünnepi műsorhoz.

gármester köszöntötte a település szépkorúit és Farkas
Erik színművész adott ünnepi műsort.
A gyorsan eltűnő nyár után
az ősz is lassan búcsúzik. Ma
már lehulló leveleket sodor
a szél és lassan eljön a karácsony, a szeretet, a születés
ünnepe. Erre hangolódunk,
készülünk az elkövetkező
időben. Készülünk az adventi vasárnapok szép, gyertyagyújtásos napjaira, az idősek
karácsonyára, a karácsonyi
koncertre és karácsony meghitt szeretetünnepére.
Szeretetet és jó egészséget
kívánunk mindenkinek!
Aranydaru Nyugdíjas Klub
nevében:
Juhász Zoltánné
klubelnök

Újdonságok a könyvtárban

Megéri betérni!

Könyvtárunk
szeptember 1-én rövid költözés után
megkezdte működését új - átmeneti - helyén, a régi Császár ABC épületében, az Üzletköz 1-ben.
Olvasóink szerencsére hamar megtaláltak bennünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy szinte kivétel nélkül
mindenkinek elnyerte tetszését az új könyvtár. A könyvek a tágas tér miatt áttekinthetőbben vannak elhelyezve,
sokkal könnyebb tájékozódni. Kialakítottunk egy kényelmes, nyugodt kis olvasósarkot,
amit egyre többen igénybe is
vesznek.
A nyitva tartásban is van
némi változás. Hétfőtől csütörtökig változatlanul 13-18
óráig, míg pénteken 9-14 óráig állunk olvasóink rendelkezésére. Így azok, akik délelőtt
intézik ügyes- bajos dolgaikat
(bevásárlás, posta, gyógyszertár) egyúttal a hétvégi olvasnivalójukat is beszerezhetik.
A könyvtár kirakatában elhelyeztünk egy nagy hirdetőtáblát is, ahol minden programról értesíteni tudjuk az
érdeklődőket.
Nagyon sokan betérnek
hozzánk, hogy megtekintsék
a reményeink szerint hamarosan felépülő új Közösségi
Ház és Könyvtár nálunk elhelyezett makettjét.
Mivel a körülményeink lehetővé teszik elindítottunk
egy új kezdeményezést: „Tégy

egy könyvet, végy egy könyvet” címmel. A könyvtár előterében elhelyezett polcokra
bárki hozhat be olyan könyvet, amire otthon már nincs
szüksége, és az ott lévő könyvekből vihet helyette. Ehhez a
cseréhez nincs szükség könyvtári tagságra.
Most, néhány hét elteltével, örömmel mondhatjuk el,
hogy ez a kezdeményezés lelkes fogadtatásra talált. Évek
óta nagyon sokan jöttek hozzánk, hogy szeretnének könyveket ajándékozni a könyvtárnak, de sajnos helyhiány miatt
nem nagyon tudtuk a felajánlásokat elfogadni, ráadásul nagyon sok könyv már nálunk is
megtalálható, így csak az állományt terhelnénk vele. Most,
hogy a rendelkezésünkre álló
terület lehetővé teszi, gondoltuk, hogy meghirdetjük ezt a
programot, ami már nagyon
sok helyen működik.
Nem csak Nagyvenyimről, de még Dunaújvárosból is
jönnek, és nyugodtan állíthatjuk, hogy napról napra egyre
többen hozzák-viszik a könyveket. Sokan benéznek közülük a könyvtárba is. Mindenkinek elmondjuk, hogy
érdemes többször is benézni,
hiszen a nagy érdeklődésre
való tekintettel gyakran cserélődnek a könyvek.
Nagy szeretettel várjuk régi
és új kedves olvasóinkat.
Debreczenyi Kálmánné
könyvtáros
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SZÜLETÉSNAPI ERDŐJÁRÓK-TÚRA

