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Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél 
régibb a barátság, annál erősebb a fény…
Nyaranta, augusztus ele-

jén, településünk önállóvá 
válásának tiszteletére ren-
dezzük meg a község leg-
nagyobb közösségi ren-
dezvényét, a Falunapot. 
Ez alkalomból immár ha-
gyományosan összegyűlik 
Nagyvenyim apraja-nagyja, 
hogy a liget árnyas fái alatt 
jó társaságban, programok és 
műsorszámok színes forga-
tagában elmerülve, vidáman 
köszöntse az ünnepet. Ez az 
ünnep tehát a település kö-
zösségének ünnepe, a nagy-
venyimiek ünnepe. A közös-
ség azonban nem lenne teljes 

a barátok nélkül, így az ön-
állóság mellett barátságain-
kat is ünnepeljük ilyenkor. S 
mi nagyvenyimiek, büszkén 
és örömmel telve mondhat-
juk el magunkról, hogy nem 
vagyunk magunkra hagy-
va a világban, s hogy a cím-
ben foglalt, Rogen Rosenb-
latt, kortárs amerikai írótól 
származó szép gondolat a mi 
esetünkben is helytálló. 

Barátságunk Altomüns-
terrel már régen túllépett a 
nagykorúság évfordulóján, s a 
romániai Egeressel és a hozzá 
tartozó, magyarlakta telepü-
lésekkel kötött kapcsolatunk 

is meghozta már a maga, 
kölcsönösen megélt örömeit, 
s sajnos már a gyász fájdal-
mában is osztoznunk kellett 
inaktelki barátainkkal, Jánosi 
Lóránt lelkipásztor halálakor. 

Ahogy egy testvér-tele-
pülési kapcsolatban részt 
vállaló népek történelmi és 
kulturális gyökerei, vagy ha-
gyományai eltérőek lehet-
nek, aképpen eltérőek ma-
guk a kapcsolatok is. Erdélyi 
barátaink esetében azonban 
éppen a határokon átívelő 
azonosság-érzés szolgáltatja 
az alapot.

(Folytatás a 2. oldalon)

Meghívó!
Szeretettel meghívom 
Nagyvenyim lakóit a falunapi 
programjainkra, azon belül is 
az ünnepi képviselő-testületi ülésre, 
az Altomünster tér névadó 
ünnepségére, valamint 
a ligeti műsoros közösségi napra!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

„Akinek kertje 
van és könyvtára, 

annak megvan 
mindene”

 (Marcus Tullius Cicero)
Nagyvenyim számára édes 

teher az a nagymértékű lét-
számnövekedés, ami az elmúlt 
néhány évben elérte az isko-
lát. Az 1999-es határozatot, 
amely szerint az iskola föld-
szintjére beköltözött a műve-
lődési ház, és vele a mára már 
17.000 kötettel büszkélkedő 
könyvtár is, az utóbbi időben 
egyre nehezebben élték meg 
az intézmények. 16 évnyi jó-
szomszédság után a szétválás 
elodázhatatlan, amit az a tény 
is sürgetővé tett, hogy az osz-
tályok száma és a gyermeklét-
szám növekedésével szüksé-
gessé vált a termek számának 
azonnali növelése. A képvi-
selő-testület a könyvtár és a 
művelődési ház iskolaépület-
ből történő mielőbbi kiköl-
töztetéséről döntött. A tavalyi 
nyári szünetben a kiköltözött 
könyvtár helyén két régi-új 
tanterem került kialakításra, 
melyeket a tanulók és a pe-
dagógusok is boldogan vettek 
birtokba az iskolaév kezdetén. 

A község könyvtárát, az 
óvodástól kezdődően vala-
mennyi generáció szívesen ve-
szi igénybe, de legjellemzőbb 
a kisiskolás és a nyugdíjas 
korosztály jelenléte, a jelentős 
számú felsős, középiskolás és 
felsőoktatásban tanulók, vala-
mint a középkorúak mellett. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei Falunap színpadán 

megcsodálhatjuk majd a Má-
kófalvi Táncegyüttes műsorát. 
Mondják, hogy a tánc szere-
tete velünk születik, ösztöne-
inkben lapul. Alapja a ritmus, 
de lényege a lélek mélyéből 
fakadó megmagyarázhatatlan 
késztetés… 

Engedjék magukhoz közel 
önök is ezt az érzést augusz-
tus 6-án! 

Az idei Falunapon Má-
kófalva népes küldöttséggel 
vesz részt. Hogy ez megvaló-
sulhasson, igyekeztünk mi is 
hozzátenni a magunkét. Mo-
gyorós Máriával a Művelődé-
si Ház és Könyvtár vezető-
jével pályázatot nyújtottunk 
be a Bethlen Gábor Alapke-
zelőhöz. Sikerrel jártunk, így 
önkormányzatunk számára 
650.000 Ft támogatást ítéltek 
meg a Mákófalvi Táncegyüt-
tes fellépésének támogatására. 
A barátság segítségre is ösz-
tönöz. Amikor a ciklus kez-
detén Both György Egeres 
alpolgármestere először ná-
lam járt, megismertette velem 
a mákófalvi templom kül-
ső felújításának elképzelését, 
amihez dr. Galambos Dénes 

képviselő úr támogatását és 
az én segítségemet kérte. Az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Egyházi épített 
örökség védelme és egyéb be-
ruházások című pályázatának 
megnyílásakor ezért pályáza-
tot nyújtottam be a Mákófal-
vi Református Parókia javára. 
Pályázatunk sikeres volt, így 
most 2.700.000 Ft értékben, 
100 %-os támogatottsággal 
nyílik lehetőség a mákófal-
vi református templom te-
tő-héjalásának felújítására. 

Altomünsteri barátságunk 
a tavalyi évben immár állami-
lag is elismertté vált. Nagyve-
nyim képviselő-testületei már 
a kezdetektől elkötelezettek 
e partnerkapcsolat mellett. 
Visszatekintve az e barátság-
ban eltelt több mint két év-
tizedre, joggal mondhatjuk, 
hogy ez a partnerség törté-
nelmi távlatokat nyitott meg 
mindkét település polgárai 
számára. E partnerkapcso-
lat létrejötte a rendszerváltás 
utószelében formálódó Ma-
gyarországon kiemelt jelentő-
séggel bírt. Az is lehet, hogy 
ezt a kapcsolatot akkor létre-
hozók még nem is egészen ér-
zékelték ennek súlyát. Hiszen 

a partnerség, a barátság két 
nemzet, két ország között az 
emberi kapcsolatokon keresz-
tül értelmezhető. A kapcso-
latfelvételben, egymás meg-
ismerésében a nagyvenyimiek 
részéről kétségtelenül benne 
volt a vágy európai kötődé-
seink felélesztésére, nemze-
teink értékeinek, kölcsönös-
ségen alapuló átadására és 
fogadására. Partnerségi kap-
csolatunk altomünsteri el-
fogadásával családjaink, kö-
zösségeink és intézményeink 
között valódi értékekkel teli, 
kultúrát, művészeteket, ok-
tatást, sportot érintő sokdi-
menziós kapcsolatok alakul-
tak ki és fejlődtek az elmúlt 
időszakban. 

Köszönet a rendszerváltást 
követő első képviselő-testü-
let tagjainak a bátor célok ki-
tűzéséért! Köszönet az előké-
szítésben résztvevőknek és a 
megállapodást aláíró polgár-
mestereknek, Rauf Pálnak és 
Konrad Wagner úrnak! 

A partnerkapcsolati ok-
mány aláírásáról (a fotókon 
keresztül az évek múlásáról 
is) tábla tanúskodik az alto-
münsteri Nagyvenyim Platz-
on. Partnerkapcsolatunk 

másik szimbolikus megtes-
tesítője pedig a Nagyvenyi-
men felállított Bajor-fa, mely 
a múlt évek viharaiban sajnos 
megrongálódott, helyéről ki-
dőlt és kettétört. Altomünste-
ri barátaink már készülnek az 
új „Maibaum” jövő évi felállí-
tására. 

Nagyvenyim Képvise-
lő-testülete pedig javaslatom-
ra döntést hozott arról, hogy 
a bajor testvértelepülés iránti 
tiszteletünk jeleként közsé-
günkben közterületet nevez-
zünk el Altomünsterről. Nem 
is találhattunk volna méltóbb 
helyet ehhez, mint a polgár-
mesteri hivatal melletti Ba-
rátságkövet körülölelő lige-
tes-parkos terület. 

A képviselő-testület nevé-
ben ezúton invitálom tehát 
Nagyvenyim polgárait a Fa-
lunap előestéjének ünnepi ak-
tusára, az Altomünster park 
avatására! 

Tisztelegjünk együtt ezzel 
a gesztussal e patinás és tar-
talmas partnerkapcsolat előtt, 
egyúttal kijelölve a jövő évben 
felállítandó új Bajor-fa méltó 
helyét!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Határokon átívelő nagyvenyimi Falunap 
– barátokkal

Az Év Pedagógusa

Nagyvenyim tantestülete Budai Árpádnét és Kollárné Pál Erikát terjesztette fel a 2015/2016-
os tanév Év Pedagógusa címre. A képen Moravecz Attila tankerületi igazgató látható a 
kitüntetettek között

Tájékoztató
Óvodánk augusztus hónap-

ban zárva lesz, 2016. szeptem-
ber 1-én (csütörtökön) várunk 
minden régi óvodást a tanév első 
napján. 

Kérünk szépen egy orvosi 
igazolást arról, hogy a gyermek 
egészséges, közösségbe jöhet.

Az új gyermekek szülei részé-
re ezen a napon (2016. 09. 01.) 
délután fél 4-kor szülői értekez-
letet tartunk, ahol a beszoktata-
tásról és a házirendről lesz szó. 
Orvosi igazolást nekik is kérünk.

A nyárra kívánunk minden 
óvodás gyermeknek jó nyaralást, 
sok játékot, vidám perceket és 
nagyon jó pihenést!

Az óvoda dolgozói
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Palágyi Józsefről nevezzük majd el! Köszönjük a javaslatokat!

Nagyvenyim Nagyközség új könyvtára
A körültekintő tervezés 

során fontos szempontokat 
igyekeztünk érvényre juttatni: 

A település központi ré-
szét tudatos és jövőbe tekintő, 
stratégiai gondolkodás köré-
ben kell, hogy formáljuk. En-
nek hangsúlyos részét képezi 
a hivatal, az orvosi rendelő és 
az iskola mellett, a könyvtárat 
is magába foglaló közművelő-
dési intézmény. Az új könyv-
tári épületet térbeli és tartal-
mi dimenzióban egyaránt a 
településközpontba történő 
komplex integrációval kell ki-
alakítani.

A tervezési feladat nagy ki-
hívás elé állít megrendelőt és 
tervezőt egyaránt. Egy új épü-
let hatása sokkalta messzebb-
re mutat a határoló falaknál és 
a telekhatáron állított kerítés-
nél. 

A környezetbe történő 
komplex integráció igénye 
pedig sokkal több a pusz-
ta funkcionalitásnál és esz-
tétikánál. Egy kistelepülés 
új középületének tervezése 
nagy felelősség. A környe-
zettel (filozófiai szinten tá-
gan értelmezve ezt a szót) 
olyan szimbiotikus egység 
kialakítása szükséges, ami az 
épület új harmóniáival a pol-
gárok szívébe vési magát, és 
már a megszületést megelő-
ző időszakban vágyává lesz a 
lakosságnak és részévé válik 
a település vérkeringésének. 
Hogy aztán együtt öregedve 
élhesse meg szép, bölcs érett-
ségének korát.

Nagyvenyim új könyvtárá-
nak tervezőiként ezt tűztük ki 
célul, és most, amikor az épü-
let elkészült, szívmelengető a 
tapasztalás e célok beteljese-
désének láttán. 

Új középületünk többszö-
rösen is büszkeséggel tölthet 
el minket. Egy ilyen érték lét-
rehozására irányuló döntés a 
közösség értékébe és a jövő-
be vetett hit megnyilvánulá-
sa a településvezetők részéről. 
Könyvtár - Közösségi Ház, 

mely építő erővel és összefo-
gással fémjelzett, új korszakot 
nyit Nagyvenyim polgárainak 
életében. 

2015. év őszén az új 
Könyvtár megépítésének tá-
mogatására -nem titkoltan 
kicsit hagyományteremtő 
céllal is- nagyszabású jóté-
konysági rendezvényt tartot-
tunk az iskola tornatermé-
ben. Köszönet a jótékonysági 
árverésen művészeti alkotást 
felajánló valamennyi alkotó-
nak! Tiszteletünk jeleként, a 
felépült új könyvtárunk meg-
nyitó ünnepségén az ő mun-
káikból rendezünk tárlatot az 
épület földszintjén. Nagyve-
nyim polgárai, vállalkozásai, 
intézményei és civil szerve-
ződései példát mutattak a kö-
zösségi összefogás erejéből és 
részeseivé váltak az értékte-
remtésnek. Az eddig beérke-
zett adományok értéke mint-
egy 4,5 millió Ft. Köszönet 
valamennyi Támogatónknak 
a jótékonysági bálon és az 
azóta felajánlott adományo-
kért! Kérjük, ha tehetik, még 
többen csatlakozzanak az ér-

tékteremtő adományozók tá-
borához! Hiszen új könyv-
tárunk megépültével még 
számos további feladat előtt 
állunk, melyek elvégzése az 
épület mai kor elvárásainak 
megfelelő használatához, 
külső környezetének igé-
nyes kialakításához és nem 
utolsó sorban színes álmunk 
másik részletének megva-
lósításához, a közösségi ház 
szolgáltató tömbjének létre-
hozásához szükséges. Ado-
mányaikat tisztelettel fogad-
juk az önkormányzat OTP 
Banknál vezetett számlaszá-
mán: 11736037-15361442.

Ez a ház szívvel és szere-
tettel épült – köszönet a ki-
vitelezést végző KINE BAU 
Kft vezetőjének, szakembe-
reinek és alvállalkozóinak!

Könyvtárépületünk külső 
harmóniája nem lenne teljes 
a belső tér igényes, a haszná-
lók kényelmét szolgáló és a 
használati céloknak megfele-
lő kialakításának hiányában. 
Ezért pályázatot nyújtot-
tam be a Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz a Közgyűjtemé-

nyek Kollégiuma által kiírt, 
a kistelepülések könyvtára-
inak szakmai eszközfejlesz-
tését és korszerűsítését cél-
zó nyílt pályázati felhívására. 
Szakmai Programunkat a 
Vörösmarty Mihály Könyv-
tár, mint területileg illetékes 
megyei könyvtár elismeréssel 
értékelte, nagyon bízunk a 
pályázat sikerében, noha a tá-
mogatási igények jóval meg-
haladják a pályázati források 
lehetőségeit. 

Megszülető új közin-
tézményünk elnevezésében 
is méltó kell, hogy legyen. 
Ezért javaslatomra a képvise-
lő-testület a Művelődési Ház 
és Könyvtár új elnevezésére 
pályázati felhívást tett közzé. 
Köszönet minden javaslatte-
vőnek! Egy település vezető-
it méltán töltheti el büszke-
séggel, amikor egy intézmény 
elnevezésének kérdésében a 
polgárai aktív részvételét ta-
pasztalhatja. Hiszen ez a la-
kosság települése iránti elkö-
telezettségét és felelősségét 
demonstrálja.

Felemelő, kedves és krea-
tív elnevezési javaslatok ér-
keztek be a felhívásra. Át-
tekintésükkor egyértelművé 
vált a lakosság számára még 
élő emléket hordozó, szak-
mai, tudományos és társa-
dalmi munkásságában is pél-
daértékű személyről történő 
elnevezés társadalmi igénye. 
Ezért a képviselő-testület az 
intézmény Palágyi Józsefről 
történő elnevezéséről dön-
tött. 

Tisztelt Nagyvenyimiek! 
A Képviselő-testület faluna-
pi ünnepi ülését új Könyvtá-
runk avatásával egybekötve 
a Palágyi József Művelődési 
Ház és Könyvtár épületénél 
tartjuk. Legyenek részesei a 
község önállóvá válásának 
emlékére megrendezésre ke-
rülő rendezvénysorozat ezen 
eseményének!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Akinek kertje van....
(Folytatás az 1. oldalról.)
A két domináns könyv-

tárlátogatói célcsoport 
életmódbeli, viselkedé-
si és környezeti igényei 
azonban olyan mérték-
ben térnek el egymástól, 
hogy ezeket figyelembe 
kell vennünk a könyvtári 
működés feltételrendsze-
rének tervezésekor. 

A képviselő-testület – 
a könyvtári szolgáltatás 
színvonalas működését 
biztosítani tudó ingat-
lan hiányában – a fen-
ti szempontok érvénye-
sítését szem előtt tartva 
egy több funkciós közös-
ségi épület első üteme-
ként megvalósítandó új 

könyvtárépület építéséről 
döntött.  A növekvő gyer-
meklétszám okán szüksé-
ges iskolai fejlesztést úgy 
szerettük volna biztosí-
tani, hogy azzal ne csor-
buljon, hanem emelked-
jék Nagyvenyim polgárai 
számára a közművelődés 
terén elérhető szolgálta-
tások színvonala. 

Magyarország Kor-
mánya e szándékunkat 
elismerésre méltónak, 
céljainkat támogatandó-
nak ítélte és a 2006/2015 
(XII.29) számú Kor-
mányhatározattal 40 
millió Ft támogatásban 
részesítette önkormány-
zatunkat. 
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Hajrá Nagyvenyim!
Nagyvenyim Nagyközség 

Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete elkötelezett a 
sporttevékenységek támoga-
tása iránt. A 2014-2019 idő-
szakra elkészített Gazdasági 
Programban a sport nagyve-
nyimi helyzete részletes elem-
zésre került, és a fejlesztési 
prioritások ennek alapján ke-
rültek meghatározásra.

A település színes sportéle-
tében nagy előrelépési lehető-
séget hozott a Belügyminisz-
térium által, az óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztésére, felújítására 
vagy új sportlétesítmény lét-
rehozására kiírt pályázati fel-
hívás. A pályázaton több mint 
19 millió Ft támogatást nyer-
tünk el, s az önkormányzat ál-
tal vállalt, mintegy 3,5 millió 
Ft önrésszel kiegészítve meg-
valósulhatott a Sportpálya 
fejlesztése. A beruházással a 
meglévő régi öltözőépület egy 
új, a mai kor igényeinek meg-
felelő új épületrésszel került 
kiegészítésre. Az épület kibő-
vítése mellett sor került egy 
legalább 60 fő elhelyezésére 
szolgáló lelátószerkezet kiala-
kítására, valamint egy nagy-
teljesítményű, magas műszaki 
színvonalat képviselő fűnyíró 
traktor beszerzésére is. A 
sportfejlesztési beruházás-
sal megvalósult új épületrész 
ünnepélyes átadására a hasz-
nálatbavétel hatósági engedé-
lyezését követően kerül majd 
sor, de a Falunapi focimeccsen 
a szurkolók, nagyvenyimi és 
távolabbról érkezett vendége-
ink már közelebbről is meg-
ismerkedhetnek az új létesít-
ményekkel.

Egy település minősé-
gi sportélete természetesen 
több generációt érint és több 
szereplő jó együttműködésé-
nek eredményeképpen ala-
kulhat ki. Részese kell, hogy 
legyen ennek a gyermekek 
nevelésében, oktatásában te-
vékenykedő intézményeken 
túl az önkormányzat és a ci-
vil társadalom is. A Nagyve-
nyimi Sport Klub hosszú ide-

je meghatározó képviselője e 
civil oldali részvételnek. Kö-
szönet a klub mindenkori ve-
zetésének és tagjainak a fut-
ball sport, a felnőtt focisták 
és a gyermekek iránti elkö-
telezettségéért, támogatásá-
ért! A nagyvenyimi futball 
történetében – természete-
sen – voltak szebb, szárnya-
lóbb és csendesebb pillanatok 
is. Miként minden szervezet, 
ez a klub is átéli az életcik-
lusának megfelelő emelkedő, 
vagy kissé lejtmenetbe csapó 
korszakait. Minden egyesü-
let saját önkormányzatiság-
gal rendelkező szervezetként 
működik. Az önkormányzat, 
ha támogatni szándékozik 
az egyesület munkáját, jog-
szabályi korlátok okán nem 
vehet részt az egyesület irá-
nyító szervének demokrati-
kus döntéshozatalában. De 
az egyesülettel kötött meg-
állapodásaival, segítő tevé-
kenységével és saját pályá-
zati kiírása szerint pénzbeli 
támogatás útján is segíthe-
ti annak működését, a közös 
célokban történő minél jobb 
előrejutást. Önkormányza-

tunk 2016. évben a civil szer-
vezetek támogatására kiírt 
pályázata körében minden 
eddiginél magasabb összeg-
ben, 1.000.000 Ft-os támo-
gatásról döntött a Nagyveny-
im Sport Klub javára. Sajnos 
időközben a klub elnöke, sze-
mélyes okokból lemondott az 
egyesület vezetői posztjáról. 
A Nagyvenyimi Sport Klub 
ezért jelenleg a vezetőváltás 
időszakát éli. Az elmúlt idő-
szakban kétségtelenül elin-
dult a nagyvenyimi futball 
sport újbóli felfejlesztésének 
kísérlete. Köszönet ezért Ma-
jor Gábor elnök úrnak a hittel, 
szeretettel végzett munkáért! 
Az ifjú generációk nevében 
pedig köszönet Dudás Péter 
edző bácsinak a sportág irán-
ti szeretet megalapozásáért! 
Sajnáljuk, ha a jövőben nem 
lesznek részesei Nagyvenyim 
futball életének és titkon re-
méljük, hogy ez még vissza-
fordítható! Nagyvenyim visz-
szavárja őket. Azonban az élet 
itt sem állhat meg. Őszinte 
hitünk a sport értékében és 
felelősségünk a gyermekek 
iránt, valamint Nagyveny-

im értékeinek védelmében és 
gyarapításában kötelez. Ezért 
az elmúlt időszakban tárgya-
lásokat kezdtem futball múlt-
tal rendelkező tanár kolléga, 
valamint a klub új vezetői és 
tagsága irányába, aktív, támo-
gató kapcsolatot alakítottam 
ki az MLSZ megyei vezeté-
sével. Közreműködésemmel 
és támogatásommal a klub 
benyújtotta nevezését a me-
gyei bajnokságra. Folyik a 
munka a csapattagok igazo-
lásához. Tervek szövődnek a 
jövőépítésre. Tapasztalom, 
hogy újra éledezik a sportág 
iránti elhivatottság. Köszönet 
és bizalom illeti Furják Lász-
ló urat és Papp Istvánt, de a 
Koncz házaspárt is, és köszö-
nöm mindenkinek, aki része-
se és részesévé szeretne válni 
ennek az újra lendületbe hoz-
ható fejlődésnek. Egyúttal 
pedig azzal a kéréssel fordu-
lok Nagyvenyim sportkedve-
lő polgárai és vállalkozói felé, 
hogy lehetőségeikhez mér-
ten támogassák a nagyveny-
imi futball ügyét!