A Falunapon 10 éves jubileumi kiállításunkkal sikeresen mutatkoztunk be a látogatóknak. Sok elismerő szót
kaptunk és az emlékkönyvünkbe is nagyon sokan beírták dicsérő gondolataikat.
Az önkormányzat nevében
Vargáné Kaiser Katalin polgármester asszony köszöntött
bennünket és önkormányzati ajándékként átnyújtott egy
utalványt, melyet a szeptember elején esedékes jubileumi
túránk buszköltségének kiegészítésére szerettünk volna felhasználni. Ez a túra a
Déli-Bakonyban az Országos
Kéktúra mentén, a Kislőd Úrkút - Kab-hegy - Nagyvázsony útvonalon haladt. Azért
ezt az utat választottam születésnapi túrának, mert 2005.
szeptember 10-én itt ment a
legelső Erdőjárók Klubja túra.
Akkor harminchatan vettünk
rajta részt, közülük még ma is

húszan tagjai a túraklubunknak. Az időjárás azonban beleszólt a terveinkbe: az országos eső miatt átütemeztük a
túrát október első szombatjára. Szerencsénk lett, mert az

tóber 3-án szombaton reggel
harmincöten vágtunk neki az
útnak. Pihenésképpen megálltunk a Veszprém melletti
Sóly falucskában, ahol megnéztük az időközben kidőlt

599 méter magas csúcsra, a
rádió-adótorony szomszédágában 2013 nyarán kilátót
építettek, ahonnan belátható
szinte a teljes Balaton-felvidék. Az őszi, kicsit párás idő-

új időpontban igazi vénasszonyok nyara típusú időjárás kényeztetett bennünket. Így ok-

fakardot (lásd a csatolt fotót),
mely Szent István király Koppány vezér felett aratott győzelmének vélt helyszínén állt
- tavalyig. Ezután folytattuk
utunkat. A túráinkra jellemző, hogy általában egy nehezebb és egy könnyebb túrát
csinálunk egyszerre, mert így
a legtöbb ember ki tudja választani magának a számára
kedvezőbb utat. Akik a kön�nyebb túrát választják, azok
általában lassabban haladnak
illetve többször állnak meg
útközben és többet is pihennek ilyenkor. A mai napon is
így túráztunk. Kislődről vezetésemmel 15-en elindultunk a hosszabb túra teljesítésére (26 km). Az autóbusz
a többi húsz főt elvitte Úrkútra, ahol Farkas Gyula vezetésével megkezdték ők is
túrájukat a 2005-ös útvonalon (17 km). Innentől a két
csapat ugyanazt az utat járta
végig. Úrkúton a Csárda-hegyi Őskarszt védett területét
jártuk be. Itt (ismét) megcsodáltuk a XX. század első évtizedeiben működő mangánbánya során felszínre került
képződményeket. Innen továbbmentünk a Déli-Bakony
királya, a Kab-hegy felé. Az

ben is páratlan látványban
volt részünk! Ezután Kabhegy déli lejtőin erdős-mezős
vidéken eljutottunk Nagyvázsonyba, Kinizsi Pál várához.
Akik nem voltak mostanában, meglátogatták a vár kiállítását, a többiek a vár mellett „frissítették fel” magukat.
Kellemesen elfáradva, élményekben gazdagodva öt órakor indultunk hazafelé. Utólag is köszönjük Nagyvenyim
Önkormányzatának a támogatást, mellyel a költségeket
tudtuk csökkenteni.
Amikor 10 éve elindítottuk a túraklubot, nem nagyon
néztünk hosszabban előre. De
most visszanézve megállapíthatom, hogy látványos és
mozgalmas időszak volt. Bízom abban, hogy az elkövetkező évek is hasonlóan szépek
és tartalmasak lesznek. De ehhez kell az utánpótlás, hogy
minél többen és minél gyakrabban válasszák a szabadidejük eltöltésének ezt a módját.
Programjainkat a www.
erdojarokklubja.hu
honlapunkon megtalálhatják.
Találkozzunk a túráinkon!
Németh László
az Erdőjárók Klubja
elnöke

Szeretettel meghívunk mindenkit
A 2015. november 9-én,
hétfő este 18 órakor kezdődő

Vetítéses Szepesség-ismertető
élménybeszámolóra,
melyen az erdőjárók klubja
2015. augusztusában megtartott
felvidéki túráját mutatjuk be
egy kis földrajzi és történelmi ismertetővel.
Helyszín:
a Nagyvenyimi Művelődési Ház (iskola)
Töltsenek velünk kellemesen egy estét!