(Folytatás a következő 
oldalon!)
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(Folytatás az előző oldalról)
Hittel, támogatással, és a 

pályán szurkolva egyaránt!
A szép célok persze nem 

valósulhatnak meg, ha nem 
találkoznak a mindennapok 
feladatainak megoldásával. 
Nagyvenyim a térség egyik 
legjobb és legszebb focipá-
lyájának birtokosa. Az iga-
zolások és középtávú el-
képzelések megalapozása 
mellett gondot kell fordítani 
a fűnyírásra is és a pálya kör-
nyezetének rendben tartásá-
ra. A sok eső növeszti a füvet. 
Az egyesület elhivatott tag-
jai, ahogy régen, most is ki-
veszik a részüket e hatalmas 
zöldfelület nyírásából. En-
nek teljeskörű megoldására 
azonban a klub erőforrásai 
nem elegendőek, még az ön-
kormányzat segítségével sem 
biztosítható a mindig kellő 
időben történő fűnyírás, hi-
szen nagy a település terüle-
te, ahol szintén el kell látni a 
feladatokat. 

Megbízható segítő társa-
kat találtunk a Dunaújváro-
si Vízi Társulat vezetőiben 
és munkatársaiban! A Nagy-
venyim vízfolyásainak üze-
meltetését is végző szervezet 
munkatársai rendszeresen 
közreműködnek a Bernát-
kúti ér medrének szomszéd-
ságában lévő sporttelep 
pályán kívüli részeinek fű-
nyírásában, gondozásában. 
Köszönjük a munkájukat! 
Tudjuk, hogy segítségükre 
szükség esetén bizton szá-
míthatunk!

Nagyvenyim színes sport-
élete jóval a focin túl mutat. 
Meg kell említenünk az el-
múlt időszak szép sikereit 
az iskolai munka keretében 
folyó további sportágakban 
is, úgy a Venyimi Szöcskék, 
a kézilabdások és szivacské-
zisek, mint az atlétika terén. 
Az iskolában Kölyökatlétika 
program indult, alsó tagoza-
ton heti egy órában atlétika 
órája van minden osztály-
nak. A délutáni foglalkozá-
sokon atlétikaedzés és Kö-

lyökatlétika edzés is van. A 
székesfehérvári ARAK At-
létikai Utánpótlás Akadé-
mia partneriskolájaként be-
kapcsolódtunk a Sport XXI 
Alapprogram atlétikai prog-
ramjába. Részt vettünk és fo-
lyamatosan veszünk a Sport 
XXI alapprogram versenyein 
is. A mindennapos testneve-
lés körében és azon túl az is-
kolában sporttal foglalkozó 
tanáraink elismerésre méltó 
munkát végeznek. Köszön-
jük nekik a gyermekeink fej-
lődése iránti elkötelezettsé-
get és kitartó munkát!

Az atlétika sport szép 
eredményeket hozott már. A 
mezei futó diákolimpia or-
szágos döntőjébe jutásunk, 
továbbá az utánpótlás ne-
velő munka legeredménye-
sebb sportolójának, Budai 
Boglárkának sokszoros kor-
osztályos és felnőtt magyar 
bajnoki címei, valamint az 
ifjúsági Európa-bajnokságra 
utazó magyar válogatottban 
való tagsága, mind-mind to-
vábbi fejlesztési célok ki-
tűzésére késztetnek minket, 
településvezetőket. 

A közeljövőben nyílik le-
hetőség egy kültéri sport-
parkokra történő támogatási 
igény benyújtására, melyhez 
– önkormányzati önerő biz-
tosítása mellett – futókör-
re is lehet pályázni. Ahogy 
a településközpontban meg-
lévő, elhanyagolt, immár 10-
15 éve használaton kívüli 
teniszpálya felújítása, úgy at-
létikai eredményeink alapján 
egy ilyen közcélú, futókö-
rös park létrehozása is szívet 
melengető fejlesztési terü-
lete lehet a Nagyvenyimen 
zajló sporttevékenységnek.

Hiszen a sport az egész-
séges életmód meghatározó 
pillére, emellett pedig tisz-
tességes küzdelemre nevel, 
de megtapasztalhatjuk ál-
tala, hogy a küzdelmek és 
erőfeszítések meghozzák az 
eredményeket.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Hajrá Nagyvenyim! Nagyvenyimi 
ÖKO-NAPOK

Tegyünk együtt ismét 

a környezetünk védelméért!
Mit kezdjünk elromlott hűtőnkkel, a TV-vel, a porszívónk-

kal, vagy elavult számítógépünkkel, amit nem tehetünk bele a 
kukába, és nem rakhatunk ki lomtalanításkor sem?

A Városvédők Újtelepért Egyesület és 
a Dunaújvárosi E-Elektra Zrt. 

MŰSZAKI 
HULLADÉKGYŰJTŐ NAPOKAT 

SZERVEZ!

2016. október 1-én (szombat) 
8 óra és 12 óra között 

A Nagyvenyimi Községháza Deák Ferenc utcai parkolójá-
ban elhelyezett – polgárőrök által őrzött – konténerbe be lehet 
dobni a műszaki hulladékokat!

(Csak a fenti időpontokban! Előtte és utána nem!)

Mit lehet elhozni vagy elvitetni?

Porszívó, hajszárító, vasaló, elektromos fűnyíró, borotva, szá-
mítógép, rádió, magnó, lemezjátszó, hűtő, TV (nem kibelezett), 
konyhai robotgép, akkumulátor stb. 

Minden, ami villannyal vagy elemmel működik, kis és nagy 
háztartási vagy ipari gép!

Az idős, egyedül élő vagy autóval nem rendelkező nagyve-
nyimi lakosoknak a Városvédők Újtelepért Egyesület segítsé-
gére lesz!

Amennyiben önnek van otthon nehezebb, nagyobb (TV, 
hűtő, stb.) műszaki tárgya, amelyet nem tud a megadott helyre 
elhozni, kérjük jelezze a 25/507-460-as számon és szombaton 
délelőtt egy teherautóval elhozzuk. 

Személyes megkereséskor mindenki kap egy sorszámot, 
amelyet csak mi és ön fog tudni. Ezzel fogjuk igazolni, hogy 
valóban mi vagyunk, akiket szabad beengednie, akik bemehe-
tünk az ön udvarába elhozni az ön által bejelentett hűtőt, TV-t 
vagy más egyéb nehéznek ítélt műszaki tárgyat.

NAGYON FONTOS: 

A gyűjtő autót a Nagyvenyimi Polgárőrség tagjai kísérik. 
Saját biztonságuk érdekében mást ne engedjenek be!

MINDENKIT VÁRUNK SOK SZERETETTEL!    
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Régi-új kihívások Nagyvenyim életében
– önkormányzati feladatok a lehetőségek tükrében

Másfél évvel az önkor-
mányzati választások után, le-
szögezhetjük, hogy az elmúlt 
évtizedekben megszokott, vi-
szonylag jól kiszámítható fel-
adatstruktúrához és szabályo-
zási környezethez képest új, és 
az eddigiektől eltérő reagálást 
igénylő kihívásokkal szembe-
sül az önkormányzati rend-
szer, így Nagyvenyim is. 

Közigazgatás

Egyik vonulata ennek a 
közigazgatási rendszer - ha-
tékonyságjavítást célzó - át-
alakításának részeként ér-
zékelhető jelentős számú 
jogszabályi változás, amelyek 
természetesen az önkormány-
zati szabályozási rendszerekre 
és jogalkotásra is hatással van-
nak, jócskán megnövelve a hi-
vatali apparátus feladatait. 

Más oldalról pedig az idei 
év az uniós fejlesztési ciklu-
sok időbeli sajátosságai okán 
ró nagy feladatokat az önkor-
mányzatokra. Mint az köz-
tudomású, az európai támo-
gatási rendszerekben hétéves 
ciklusokra bontva fogalma-
zódnak meg a stratégiai cél-
kitűzések és fejlesztési priori-
tások. Egy-egy cikluskezdést 
évekig tartó előkészítési fá-
zis előz meg, s az adott ország 
gazdasági szereplői számá-

ra majd ténylegesen elérhető 
források az úgynevezett Part-
nerségi Megállapodás alap-
ján, az EU által is elfogadott 
Operatív Programok pályáza-
ti felhívásai alapján válnak el-
érhetővé. 

A jelenlegi 2014-2020-as 
teljes 7 éves fejlesztési idő-
szakban az önkormányzatok 
számára elérhető források pá-
lyázati előkészítésére, a pá-
lyázati kérelmek benyújtásá-
ra jellemzően az idei, 2016-os 
esztendőben van lehetőség. A 
ciklus következő éveiben leg-
inkább már a beruházások 
megvalósítására és az azokból 

származó hozamok realizálá-
sára kell fókuszálni. 

Sajátos, egyedi problémák

Ezeken túlmenően pedig 
sajátos, egyedi problémák, fel-
adatok is előfordulnak egy te-
lepülés életében, mint például 
az, ha egy több hőségriadó-
val tarkított nyári időszakban 
nincsen víz a hidroglóbusz-
ban, és nem áll rendelkezés-
re a településen a szükséges 
tűzivíz-mennyiség (ilyen volt 
a tavalyi nyár), vagy ha az is-
kolai kazánok egyike sem in-
dítható már el, mert hosszú 
évek óta mindkettő lyukas és 
már időlegesen sem megoldás 
a víztér állandó töltögetése. 
De az is, ha a nyári szünetben 
új tantermeket kell kialakíta-
ni az iskolában, vagy éppen az 
ebédeltetéshez alkalmas he-
lyiséget, mert az eddig hasz-
nált étterem bérleti szerződé-
se megszűnik…

Gazdasági program

A kiszámítható és stabil 
önkormányzati működés és 
fejlődés alappillérét az önkor-
mányzati ciklus elején annak 
teljes időtávjára elfogadott 
Gazdasági Program jelenti. 
Nagyvenyim Képviselő-tes-
tülete a Gazdasági Program-
ban helyzetelemzésen és a 

problémapontok meghatáro-
zásán alapuló jövőképet alko-
tott.

Fejlesztések

Fejlesztési célkitűzésein-
ket a saját és az elérhető pá-
lyázati források függvényében 
e programmal összhangban 
igyekszünk megvalósítani, 
miközben reagálnunk kell a 
fent jelzett sajátos problé-
mákra is:

Még az előző ciklusban, 
részleges előkészítést köve-
tően született döntés alapján, 
kifejezetten nagy volumenű 
beruházást bonyolítottunk le 
sikeresen az óvoda és a pol-
gármesteri hivatal energetikai 
fejlesztése körében. A gépé-
szeti korszerűsítés mellett az 
épületek építészeti értelem-
ben is megújultak kívül-belül. 

Saját-erős beruházásban, 
már megkötött szerződés 
alapján zajlott a tornaterem 
nyílászáróinak kicserélése. 

Új közbeszerzés lefolyta-
tását követően sikerült az el-
nyert támogatásból, további 
önerő igénye nélkül megvaló-
sítani a tornacsarnok és az or-
vosi rendelő tetején elhelye-
zett naperőműves rendszerek 
kiépítését.

(Folytatás a következő olda-
lon.)

A polgármesteri hivatal (képünkön) és az óvoda energetikai fejlesztése nagy feladat volt

A tornaterem nyílászáró-cseréje saját-erős beruházás volt
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(Folytatás az előző oldalról.)
Az arborétumban megva-

lósult a Vendel atya emlékére 
készített térinstalláció.

Szemet gyönyörködte-
tő és szívet melengető érté-
ket hoztunk létre a település 
központjában új könyvtárunk 
megépítésével, melyhez az év 
végén 40 millió Ft kormány-
támogatást kaptunk. Soha 
nem látott sikerű jótékonysági 
rendezvényünkön és azt köve-
tően adományozott támoga-
tásaikkal pedig Nagyvenyim 
polgárai, intézményei és vál-
lalkozásai mutattak példát a 
közösségi összefogás erejéből. 
A könyvtár belső berendezé-
seinek támogatására pályáza-
tot nyújtottam be a Közgyűj-
temények Kollégiuma nyílt 
felhívására, a TOP pályázati 
rendszerben pedig a Közös-
ségi Ház II. ütemében meg-
építendő Szociális Szolgáltató 
tömb megépítésének támoga-
tására is. 

Belügyminisztériumi pá-
lyázat útján kapott támoga-
tásból felépítettük a sportpá-
lya új öltözőépületét, egy 60 
fős lelátóval és beszerzésre 
került egy nagyteljesítményű 
fűnyíró traktor is. 

Pályázatot nyújtottam be 
a TOP program fenntartható 
közlekedésfejlesztési célterü-
letén Nagyvenyim község te-
lepülésközpontjának közleke-
désbiztonsági fejlesztésére.

Zajlik a közúti jelzőtáblák 
cseréje, igyekeztünk a Csaba 
utca áldatlan állapotát elvisel-
hetőbbé tenni a járható felület 
kialakításával, és kijavításra, 

megerősítésre került a Föld-
vári utca korábban baleset-
veszélyesen megrongálódott 
árok feletti járdaátkelője is. 

Szeretnénk megvalósítani 
a központi ügyelet garázsépí-
téssel történő fejlesztését, az 
orvosi várók tisztító festésével 
és a fogorvos számára új fog-
orvosi szék beszerzésével ki-
egészítve. 

Pályázati kérelmet nyújtot-
tam be a Mélykút településré-
szen lévő, erősen leromlott ál-
lapotú épület helyreállítására, 
rendelőként történő felújítá-
sára. 

Ismét pályáztunk a Virá-
gos Magyarországért prog-
ramban, ahol tavaly is elisme-
réseket szereztünk. Sikeresen 
pályáztunk a Mákófalvi Tánc-
együttes fellépésének támoga-
tására, és igyekezvén segíteni 
az erdélyi testvértelepülésen 
élőket, pályázatot adtam be 
a javukra és 2.700.000 Ft-ot 
nyertek a Mákófalvi templom 
tetejének felújításra. 

Mintegy 100 millió Ft-os 
nagyságrendben pályázatot 
nyújtottunk be a TOP rend-
szerben az iskola több ütem-
ben megvalósítandó komp-
lex energetikai fejlesztésére. A 
fejlesztés I. ütemében a gépé-
szeti rendszer hőtermelő be-
rendezéseinek és használati 
melegvíz rendszerének kor-
szerűsítése történik meg. Ez 
a korszerűsítés az iskolai ét-
kezőhelyiség kialakításával 
együtt halasztást nem tűrő 
feladatunk, ezért megvalósítá-
sát akár önerős beruházásként 
is meg kellett kezdenünk. 

Előttünk álló feladatok

Természetesen sok feladat 
áll még előttünk, ebből csak 
néhány: A belterületi utak 
helyreállítása terveink között 
a legnagyobb volumenű, több 
mint 500 millió Ft-os forrá-
sigényű fejlesztési elképze-
lés, amelyhez jelenlegi infor-
mációink szerint uniós forrás 
nem áll majd rendelkezésre. 
E nagyléptékű beruházás fi-
nanszírozhatóságának meg-
teremtésén igyekszünk már a 
ciklus eleje óta. Ezzel együtt 
szükséges az utcák vízelveze-

tésének megoldása is. Egyes 
területein a településnek na-
gyobb léptékű esővíz elveze-
tési feladatok jelentkeznek, 
másutt pedig vízvezetékrend-
szer kiépítésére van szükség 
az építési telkek közműves 
ivóvízellátásának biztosításá-
hoz. Jogszabályi kötelezettség 
okán Nagyvenyimen biztosí-
tani szükséges valamilyen for-
mában a bölcsődei ellátást is. 

Temető

A temetőben új parcel-
la megnyitása válik szüksé-
gessé, s nagy az igény az ur-
nasírhelyek kialakítására is. 
Az üzemeltetővel egyeztetett 
fejlesztések mellett azonban 
továbbra is nagy problémát 
jelent, hogy a temetőben nem 
oda illő, kommunális erede-
tű szemetet helyeznek el is-
meretlenek. Ezúton is kérek 
minden jóérzésű Nagyveny-
imi polgárt, hogy a kommu-
nális szemetét az arra kijelölt, 
szerződött gyűjtőedényekben 

helyezze el. Ne sértsük meg a 
temetőben nyugvó elhunytak 
és hozzátartozóik érzéseit és 
kegyeleti jogát! A szemétel-
helyezés tilalmára figyelmez-
tető tábla kerül kihelyezésre 
a temető bejáratánál. A kom-
munális szemét elhelyezé-
si lehetőségének kiterjesztése 
körében az üzemeltetővel kö-
zösen tárgyalásokat kezdünk 
a hulladék-szolgáltató irányá-
ba. Körzeti megbízottunk és 
Polgárőreink kérésemre foko-
zottan figyelik majd az e sza-
bályokat megsértőket. Bízom 
minden polgárunk belátásá-
ban és jóérzésében!

Köszönöm Nagyvenyim 
polgárainak, szervezeteinek 
és vállalkozásainak, hogy az 
önkormányzat munkáját ja-
vaslataikkal, észrevételeikkel 
segítik, közös céljaink elérését 
aktív részvételükkel, lehetősé-
gük szerint adományaikkal is 
előmozdítják! 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Emlékművet állítottunk Vendel atya tiszteletére

Ismét pályáztunk a Virágos 
Magyarországért programban Elkészült az új, gyönyörű könyvtárunk
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Éljen sokáig! 
20 éves a Nagyvenyimi Polgárőrség

A születésnaposok, kivált-
képp a jubilálók, megérdem-
lik az érdemeikről szóló lel-
tárkészítést. Amikor már elég 
koros e megemlékezés alanya, 
bizony-bizony előkerülnek a 
történelmi szálak is a vissza-
tekintésekben…

A Polgárőrség Magyar-
ország egyik nagy létszámú, 
az egyesülési jog alapján lét-
rejött társadalmi szervezete. 
Célja az ország közrendje és 
közbiztonsága fenntartásá-
nak segítése, a határőrizetben, 
a környezet- és természetvé-
delemben, a veszélyhelyzetek 
megelőzésében és kezelésé-
ben, a társadalmi bűnmegelő-
zésben való lakossági részvé-
tel, illetve az önkormányzatok 
és a lakosság közötti bizalom 
erősítése, továbbá a helyi köz-
biztonság közösségi védel-
me. Jogelődje, az Önvédelmi 
Szervezetek Országos Szö-
vetsége (ÖSZOSZ) 1991-
ben jött létre (így az országos 
szövetséget a 25. évforduló-
ján kell köszöntenünk), mely 
megalakulásának évében ne-
vét Országos Polgárőr Szö-
vetségre változtatta, 223 egye-
sületet tömörített mintegy 10 
ezer taggal (ez a szám mára 
meghaladja az 55.000 főt). Az 
egyesületek a közbiztonság és 
az akkori rendőrség kritikája-

ként alakultak meg. Az OPSZ 
élén akkor dr. Kopácsi Sándor 
ny. r. vezérőrnagy állt, aki Bu-
dapest rendőrfőkapitánya volt 
1956-ban, és akit később a 
Nagy Imre per hatodrendű 
vádlottjaként elítéltek. 

Személye nem össze-
tévesztendő a vele egyébként 
szinte napra egyidős, ám még 
ma is élő és alkotó! Kopá tsy 
Sándorral, a magyar közgaz-
daság-tudomány ikonikus 
alakjával, s aki egy másik új-
ságcikkben szintén megérde-
melné a megemlékezést…

Kopácsi vezetése alatt kez-
dett erősödni a mozgalom, s 
a polgárőrök megszerezték a 
szakmai alapokat. A szituációs 
bűnmegelőzés mellett, vagyis 
a járőrözés mellett kibővült a 
tevékenységi kör. A civil bűn-
megelőzők a rendőrség mel-
lett a határőrség feladatainak 
ellátását is segítették. Részt 
vesznek a környezetvédelem-
ben, a gyermek- és ifjúság-
védelemben, a kábítószer-fo-
gyasztás megelőzésében, a 
rendezvények, sportversenyek 
biztosításában éppúgy, mint a 
közlekedés biztosításában, a 
helyes közlekedési magatartás 
oktatásában. A polgárőrök fo-
lyamatosan képzéseken vesz-
nek részt. Minden polgárőr, a 
megyei és az országos vezetők 

is, térítés nélkül végzik önként 
vállalt tevékenységüket. Min-
den megyében megtalálható a 
megyei szövetség, amely ér-
dekképviseleti szerve a tele-
püléseken működő Polgárőr-
ségeknek.

Nagyvenyim polgárőrsége 
az országos mozgalom meg-
alakulását követően néhány 
évvel, 1996-ban alakult. Az el-
múlt időszakban a polgárőrség 
tevékenysége egyre inkább be-
integrálódott a település éle-
tébe. Az önkormányzattal 
együttműködésben megvaló-
sított közbiztonsági fejlesztés 
után a körzeti megbízott ren-
dőr kollégával is egyre aktí-
vabb az együttműködésük, jár-
őrszolgálataik jelentős részét 
közösen teljesítik. A jó együtt-
működés eredményei meglát-
szódnak Nagyvenyim közbiz-
tonsági statisztikai adatainak 
javulásában. 

Mint ahogyan minden ci-
vil szerveződés, a Polgárőr-
ség életében is voltak-vannak 
sikerek és konfliktuspon-
tok. De az egyesület tagsága, 
a NAGYVENYIMI POL-
GÁRŐRÖK - így csupa 
NAGYBETŰVEL- az or-
szágos célrendszernek és el-
várásoknak megfelelően 
végzik Nagyvenyim lakókö-
zösségének értékeit óvó-vi-

gyázó munkájukat. Köszönet 
nekik az elmúlt két évtized-
ben végzett önzetlen munká-
ért! Hiszen ők napról-napra 
önkéntes munkájukkal járul-
nak hozzá Nagyvenyim köz-
nyugalmához. A rendszervál-
tást követő Magyarországra 
jellemző szabályozási átala-
kulások a polgárőrséget sem 
hagyták változatlanul. Mára 
e szervezetek vezetőinek pro-
fesszionális tudást igénylő ad-
minisztratív elvárásokkal kell 
szembenézniük. Az önkor-
mányzat pedig a települési ér-
deket szem előtt tartva igyek-
szik ehhez minden segítséget 
megadni. Az egyesület 20. 
születésnapjának alkalmából 
a polgármesteri hivatal Dísz-
termében tartott informá-
lis ünnepi ülés keretében lát-
tam vendégül polgárőreinket, 
ahol az egyesület vendége volt 
Cseh István az OPSZ elnök-
ségi tagja, az Etikai Bizott-
ság és az OPSZ Fejér Megyei 
Szervezetének elnöke. Falu-
napi rendezvényeink sorában 
pedig az iskolában rendezett 
kiállításon mutatkozik be a 
Nagyvenyimi Polgárőrség. Az 
egyesület elnökével együtt, 
tisztelettel invitálom Önöket 
e kiállítás megtekintésére! 