Mi újság Nagyvenyimen?

Tájékoztató
Iskolai
Közösségi
Szolgálatról

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
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Ha középiskolás tanuló vagy és „nyomja a vállad” a kiszabott 50 óra megszerzése, ami az érettségidhez kell, tervezed, hogy ezt az időt hasznosan töltöd el, MI adunk rá lehetőséget!

JELENTKEZZ és hozd magaddal
barátaidat is!
Kiket kereshetsz kérdéseiddel,
és hol jelentkezhetsz?
Művelődési ház vezetője:
Mogyorós Mária: 06-25/506-220,
Családsegítő Szolgálat családgondozója:
Kajári Zsanett: 06-25/506-212
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója:
Pók Tamásné: 06-25/506-212
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda vezetője:
Benedekné Sajti Julianna: 06-25/258-096
Mire számíthatsz, ha csatlakozol hozzánk?
•

Jó kedvre

•

Jó társaságra

•

Egy kis „munkára”

•

Tapasztalatszerzésre

•

Élményekre

•

Új ismeretségekre

•

Nevetésre
Ezekért a dolgokért, érdemes nálunk töltened
az iskolai közösségi szolgálati idődet!
Várunk szeretettel!

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 2015. szeptember 15-i ülésén döntött a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról, és az „A” és „B” típusú pályázatok
kiírásáról.
A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a bursa elektronikus pályázatkezelési
és együttműködési rendszerében (eper-bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges!
Ennek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Ha a pályázó már regisztrált a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, nem regisztrálhat
újra, ő a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az
EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező
mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz nyújtják
be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetik
és ellenőrzik.
A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban feltüntetett mellékletekkel együtt, amelynek átvételéről az önkormányzat
átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a
kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben
az önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a
bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.
A pályázatokat az önkormányzat Humán és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el.
A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indokairól
2015. december 17-ig írásban értesíti.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

16

Mi újság Nagyvenyimen?

Boldogság Klub Nagyvenyimen

Boldognak lenni, ősi vágyunk. Segíteni másoknak, felemelő
érzés! Megismerni Önmagunkat kihívás!
A boldogságprogram megismerése és a klubvezetői képzés
elvégzése után úgy éreztem, minél többekhez el kell juttatnom
a benne rejlő lehetőségeket itt Nagyvenyimen, hogy önmagunkat megismerve együtt, egymást segítve érjünk célba: a Boldogsághoz!
Az elhatározást tett követte: 2015.szeptember 28.-án megtartottuk első, alakuló klubfoglalkozásunkat.
Néhány gondolattal bemutatom Önöknek a Boldogságprogramot, mely a pozitív pszichológia tudományág kutatására épül
és 2014.szeptember 1-én indult útjára az első évad. A program
megálmodója és elindítója Bagdi Bella énekesnő, a Jobb Veled
a Világ Alapítvány elnöke, fővédnöke prof. dr.Bagdi Emőke.
Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk
az emberek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy
- könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,
- képesek legyenek megbirkózni a problémákkal,
- valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.
Szigorú empirikus kutatásokkal támasztjuk alá a programban alkalmazott módszereket.
A program lényege
- a személyiségfejlesztés,
- a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.
A BOLDOGSÁG TANULHATÓ!
A Boldogságprogram tudományos vizsgálatokra épül, amely
nyomán hónapról hónapra letesztelheted a saját életedben,
hogy milyen változásokat képesek eredményezni azok a módszerek és technikák, amelyek tudósok szerint boldoggá tesznek
bennünket.
Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk.
Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
Október: Optimizmus gyakorlása
November: A társas kapcsolatok boldogító ereje