Vargáné Kaiser Katalin
 polgármester

Tisztelt Nagyvenyimi Tanárok, 
Tanítók, Óvodapedagógusok!
Köszönetet mondok önöknek, valamint az intézményeinkben 
dolgozóknak az egész éves kiváló munkáért, és mindazért, 
amit a nagyvenyimi gyermekek oktatásáért, neveléséért tettek!
A nyári szünet hátralévő részére jó pihenést, tartalmas időtöltést kívánok!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester



Mi újság Nagyvenyimen? 9

Pünkösdi Dalostalálkozó
A Nagyvenyimi Aranyda-

ru Nyugdíjas Klub Nagyveny-
im Nagyközség Önkormány-
zata, a Nyugdíjasok Szociális 
Fóruma valamint a Művelődé-
si Ház és Könyvtár támogatá-
sával 13. alkalommal rendezte 
meg a Pünkösdi Dalostalál-
kozót, amelynek ebben az év-
ben is a Nagyvenyimi Kossuth 
Lajos Általános Iskola torna-
terme adott otthont. Büszkék 
vagyunk rá, hogy ez a rendez-
vény országosan is ismertté tet-
te Nagyvenyim, és az Aranyda-
ru Nyugdíjas Klub nevét.

A klub tagjai már febru-
árban megkezdték a találko-
zó előkészületeit, és szíves in-
vitálásukra ebben az évben 15 
csoport hozta el népdalokból, 
bordalokból összeállított 10-15 
percnyi műsorát. A kísérőkkel 
és a népdalkedvelő közönség-
gel együtt a találkozó létszáma 
meghaladta a háromszáz főt.

Elfogadta meghívásunkat 
és megtisztelte rendezvényün-
ket jelenlétével dr. Galambos 
Dénes országgyűlési képvise-
lő úr, Hulák Zsuzsanna asz-
szony, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Család-és Ifjú-
ságügyért Felelős Államtitkár-
ság Idősügyi és Nyugdíjbizto-
sítási Főosztályának 
főosztályvezetője. 
Kedves felesége tár-
saságában köszönt-
hettük körünkben 
Semmelweis Ferenc 
urat, támogatónk-
nak, a Nyugdíjasok 
Szociális Fórumá-
nak elnökét, vala-
mint Magyar Ró-
bert operaénekest, a 
Nyugdíjasok Szociális Fórumá-
nak kulturális vezetőjét. Balogh 
Istvánné, a Nyugdíjas Szerve-
zetek „Életet az éveknek” Fejér 
Megyei Szövetségének alelnö-
ke is régi, kedves ismerősként 
érkezett hozzánk. Velünk ün-
nepeltek elöljáróink: Vargáné 
Kaiser Katalin jelenlegi, vala-
mint Rauf Pál úr és Szabóné 
Lőrincz Ilona asszony, Nagy-
venyim előző polgármestere 
és Kegyes Lászlóné képviselő, 

Nagyvenyim Nagyközség Ön-
kormányzata Kulturális Bizott-
ságának vezetője.

A résztvevő dalkörök, nyug-
díjas klubok tagjai közt az évek 
során már elmélyültek a ba-
rátságok, de minden évben új 
színt hoznak a frissen bekap-
csolódó csoportok is. A versen-
gés helyett az együtt dalolás, az 

örömzenélés vált a rendezvény 
legfőbb jellemzőjévé, ezért a 
szervezők úgy döntöttek, hogy 
eltekintenek a produkciók zsű-
rizésétől. A támogató vissza-
jelzés azonban nagy segítség 
a dalkörök további munkájá-
hoz, így őszinte örömmel fo-
gadtuk Vakler Annát, a Zene-
akadémia népi ének szakának 

oktatóját, Pesovár Ferenc díjas, 
Artisjus díjas népzene tanárt, 
etnográfust, aki a délután során 
hétköznapinak nem mondha-
tó dalos-verses szakmai érté-
kelésében remekül emelte ki a 
fellépők és a találkozó legfőbb 
értékeit. Méltatásában hang-
súlyozta, az itt dalolni össze-
gyűltek között rengeteg érett 
lelkű embert hallhattunk, akik 
készen állnak arra, hogy meg-
osszák azokat a kulturális, ze-

nei és érzelmi kincseket, ami-
ket életükben felhalmoztak, ha 
van kinek.

A találkozó alkalmával a da-
lok szárnyán képzeletben be-
barangolhattuk a Kárpát-me-
dencét. Első fellépőként a 
Büntetésvégrehajtási Intézet 
Mélykúti Kodály Kórusától 
egy Fejér megyei népdalokból 

összeállított válogatást hallhat-
tunk. Őket a házigazda Arany-
daru Dalkör követte azzal a 
Kalocsai népdalcsokorral, ami a 
KOR-TÁRS KI-MIT-TUD? 
székesfehérvári gáláján is nagy 
sikert aratott. A Duna túlsó 
partjáról érkezett dunavecsei 
Kék Duna Népdalkör messze 
kalandozva otthonától Mátrai 

dallomokból fűzte ösz-
sze műsorát. Üde szín-
folt volt előadásukban 
fiatal tagjuk, Rózsa Ri-
chárd Zalán szólója. 
Heves és Jász- Nagy-
kun- Szolnok megyei 
dalokkal állt színpadra 
a Búzavirág Népdalkör 
hölgykoszorúja, míg a 
Kisapostagi Nőegylet 
Dalkörének dalcsokrát 

hallgatva a Rábaközbe kalan-
dozhattunk. A magyar népda-
lok mellett szlovák nemzetiségi 
gyökereiket idéző szlovák nép-
dalt is bemutatott a Bács-Kis-
kun megyét képviselő második 
csoport, a dunaegyházi Jasná 
Jeseň Nyugdíjas Klub Dalköre. 
A Szappanos Lukács Népdal-
kör a kunsági pásztor népda-
lok mellett galgamenti népdal-
csokorral érkezett a találkozóra. 
A hangszeres kísérettel előa-

dott produkciók sorát a Kissol-
ti Nyugdíjas Egyesület nyitot-
ta meg több tájegység dalaiból 
válogatott, citerakísérettel előa-
dott műsorával. A seregélyesi 
Élő Ősz Nyugdíjas Egyesület 
Dalkörével egy kis időre visz-
szatértünk szűkebb pátriánkba, 
Fejér megyébe, hogy aztán új 
barátainkkal, a lepsényi Esthaj-
nal Nyugdíjas Klub dalosaival 
egy újabb ugrással „bevegyük 
magunkat a Bakony sűrűjébe”. 
A ráckeresztúri BOR-ÁSZOK 
Dalárda első ízben mutatkozott 
be a Pünkösdi Dalostalálkozón. 
Szigetközi népdalcsokrukkal 
rögtön belopták magukat nem-
csak a régi, rutinos résztvevők, 
hanem a szakértők szívébe is. 
Tolna megyei dalokkal készül-
tek a baracsi Barátság Nyugdí-
jas egyesület tagjai, a Hantosi 
Népdalkör pedig galgamenti 
dalokkal örvendeztette meg a 
közönséget. A Sárosdi Nyug-
díjas Klub tagjaitól Fejér me-
gyei népdalokat hallottunk, 
a rendezvényt a Vadon Nőtt 
Gyöngyvirág Dalkör szatmá-
ri népdalválogatása zárta zajos 
sikerrel.

Az idei találkozót a zene, a 
baráti hangulat és a kiváló ven-
déglátás mellett még egy fon-
tos esemény tette különlegessé. 
Az Aranydaru Nyugdíjas Klub 
élén vezetőváltás történt márci-
usban, így most együtt állt szín-
padra a klub régi és újonnan 
megválasztott vezetője, közö-
sen, egymást támogatva vezet-
ték a műsort, melynek végén a 
stafétabotot Póla Imréné Ági-
nak átadó Juhász Vedres Zol-
tánnét nem csupán a nagyve-
nyimi nyugdíjas társak, hanem 
a többi jelenlévő klubban meg-
ismert sok barát is köszöntötte.

Támogatóink segítségével 
2017-ben újra Nagyvenyimre 
várjuk Pünkösd előtt egy héttel 
a népdalok kedvelőit: a dalkö-
röket és szólóénekeseket a szín-
padra, a lelkes közönséget a né-
zőtérre - hogy ismét zendüljön 
az ének, szárnyaljon a lélek…. 

Mogyorós Mária
Művelődési Ház 

és Könyvtár vezetője

A Pünkösdi Dalostalálkozó több mint egy évti-
zede testesíti meg mindazt, amit Babits Mihály  
„A második ének” című versében tárt elénk:

 „Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

A körzet mezei futóverse-
nyén egyéniben kiemelke-
dő helyen végeztek: Bada-
csonyi Petra II., Kiss Márk 
III., Rauf Péter Pál IV., Szabó 
Fanni V., Tóth Levente VI. 
helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Budai Árpádné és 
Csikós-Nagy Norbert

Az októberben megrende-
zett körzeti mezei futóverse-
nyen I. korcsoportos fiúk a II. 
helyezést érték el. A csapat 
tagjai: Glaszhütter Dávid, 
Mess Ferenc Gergő, Sziffer 
Erik Csaba, Horváth Milán 
Béla, Rauf Péter Pál. Felkészí-
tő tanáraik: Budai Árpádné 
és Csikós-Nagy Norbert

Az októberben megrende-
zett körzeti mezei futóverse-
nyen III. korcsoportos lányok 
a III. helyezést érték el. A csa-
pat tagjai: Rauf Csenge Réka, 
Elek Judit, Szabó Fanni, 
Jonkl Csenge, Hekele Dóra. 
Felkészítő tanáraik: Budai 
Árpádné és Csikós-Nagy 
Norbert

Az októberben megrende-
zett körzeti mezei futóverse-
nyen III. korcsoportos fiúk az 
I. helyezést érték el. A csapat 
tagjai: Tóth Levente, Gál Já-
nos, Németh Norbert, Kiss 
Márk, Tóth András. Felkészí-
tő tanáraik: Budai Árpádné 
és Csikós-Nagy Norbert

Varjas Liliána népmese illusztrá-
cióját a tankerület rajzversenyén 
bronzecset díjjal jutalmazta a zsűri. 
Felkészítő tanára: Szalavics Eszter

Tankerületi német szépkiejtési verse-
nyen Tóth Levente az előkelő második 
helyezést érte el. Felkészítő tanára: Sza-
lavics Eszter. Szép volt Levente!

A megyei mezei futóversenyen 
III. korcsoportos csapatunk 
ezüstérmet szerzett és ezzel 
bejutott az országos döntőbe. 
A csapat tagjai: Gál János, Tóth 
Levente, Tóth András, Németh 
Norbert és Kiss Márk. Felkészítő 

tanáraik: Budai Árpádné és Csikós-Nagy Norbert

Győzelemmel zárták III. kor-
csoportos kézilabdás fiaink 
a körzeti diákolimpia őszi 
fordulóját.  A csapat tagjai: 
Kiss László, Tóth Levente, Tóth 
András, Árva Csaba, Szabó 
Zoltán, Bereck Máté, Gál Já-
nos és Kiss Tamás. Felkészítő 
tanáruk: Tóth Tamás

A tankerületi mesemon-
dóversenyen Futó Laura a 
nyolcadikosok mezőnyé-
ben harmadik helyezést ért 
el. Felkészítő tanára: Budai 
Árpádné

Iskolánk szépíró versenyén 
a következő tanulók értek el 
első helyezést: Erdélyi Gyula, 
Németh Enikő, Kiss Mónika és 
Szalai Virág. Eredményesen 
szerepeltek és a megyei ver-
senyre továbbjutottak: Géró 
Márk, Kiss Krisztina, Sztojka 
Arnold, Szabó Hermina, Pók 
Alexandra, Pap Dániel és Gyetvai Emese

A tankerületi történelem-
versenyen iskolánk csapata 
a III. helyezést szerezte meg. 
A csapat tagjai: Petrányi Bá-
lint, Veres Gábor, Tóth Leven-
te és Futó Laura. Felkészítő 
tanáraik Budai Árpádné és 
Becze Gábor

A tankerület integrált mate-
matika versenyén III. helye-
zést ért el felsős csapatunk. 
A csapat tagjai: Halasi Patrik, 
Kiss Martin és Kóti Attila. Fel-
készítő tanáraik: Góczánné 
Renyák Éva, Czimmer Éva, 
Markóthné Herdics Kriszti-
na, Wolf Györgyné

Akikre büszkék vagyunk
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A Petőfi iskola alsósoknak rende-
zett tankerületi angolversenyén 
negyedikeseink a harmadik helye-
zést szerezték meg. A csapat tag-
jai: Lesi Ramóna, Papp Angelika és 
Szántó Emma. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia

A Petőfi iskola alsósoknak rende-
zett tankerületi angolversenyén 
harmadikosaink a második helye-
zést szerezték meg. A csapat tag-
jai: Wágner Lili, Góczán Barnabás, 
Kuminka Zsófia. Felkészítő tanáruk: 
Kollárné Pál Erika

Varjas Liliána országos rajzverseny 
pályázaton harmadik helyezést ért 
el. Felkészítő tanára: Szalavics Eszter

Varjas Liliána különdíjban részesült 
az alsósok tankerületi rajzverse-
nyén. Felkészítő tanára: Szalavics 
Eszter. Ügyes vagy, Lili!

A III. korcsoportos kézilabdás 
fiúk nagyszerű játékkal, a ta-
vaszi fordulót is megnyerve, 
továbbjutottak a megyei for-
dulóba. A csapat tagjai: Kiss 
László, Tóth Levente, Tóth 
András, Árva Csaba, Szabó 
Zoltán, Bereck Máté, Gál Já-
nos és Kiss Tamás. Felkészítő 
tanáruk: Tóth Tamás

Szántó Emma megnyerte a vidéki 
iskolák 4. osztályosainak helyesírási 
versenyét, amellyel továbbjutott a 
megyei döntőbe. Felkészítő tanára: 
Tükör Balázs

A Szárnyaló természet című tankerületi rajz-
versenyen Hekele Dóra és Petrányi Bálint 
gyönyörű rajzaikkal kerültek a díjazottak 
közé. Felkészítő tanáruk: Szalavics Eszter

Kézilabda diákolimpia megyei 
döntőjében nagy küzdelemben 
második helyezést ért el isko-
lánk III. korcsoportos fiú csapa-
ta. Csapatunk tagjai: Árva Csa-
ba, Bereck Máté, Gál János, Kiss 
Benedek, Kiss László, Kiss Tamás, 
Szabó Zoltán, Tóth András, Tóth 
Levente. Felkészítő tanár: Tóth 
Tamás

II. korcsoportos focistáink a körzeti ver-
senyt magasan megnyerve a megyei dön-
tő negyedik helyezését szerezték meg. A 
csapat tagjai: Fülöp Milán, Kiss Benedek, 
Horváth Zoltán, Kolompár Milán, Kiss 
László, Hekele Dániel, Sipeki Marcell, Kiss 

Gergő. Felkészítő tanáruk: Csikós–Nagy Norbert

A területi polgárvédelmi versenyen 
ötödikes csapatunk kiemelkedő el-
méleti felkészültsége miatt Különdíj-
ban részesült. A csapat tagjai: Szabó 
Bálint, Manzéger  Illés, Szigeti Dániel, 
Rajcsányi Mercédesz. Felkészítő ta-
náruk: Becze Gábor

A területi polgárvédelmi versenyen 
hatodikos csapatunk megnyerve 
a versenyt, továbbjutott a megyei 
döntőbe, ahol harmadik helyen zár-
ta a versenyt.  A csapat tagjai: Rauf 

Réka, Pap Meláni, Sohajda Sára, Pokornyi Dóra. Felkészítő 
tanáruk: Becze Gábor
A területi polgárvédelmi versenyen 
hetedikes csapatunk a második he-
lyen végzett, továbbjutott a megyei 
döntőbe, ahol hatodikként zárta a 
versenyt.  A csapat tagjai: Varga 
Nóra, Baranyai Kata, Sudár Dániel, 
Kertész Dániel. Felkészítő tanáruk: Becze Gábor

Tóth Levente harmadik lett a tankerületi 
német szavalóversenyen. Felkészítő ta-
nára: Szalavics Eszter

A megyei csecsemőgondozó 
versenyen iskolánk csapata a 
harmadik helyezést érte el. A 
csapat tagjai: Futó Laura, Wág-
ner Anna, Debreczeni Lívia. Fel-
készítő tanáruk: Kiss Péter

Varjas Liliána mesepályázaton ismét reme-
kelt és rajzai bekerültek a hamarosan meg-
jelenő Tölgyfamaci antológiába. Felkészítő 
tanára: Szalavics Eszter

Tankerületi szépolvasó verse-
nyen Sipos Dorka első helyezést 
ért el a negyedikesek között, 
Mess Krisztián pedig harmadik 
lett a harmadikosok mezőnyé-
ben. Felkészítő tanáraik: Kundra Lászlóné és Batha Józsefné

Tankerületi szépíróversenyen min-
den évfolyamon sikeresek voltunk. 
Arany minősítést Komáromi Izabel 
3.b, ezüst minősítést Horváth Milán 
1.b, Rauf Péter Pál 2. a, bronz minősí-

tést Kvassay Fanni 4.b osztályos tanulóink érdemelt ki. Fel-
készítő tanáraik: Kissné Ságodi Gyöngyi, Koncz Magdolna, 
Kollárné Pál Erika, Tükör Balázs
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Óvoda, óvoda, óvoda

Tanácsok az óvodai beszoktatáshoz 
( Medvecky Kata pszichológus véleménye alapján)

1. A 3. születésnap körül, 
ill. egy-két hónappal az óvo-
da megkezdése előtt érdemes 
már elkezdeni beszélgetni 
gyermekünkkel arról, hogy ő 
bizony már nemsokára óvodás 
lesz! Mekkora kiváltság ez!

2. Sétáljanak többször a le-
endő óvoda felé, nézegessék, 
ismerkedjenek vele. 

3. Kezdjenek el otthon is 
kialakítani az óvodaihoz ha-

sonló napirendet (ha eddig 
még nem tették).

4. Beszéljék meg elő-
re, hogy mikor és ki fog érte 
menni, amit egy eseményhez 
kössenek (ebéd után, alvás 
után, stb.), mert a gyerekek-
nek ebben az életkorban még 
nincs olyan időérzékük, mint 
a felnőtteknek. 

5. Ne menjenek el úgy, 
hogy nem köszöntek el tőle. 

Röviden, határozottan, de 
szeretettel búcsúzzanak el. 
Bármi történik, ne fordulja-
nak vissza utána, hogy meg-
vigasztalják. Még ha nehéz is 
megtenni, gondoljanak arra, 
hogy fontos, hogy lássa el-
menni és előbb-utóbb meg-
tanulja, hogy ez azt is jelenti, 
visszajönnek érte.

6. Lehetőleg ne legyen 
más nagy változás a kisgyer-

mek életében (költözés, új 
délutáni külön foglalkozá-
sok, pl. sport) az óvodakez-
dés időszakában.

7. Olvassanak óvodáról 
szóló könyveket.

8. Szánjanak időt az óvodai 
beszoktatásra. Hangolódja-
nak rá gyermekükre, bízzanak 
benne és engedjék el, hogy a 
saját útját járhassa!

Jótékonysági családi nap
2016. június 3-án tartot-

tuk az immár hagyományos 
jótékonysági családi napun-
kat. A rendezvényre nagy 
szeretettel vártunk minden 
óvodást, testvért, szülőt, ro-
konokat, ismerőseket, leen-
dő óvodásainkat, azzal a cél-
lal, hogy vidám hangulatban, 
jókedvben töltsük a délutánt. 

Borongós reggelre ébred-
tünk, így egész nap izgatot-
tan figyeltük, vajon hogyan 
alakul az időjárás. Szeren-
csénkre az esőfelhők elke-
rültek bennünket. Színes 
programcsokorral vártuk az 
érdeklődőket. Fellépett óvo-
dánk Nyuszi csoportja, a ba-
racsi tornászlányok, és a fel-
nőtt néptáncosok. Kedves 
műsorral mutatkoztak be 
óvodánk néptáncos és mo-
derntáncos gyermekei. Lát-
ványos mazsorett bemutatót 
láthattunk a Nagyvenyimi 
mazsorett csoporttól. Énekes 
produkcióval mutatkoztak be 
iskolánk tanárai, Edit néni 
és Balázs bácsi. A jókedv fo-
kozásáról és a zenéről Szabó 
György gondoskodott a dél-
után folyamán. Az aprósá-
gok bátran vehették birtokba 
az udvar játékait, és zsákba-
macskát is vásárolhattak. 

Az éhes vendégsereg a 
konyhás nénik és szülők által 
közösen elkészített paprikás 
krumplival csillapíthatta éh-
ségét. A szülők által felaján-
lott gusztusos sütemények is 
pillanatok alatt elfogytak. 

Az egész délután folya-
mán arra törekedtünk, hogy 
a családok, kicsik és nagyok 
egyaránt találjanak kedvük-

re való élményt, hogy egy ki-
csit másképp éljék meg ezt a 
napot, mint általában a min-
dennapokat. A mai rohanó 
világban pár percre ki tud-
janak kapcsolni és ismerjék 
meg az óvoda tágabb közös-
ségét.

A közösségformálás mel-
lett a másik célunk az volt, 
hogy a rendezvényen befolyt 

összegből meg tudjuk valósí-
tani a már balesetveszélyessé 
vált udvari játék cseréjét. 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik a családi 
nap bevételéhez hozzájárul-
tak, hogy gyermekeink hét-
köznapjait biztonságos játé-
keszközzel gazdagíthassuk.

Viziné Tibai Ildikó
óvodapedagógus
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Búcsú a nagyoktól
Mérföldkőhöz érkeztek az óvodánktól elbúcsúzó gyerekek, 

hiszen szeptembertől már az iskola padjait koptatják majd. Ha-
talmas változás megy végbe az életükben, véget ér a kisgyer-
mekkor és megkezdik iskolás éveiket.

Június 9-én bensőséges keretek között elbúcsúztunk a nagy-
csoportos gyerekektől. Ez a nap róluk szólt, arra törekedtünk, 
hogy emlékezetes maradjon számukra.