December: Boldogító jócselekedetek
Január: Célok kitűzése és elérése
Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
Március: Apró örömök élvezete
Április: Megbocsátás
Május: Egészséges életmód
Június: Fenntartható boldogság

Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órakor a Műve
lődési Ház és Könyvtár épületében tartjuk foglalkozá
sainkat.
Következő klubtalálkozónk időpontja:
2015. október 26. 17 óra
Várok szeretettel minden feltöltődni vágyó
érdeklődőt !
Kegyes Lászlóné Hajnalka
klubvezető

Német tanfolyamot indítunk, a partnerség jegyében!

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”

Eddigi
önkormányzati munkám során többször
hallottam az érintettektől és
tapasztaltam magam is, hogy
a híres magyar vendéglátói
szereteten kívül még többre is képesek lennénk a barátság érdekében: megtenni
mindent a nyelvi akadályok
leküzdéséért időt, energiát
nem sajnálva.
Éppen ezért fontosnak
tartottam, hogy a Partner-

ség jegyében meghirdessünk és elindítsunk egy
felnőtt német nyelvtanfolyamot mindazok számára, akik az AltomünsterNagyvenyim között már
több mint húsz éve virágzó
partnerkapcsolat aktív, illetve leendő tagjai.
Lánczos Edit községünkben élő német nyelvtanár a
kezdeményezés mellé állt és
elvállalta az oktatást, mely a

mindennapi kommunikációhoz szükséges német nyelvi
ismeretek elsajátítását tűzte
ki célul.
A nagy érdeklődés miatt
két csoportban minden héten szerdán és csütörtökön
negyed hattól egy órán keresztül tanulhatnak németül
a tanfolyamon résztvevők a
Művelődési ház és Könyvtár
épületében.
Kegyes Lászlóné

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500.
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. Nyomtatás: Rolling Nyomda.

Mi újság Nagyvenyimen?
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GERINC ÉS IZÜLETI
TORNA

A Művelődési Ház szárnyai alatt február óta működő klub
egyre népszerűbb az asszonyok és lányok körében. Olyannyira,
hogy októbertől újabb, speciális csoport indul.
Kiknek ajánlott ez a torna?
Javaslom mindazoknak, akik úgy érzik, a mozgásuk valami
miatt nehezebb, korlátozott, darabos, izületeik fájdogálnak, izmaik merevek, görcsösek - összefoglalva: valami nem az igazi…
A speciális csoportba azokat várom, akiknek sérülés, betegség,
műtét miatt egyedi gyakorlatokra van szükségük, vagy esetleg
csak könnyített mozgást végezhetnek.
Ki vezeti a klubot? - Gulyás Erzsébet, mozgásterápiás szakember.
Két diplomám és több szakmai képzésem szól a mozgásról.
Gyógytornászként találkozhattak velem az egykori "Zöld" rendelőben, az Egészségmegőrzési Központban vagy a mozgássérült bölcsődében, ahol konduktorokkal dolgoztam együtt.
A foglalkozások helye, ideje
A Művelődési Ház termeiben keddenként
17-18 óráig a speciális csoport,
18-19 óráig pedig a haladó csoport ügyesedik.
Szükséges felszerelés: kényelmes ruha és törölköző (polifoam
matracok vannak)
Mire számíthat, aki részt vesz a foglalkozásokon?
Gyógyító, harmonizáló, kondicionáló gyakorlatsorokra, sok
útmutatásra, némi nyögdécselésre, nagy-nagy szuszogásokra és
persze - a zene, a társaság és a mozgás adta örömök miatt - remek hangulatra. A végeredmény pedig előbb vagy utóbb magabiztosabb, könnyebb, rugalmasabb mozgás, jobb életminőség
lesz.
Információ: 06/30-190-22-25 vagy a Művelődési Ház számán: 06/25-506-220
Kukkantson be hozzánk és tornázzon velünk! Szeretettel várok minden érdeklődőt!
Gulyás Erzsébet

Nőgyógyászati
rákszűrést tart
2015.11.12-én
(csütörtökön)
15 és 17 óra között

dr. Kolos János főorvos,
szülész-nőgyógyász adjunktus
a Tanácsadóban.