Búcsúzó nagycsoportosaink: Csuti Borbála, Domján Judit, 

Grabecz Vivien, Hudi Luca, Timoska László, Tompai Vanda, Deák 
Tamara, Hengl Bence, Kiss Richárd, Kováts Máté, Németh Leven-
te, Sohajda Barna, Hajnal Attila, Rohonczi Réka, Szekeres Ben-
ce, Árva Csanád, Bernáth Boglárka, Gyöngyösi Levente, Horváth 
Dominik, Kardos Anna, Lesi Dominik, Palágyi Janka, Pintér Jo-
hanna, Simon Szilvia, Szilas Hanna.

Minden nagycsoportos óvodásunknak kívánunk nagyon jó 
pihenést, sok-sok élményt és jó szórakozást a nyárra!

Az óvoda kollektívája

K. László Szilvia: 

Ovi-búcsúztató
Most, hogy ilyen nagy lettem,
Vár az iskola.
Elbúcsúzom tőletek,
Viszlát, óvoda!
Sok játékod, szép meséid
Nagyon szerettem,
Óvó néni kedves arcát,
El nem feledem.
Szép emlékek, nagy élmények,
Nem szállnak tova soha,
Visszajövök, s elmesélem
Milyen az az iskola.

Új gyermekek az óvodában
Az idei évben 25 gyermek 

iratkozott be az óvodánkba a 
májusi beiratkozás során. Az 
új óvodások szeptember elején 
megkezdik óvodás életüket.  

Az óvoda az első nagy 
megmérettetés a család, szü-
lők életében, ahol kiderül, 
hogy vajon jól teljesítettek-e 
eddig szülőségből. Lehet, 
hogy ezt nem is fogalmazzák 
meg maguknak tudatosan a 
szülők, de ekkor kapnak elő-
ször visszajelzést.

Ahhoz, hogy jól vegyék 
az első nagyobb akadályt, ér-
demes elsőként a figyelmü-
ket saját magunkra irányíta-
ni és megvizsgálni, hogy mi, 
mint szülők hogyan állunk az 
óvodakezdés témájához.

– Hogyan gondolunk mi 
az óvodára?

– Vannak saját emlékeink?
– Milyen érzések töltenek 

el, amikor első nap visszük 
óvodába a gyermeket?

– Vagy amikor először 
hagyjuk ott egy-két órára az 
óvodában?

Minden gondolatunk és 
érzésünk kimondatlanul is 
sugárzik rólunk, a viselke-
désünkből, a mimikánkból, 
hanglejtésünkből, stb.

A gyerekek olyan antenn-
ákkal születnek, amelyekkel 
képesek dekódolni a nemver-
bális kommunikációnk mö-
gött meghúzódó érzéseket és 
gondolatokat, és ennek meg-
felelően reagálnak az új hely-
zetre.

Ha mi magunk szorongunk 
és félünk az óvodától, igazából 
nem szeretnénk még elszakad-

ni a gyermekünktől. Ezeket a 
félelmeket a gyermekünk is át-
veszi, és csupán beteljesíti tu-
datalatti vágyunkat.

Amikor azt tapaszalja a 
gyermek, hogy anya és apa is 
arról beszél, hogy milyen csu-

da jó dolog volt óvodába jár-
ni,  és bárcsak ők is újra ovisok 
lehetnének, mert ott aztán le-
hetett sok csudajó dolgot csi-
nálni, akkor talán ő is pozi-
tív izgalommal várja majd az 
óvodát.
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Gyermeknap
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a szervezeteknek, cso-

portoknak és magánembereknek, akik térítésmentes részvéte-
lükkel, bemutatójukkal, kóstoltatójukkal támogatták a Művelő-
dési Ház és Könyvtár által szervezett 2016. 06. 04-i gyermeknapi 
rendezvény lebonyolítását.

Csömöri Krisztián motocross versenyző
Csömöri Henriett 
Fruit Marketing Kft.
Halász Péter rendőrzászlós
Jobbágy Péter táncpedagógus, csoportvezető
Kethy Bolt
Nagy Edit
Nagyvenyimi Hip-hop csoport tagjai
Nagyvenyimi Mazsorett csoportok tagjai
Nagyvenyimi Polgárőr Egyesület tagjai
Renyák Krisztina
Zsámbéki Laura

Mogyorós Mária

Szüreti mulatság
Sok szeretettel meghívjuk településünk valamennyi lakóját 

2016. szeptember 24-én, szombaton délután a Nagyvenyimi 
szüreti felvonulásra és este a Szüreti Bálra. 

A nap folyamán a szüreti felvonulók végigvonulnak a falun, 
minden olyan ház előtt megállnak, ahol fogadják őket, és meg-
hívják a ház népét az este megrendezésre kerülő szüreti bálra. 

A környék településeinek már-már tradicionális rendezvé-
nye a szüreti mulatság.

Szeretnénk, ha Nagyvenyimen is olyan jókedvvel és me-
leg szívvel emlékeznének vissza rá a helyiek, ahogy teszik azt a 
szomszéd falvakban, városokban.

Kérjük, aki szívesen segítene a rendezvény lebonyolításában, 
vagy szívesen látná vendégül a szüreti felvonulókat, esetleg sze-
retne csatlakozni hozzájuk, jelezze a művelődési ház felé e-ma-
ilben (muvhaznagyvenyim@gmail.com) vagy személyesen. 

A részletes programról tájékoztatást a muhaz.nagyvenyim.hu 
oldalon, plakátjainkon, facebook oldalunkon (www.facebook.
com/muvhaznagyvenyim) találhatnak szeptember elején.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kulináris 
Kavalkád 

Családi bográcsos főzőversenyre, 
házi pálinka- és borversenyre 

várja a résztvevőket és 
az érdeklődőket 

a Nagyvenyim és Térsége 
Fejlesztésért Egyesület 

2016. szeptember 24-én 
10 órától.

A program részleteiről szeptember-
ben olvashatnak bővebben 

a település és 
a Művelődési Ház honlapján.

Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 

Megjelenik negyedévente. Példányszám 1500. 
Felelős kiadó: Nagyvenyimi Művelődési Ház vezetője. 

Nyomtatás: Rolling Nyomda.
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Az újkenyér ünnepe
Sok szeretettel várjuk településünk 

minden kedves lakóját a 
2016. augusztus 20-án, szombaton 

megrendezésre kerülő 

újkenyér ünnepre.
Helyszín:

Szent Bernát Arborétum parkja
Program: 

Aranydaru Dalkör fellépése
Nagyvenyimi Táncegyüttes fellépése

Kenyérszentelés

Az eseményről részletesen a honlapunkon, és plakátokon 
tájékoztatjuk Önöket.

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtár 

2016. július 11-től 2016. szeptember 1-ig 
KÖLTÖZÉS miatt ZÁRVA tart. 

Szeptember 1-től már az új, – az iskola és a ben-
zinkút közötti épületben kialakított – könyvtárban 
várjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük.

Művelődési Ház és Könyvtár
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
MEGKEZDŐDIK A KISZERVEZETT REHABILITÁCIÓS ÉS KRÓNIKUS 
ÁGYAK VISSZATELEPÍTÉSÉNEK PROJEKTJE  
 
Indul a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet központi épületét és a 
rendelőintézetet egyaránt érintő korszerűsítés, amelyhez vissza nem térítendő 
támogatást is igényel a Kórház.  
 
A fejlesztés során az intézmény épületeinek megüresedett szárnyaiba a korábban 
kihelyezett szolgáltatások kerülnek visszatelepítésre, emellett új szolgáltatások 
kerülnek kialakításra.  
A projekt eredményeként kiépül a központi épület 5. emeletének C és D szárnyán a 
mozgásszervi rehabilitáció – ide kerül visszatelepítésre a 128 rehabilitációs és 
krónikus ágy a kulcsi és a várpalotai telephelyekről. Az 5. szint B szárnyán átalakítják 
a sebészeti osztály orvosi-adminisztrációs részét. A rendelőintézet 5. emeletének B 
szárnyán rendelőket alakítanak ki a volt tüdőgondozó területén, illetve a 3. emelet B 
szárnya szintén rendelőknek ad majd helyet a volt tüdőszűrő területén. 
 
A beruházással párhuzamosan a kórház pályázatot kíván beadni a TIOP-2.2.8.A-15/1-
es felhívás keretében, hogy a felmerülő költségek közel 100%-át vissza nem térítendő 
támogatásból tudja utólag fedezni.  
 
Megvalósítási tervezett vége: 2015.12.31 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
2015.12.31. 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
BEFEJEZŐDÖTT A KISZERVEZETT REHABILITÁCIÓS ÉS KRÓNIKUS 
ÁGYAK VISSZATELEPÍTÉSÉNEK PROJEKTJE A DUNAÚJVÁROSI 
SZENT PANTALEON KÓRHÁZ – RENDELŐINTÉZETNÉL  
 
Az év végével zárult Dunaújvárosban a kórház központi épületét és a 
rendelőintézetet egyaránt érintő korszerűsítés, amely mintegy bruttó 200 millió 
forint európai uniós támogatás igénylése mellett, önkormányzati segítséggel 
valósult meg. A fejlesztés során az intézmény épületeinek megüresedett 
szárnyaiban visszatelepített és új szolgáltatások kerültek kialakításra.  
 
A projekt eredményeként kiépült a központi épület 5. emeletének C és D szárnyán a 
mozgásszervi rehabilitáció – ide került visszatelepítésre a 128 rehabilitációs és 
krónikus ágy a kulcsi és a várpalotai telephelyekről. Az 5. szint B szárnyán a sebészeti 
osztály orvosi-adminisztrációs részét alakították át. A rendelőintézet 5. emeletének B 
szárnyán rendelőket alakítottak ki a volt tüdőgondozó területén, illetve a 3. emelet B 
szárnya szintén rendelőknek ad ezentúl helyet a volt tüdőszűrő területén. 
 
A beruházással párhuzamosan a kórház pályázatot is adott be a TIOP-2.2.8.A-15/1-es 
felhívás keretében, hogy a felmerült költségek közel 100%-át vissza nem térítendő 
támogatásból tudja utólag fedezni. A pályázat elbírálása folyamatban van.  
 
A projekt bruttó összköltsége: 201.292.162 Ft 
Megvalósítási időszak kezdete: 2015.12.01 
Megvalósítási időszak vége: 2015.12.31 
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Nagyvenyim saját szemmel, és egy fővárosi szemével
Nagyvenyimen nőttem 

fel, születésem óta itt élek. 18 
évem alatt mindössze fél évet 
éltem Dunaújvárosban, de az 
alatt a fél év alatt a lelkem 
minduntalan vissza szeretett 
volna térni szeretett falujá-
ba, Nagyvenyimre. Nem múlt 
el úgy nap, hogy ne gondol-
jak arra, mennyire szerettem 
a nagyvenyimi életet. Hiány-
zott, hogy ha olyan kedvem 
van, kimehessek az udvarra, 
és leülhessek a kutyám mellé, 
vagy csak üljek, hátamat a ház 
falának vetve, és olvassak. A 
városi lakások erkélye ugyan-
is nem megfelelő erre a célra.

Esténként gyakran leül-
tem a konyhába, néztem ki az 
ablakon, figyeltem a város fé-
nyeit, és a Vasmű kéményének 
füstjét, de a falura gondoltam. 
Valami - nem csak a családom 
- mindig is idekötött engem. 
Így, amikor immár három hó-
napja visszajöttünk, monda-
nom sem kell, én voltam a leg-
boldogabb ember a világon. 