A vizsgálat díja 2000 Ft.
A szűrés előjegyzés alapján történik,
mely az 506-200-as telefonszámon kérhető.

Idősödés ≠
az elbutulással

2015. szeptember 24-én
délután 17 órai kezdettel „előadást”tartottunk a szent ferenc
szegénygondozó nővérek szeretetotthona szervezésében a
nagyvenyimi templom kápolnájában „Demenciához kapcsolódó interprofeszionális
szolgáltatások megalapozása” – TÁMOP-5,4.12-14/
1-2015-0007 címmel. Az előadás idézőjelben nem véletlen.
A cél nem egy száraz tényközlés volt, hanem párbeszédre
invitálás az idősödés problémáiról. Tévhitek igyekeztünk
tisztázni, valamint tabukat
döntögetni, miszerint a betegség, és ezen belül a szellemi leépülés természetes velejárója a
megélt éveknek.
Hatalmas információs űrről beszélünk. Ha valaki úgy
érzi, hogy már „nem úgy fog
az agya”, vagy valamit elfelejt,
igyekszik elpalástolni, nehogy
„elmebetegnek” nézzék és leírják. Bizony az ember a szellemi képességei esetében is tud
hiú lenni, palástolni a kisebb
„szépséghibákat”, és nem kérni-, amikor még van segítség.
Ez a hozzáállás viszont súlyos
következménnyel jár. A megkésett vagy elmaradt segítség
nem csak az érintett személy
tragédiáját hozza magával,
hanem az Őt segíteni akarókra is az indokoltál súlyosabb
terhet ró. Az esetek többségében az ember tehetetlenül és
dühösen áll a probléma előtt
és csak nagyon nehezen, és
akkor is csak kényszerű megoldásokat talál.
Az
előadás
mottója egy mozaikszó volt
„INDA”, Interprofesszionális
Demencia
Alapprogram.
Interprofesszionális, vagyis
több szakmai terület együttműködése egy probléma

megoldásában.
Demencia,
misztifikált fogalom, amelyet sokszor kimondani is félnek, mivel az ember szellemi
és fizikai leépülésének a meghatározásáról szól. Végezetül
Alapprogram, amely a fenti
Európai Uniós pályázati sorszám mögé bújva célul tűzte
ki, hogy megszólít mindenkit, akinek köze lehet ehhez
a problémához. Orvosokat,
szociális és egészségügyi szakembereket, politikusokat és a
hétköznapi embereket. Mindenkit a maga szintjén. Orvosokat szakmai konferenciákon, szociális és egészségügyi
szakembereket
pontszerző
továbbképzésekre való meghívással (300 fő ingyenesen),
politikusokat a kutatási és statisztikai eredmények bemutatásával, a hétköznapi embereket egészségügyi szűrések
tartásával, önálló honlap működtetésével (www.inda.info.
hu) illetve lakossági fórumokkal. Ezen fórum első alkalma
volt Nagyvenyimen szeptember 24-én a Római Katolikus
Templom Kápolnájában.
Október 21-én jövünk ös�sze másodjára, amikor már
neurológus szakorvos fog beszélni azokról a betegségekről, amelyek demenciát okozhatnak (és ezek közül sok, ha
idejében észreveszik tünetmentesen gyógyítható). Várjuk Önöket szeretettel október 21-én 17 órától a Római
Katolikus Templom Kápolnájában a második fórumra.
A fenti témával kapcsolatban a november 14-én a Művelődési Házban megrendezett Egészségnapon is tartunk
egy fórumot, ahol már az elmúlt két alkalom tapasztalatait is megosztjuk.
Kiss Csaba Gábor

18

Mi újság Nagyvenyimen?

Őszi egészségnapra várjuk Önöket!
Időpont:
2015. november 14. 15-18 óráig
Helyszín:
Művelődési Ház nagyterme és az iskola aulája
Előadások:
1.

„A melanóma korai felismerésének szerepe”
előadó: Dr. Gorka Eszter - Országos Onkológiai Intézet

2.

„A mellrák megelőzhető?”
előadók: Kárpáti Zsuzsa és Horváth Éva Viktória

3.

ALZHEIMER-CAFÉ
előadó: Kiss Csaba Gábor - szociális menedzser

4.

Az időskorúak egészségügyi problémái
előadó: dr. Zseli József

Szűrések:
• alkari csontsűrűség mérés
• melanóma szűrés
• vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés - háziorvosi szolgálat
• testsúly-, testzsírszázalék, vázizomszázalék és BMI mérés - háziorvosi szolgálat
• a mell önvizsgálatának bemutatása mulázs segítségével - Mellrák Alapítvány
önkéntesei
Figyelem!
Csontsűrűség mérés és melanóma szűrés
előzetes bejelentkezés alapján!
Jelentkezni a védőnői szolgálatnál lehet, a 25/506-200-as
telefonszámon, vagy személyesen hétköznap 8-9 és 12-14 óra között.
A vizsgálatok a nagyvenyimiek számára ingyenesek!
Melanóma szűrésre 25 főt tudunk előjegyezni.
Csontsűrűség mérésre 45 főt tudunk előjegyezni.

Mi újság Nagyvenyimen?

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság: ...............................................................507-460
Polgármester:..........................................................507-461
Jegyző:....................................................................507-450
Pénzügy: ................................................................506-230
Adócsoport:............................................................521-307
Gyermekjóléti szolgálat:.........................................506-212
Igazgatás: Domokos Edina: ...................................506-210
     
Szloboda Istvánné: ................................506-211
Fax: ........................................................................506-217
Járási kirendeltség: Varga Szilvia:............................507-451
            csütörtökön 8-12 óráig

Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor: ...................................................259-270
Dr. Zseli József: ....................................................507-470
Orvosi ügyelet: ......................................................506-201
Védőnő: .................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita: .....................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma: ...................................507-420
Általános Iskola telefonszáma: ...............................506-221
Általános Iskola faxszáma: .....................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma: ..............................506-220
Napközi otthonos Óvoda:......................................258-096
Mentőállomás:........................................................411-011
Tűzoltóság:.............................................................410-022
Rendőrkapitányság:................................................510-510
Általános segélyhívó:..................................................... 112
Polgárőrség:...............................................06-30/533-2322
Körzeti megbízott:.....................................06-30/202-3739

Hibabejelentés:
E.ON.......................áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna:.......................... 06/40/462-000
Elektronikus hulladék átvétel...............................258-599

Hirdessen
lapunkban!

Valamennyi
nagyvenyimi lakos
olvassa!
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok a barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Nagyvenyimről
férjem,

Czövek Károly

temetésén részt vettek, és utolsó útjára
elkísérték.
Külön köszönet menyemnek, Rozsos Melindának és
családjának, akik mindvégig odaadóan segítettek.
Czövek Károlyné

Diákbarát, hatékony
angol-magyar
korrepetálást,
felzárkóztatást, vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára)
való felkészítést vállalok.
Szabadi Andrea, telefonszám:
0630/820-5780

Az AGROFEED Tápés Takarmánybolt

a megszokott helyen várja kedves vásárlóit.
Szemes takarmány és egyéb kiegészítők, akár házhoz
szállítással is.

Csontos István & Hajni
Nagyvenyim Hunyadi utca 16.
25-258-726, 20-269-4652

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