Azóta pedig ez a boldogság 
nem múlt el. Szeretem, ami-
kor végigmegyek az utcán, és 
ismerős emberek köszönnek. 
Szeretem, mikor nagyszüleim 
ismerősei megállítanak, hogy 
megkérdezzék, hogy sikerült 
az érettségi, és valamiért na-
gyon büszke vagyok a lakhe-
lyemre. Nagyvenyim mindig 
is csodálatos volt számomra, 
szeretem a levegőjét, a mada-
rak csicsergését, minden egyes 
utcát, minden egyes házat, és 
ha nagyon érzelgős szeret-
nék lenni, azt mondanám, 
szeretem Nagyvenyim min-
den egyes fűszálát. A lelkem 
 ideköt. És tudják, mit? Ez a 
falu egy budapesti fiatal sze-
mével is csodálatos.

Nemrég volt nálam egy 
nagyon kedves barátom, aki 
a fővárosban nőtt fel. Sosem 
szerette a várost, mindig is a 
falvak vonzották, a természet, 
a nyugalom, a béke. Sosem 
szerette a fővárosi nyüzsgést, 
sokkal jobban örült volna, ha 

falun élhet. Így természetesen 
Nagyvenyim igen mély be-
nyomást gyakorolt rá. Mikor 
a vasútállomáson felszálltunk 
az ide tartó buszra, egy dara-
big csak beszélgettünk, aztán 
a busz beért a faluba. „Üdv 
Venyimen” - mondtam neki, ő 
pedig kinézett az ablakon. Azt 
hiszem, tetszett neki, amit lát, 
és ezt meg is erősítette, hogy 
amikor leszálltunk a buszról, 
azt mondta, tetszik neki Ve-
nyim. Ezt a mondatot még pár 
alkalommal hallottam tőle két 
napos itt tartózkodása idején, 
és a második napon úgy dön-
töttem, elmegyünk a nagy-
szüleimhez. Ehhez tudni kell, 
hogy mi a falu egyik végében 
élünk, nagyszüleim pedig a 
másikban. Tehát valamikor 
reggel kilenc óra környékén 
elindultunk. Melegünk volt, 
de jót tett a séta, és nagyjából 
fél óra alatt meg is érkeztünk 
nagyszüleimhez. Barátnőm, 
aki fél a kutyáktól, kissé meg-
ijedt, meglátván nagyszüleim 

két kutyáját, de hamar össze-
barátkozott velük. A macskát 
szintén elég hamar a szívé-
be zárta. És természetesen az 
én kutyámat is - bár őt nem 
olyan hamar, de azért meg-
szerette. Ahogy néztem, mi-
lyen jól érzi magát az állatok-
kal, és hallottam a gügyögését, 
rájöttem, hogy ő tényleg falu-
ra vágyik. Mindig ezt láttam 
rajta. És természetesen ismét 
igazolta gondolataimat, mi-
kor a második itt töltött napja 
végén felpattantunk a buszra, 
és a vasútállomásra mentünk. 
Ekkor ugyanis azt mondta 
nekem, tényleg tetszik neki 
a falu. Szép, nyugodt, és ezt 
szereti. Úgyhogy azt hiszem, 
mi, venyimiek büszkék lehe-
tünk arra, amink van. Lehet, 
hogy kis helyen élünk, de én 
úgy gondolom, nem kíván-
hatnánk jobbat ennél. A falu 
csodálatos, a közösségünk is 
nagyszerű, és ennél tényleg 
nem kell több.

Dági Rebeka

Az Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Május 7-én 14 fellépő dal-

kör részvételével megtartot-
tuk a 13. Pünkösdi Dalostalál-
kozót. Ez volt az első alkalom, 
amikor közkívánatra nem ver-
senyeztettük a dalosokat. A 
körünkben lévő Vakler Anna, 
meghívott vendégünk látta el 
szakmai tanácsokkal a fellé-
pőket. Ajándékműsort adott a 
Mélykúti Kodály Kórus. Kö-
szöntőt mondott Vargáné Ka-
iser Katalin polgármester és 
dr. Galambos Dénes, ország-
gyűlési képviselőnk. 

A színvonalas előadások 
után helyben megebédeltünk. 
Közben a jelenlévők megte-
kinthették klubtagunk, Or-
bán Sándorné Dobos Francis-
ka festményeit. Az Aranydaru 
Dalkör és Kegyes Lászlóné 
megköszönte Juhász-Vedres 
Zoltánné, a közösség kultu-
rális életében végzett eddigi 
munkáját. Marika rendszeres 
versmondója volt a helyi ren-
dezvényeknek amellett, hogy 

a dalkör fellépéseit koordinál-
ta és a nyugdíjas klubot vezet-
te.

Köszönjük a polgármeste-
ri hivatal, a művelődési ház, a 
Nyugdíjasok Szociális Fóru-
mának támogatását, valamint 
klubunk tagjainak sok-sok 
munkáját.

Május 28-án ellátogattunk 
Ráckeresztúrra, ahová a dal-

kör meghívást kapott a Tej 
és Tojás Fesztiválra. Az egész 
napos programot mindenféle 

műsor tarkította. Június 4-re 
meghívást kaptunk Kisapos-
tagra, a Falunapra. Fellépett 
a dalkör, de elsöprő sikert az 
újjáalakult táncosaink a fel-
újított apáca show-val arat-
tak. Elkísért minket Vargáné 
Kaiser Katalin polgármester 

asszony is, aki láthatóan jól 
érezte magát.

Július 3-án a Varga Foga-
dóban megtartottuk hagyo-
mányos ünnepi klubnapunkat: 
36 éve alakult a nyugdíjas klu-
bunk, 26 éve pedig a dalkör.

Az ebéddel egybekötött 
összejövetelen virággal ked-
veskedtünk az alapító tagok-
nak. Megköszöntöttük a szü-
letés és névnapjukat az előző 
hónapban ünneplőket. Úgy 
gondoljuk, meghívott ven-
dégeink és a Solti Nyugdíjas 
Egyesület megjelent tagjai is 
jól érezték magukat, akikkel 
baráti kapcsolatot ápolunk.

Terveink:
– Augusztus 6-án Falunap
– Meghívást kaptunk Sere-

gélyesre, Berekfürdőre. Ezek-
nek a meghívásoknak időpont 
egybeesés miatt nem tudunk 
eleget tenni. Várjuk sorainkba 
az új tagok jelentkezését!

Póla Imréné 
klubvezető
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A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat tájékoztatója

A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot, hogy az Éves In-
tézkedési terv alapján idén ki-
tűzött cél, hogy a bántalmazás, 
elhanyagolás témájában infor-
mációt adjon a lakosságnak. 
Ennek okán szeretnénk több 
részben tájékoztatást adni a 
témával kapcsolatban.

Bántalmazás

Manapság számtalanszor 
hallunk, olvasunk rémisz-
tőbbnél-rémisztőbb híreket 
a tévében, újságban a gyer-
mekbántalmazásokról. Fon-
tos, hogy a leírt, hallott sorok 
nyitott fülekre találjanak a la-
kosság körében, mivel a téma 
fontosságát tekintve nem le-
het félvállról venni a kapott 
információkat. 

A bántalmazásnak több 
formája ismert, melyek mind 
ugyanolyan fontossággal bír-
nak: fizikai bántalmazás, lel-
ki- és a fizikai elhanyagolás, 
illetőleg az érzelmi bántal-
mazás. Ezek mind-mind kü-
lönböző módon tesznek kárt 
felnőttben, gyermekben egy-
aránt.

Gyermekek vonatkozásá-
ban a bántalmazás fogalma, a 
WHO által is használt defi-
níció:

„A gyermek bántalmazá-
sa és elhanyagolása (rossz bá-
násmód) magában foglalja a 
fizikai és/vagy érzelmi  rossz 
bánásmód, a szexuális visz-
szaélés, az elhanyagolás vagy 
hanyag bánásmód, a kereske-
delmi vagy egyéb kizsákmá-
nyolás minden formáját, mely 
a gyermek egészségének, túl-
élésének, fejlődésének vagy 
méltóságának tényleges vagy 
potenciális sérelmét eredmé-
nyezi egy olyan kapcsolat kere-
tében, amely a felelősségen, bi-
zalmon vagy hatalmon alapul.”

Kényes téma a bántalma-
zás témaköre (felnőttek kö-

rében is, nemhogy gyermek 
szinten). Tudható, hogy ezek 
a problémák legtöbbször 
rejtve maradnak a családokon 
belül. Felnőtt vonatkozásban, 
aki egy ilyen család része, leg-
többször egy láthatatlan bör-
tönben él, sokszor nem is tu-
datosul benne, hogy ő egy 
bántalmazott. Mondhatni 
egy idő után természetessé 
válik számára vagy ha észre is 
veszi, megmagyarázza önma-
gának, hogy ő ezt a „sorsot” 
miért érdemli. Ha valaki rá 

mer kérdezni környezetében, 
mert észreveszi a problémára 
utaló jeleket, akkor legtöbb-
ször egyből hárít és tagadja 
az ember. A gyermekek ilyen 
szempontból még védtele-
nebbek. Egy szakember csu-
pán a jelekből gyanítja, hogy 
baj van. Ha fizikai jelek nem 
mutatkoznak a gyermeken, 
akkor viselkedéséből, hirte-
len nagy viselkedésváltozása-
iból gyanítható, hogy valami 
gond van. Szólni, segítséget 
kérni, kitörni ebből az élet-

helyzetből mindkét esetben 
nagyon nehéz, de nem lehe-
tetlen! 

Állampolgárként is sok-
szor a félelem, vagy egyéb ér-
zések okán könnyebbnek tű-
nik „nem észrevenni”, szó 
nélkül hagyni azt, amit látunk 
környezetünkben. Ne tegyék! 
Merjenek jelezni, hiszen van 
lehetőség akár névtelenül a 
bejelentésre, amivel elindul-
hat egy olyan segítő folyamat, 
ami valaki egész életét meg-
változtathatja!

Családgondozóként fontos 
célunk, hogy enyhítsük, meg-
szüntessük és segítségére le-
gyünk mindenkinek, aki ilyen 
élethelyzetbe kerül. 

Nem mehetünk el szó nél-
kül az ilyen problémák mel-
lett, kérjük a lakosságot, hogy 
merjenek jelzéssel élni, ha 
környezetükben, családjuk-
ban ilyen jellegű problémák 
vannak!

Bizalommal várjuk Önö-
ket!

Pók Tamásné 
és Kajári Zsanett

A Szolgálat továbbra is ingyenes!
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

a törvényi változások következtében 
a Szolgálat adminisztrációja megváltozott.

Ebből adódóan a jövőben bármilyen problémával (információkérés, tanácsadás, segítő 
beszélgetés, probléma bejelentés) érkeznek a Szolgálathoz, személyes adataikról adatkeze-
lési nyilatkozatot kell kitöltenünk, mely tartalmazza alapadataikat illetve a TAJ számukat.

A Szolgálat továbbra is INGYENESEN áll a lakosság rendelkezésére.
Kérjük Önöket, hozzánk betérve ezeket vegyék figyelembe, és adataikkal együtt érkez-

zenek.

Köszönjük megértésüket! 
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Pók Tamásné (Zsuzsa) és Kajári Zsanett 
családgondozók

Ellátottak köre
- lelki, mentális problémával küzdő egyének, családok,
- szociálisan rászorult személyek, családok, hajléktalanok,
- krízishelyzetbe került személyek, családok,
- szenvedélybetegek, életvezetési problémával küzdők,
- gyermeknevelési problémákkal segítséget kérők,
- tartós betegségben szenvedők, fogyatékos személyek,
- lakhatási problémával, adósságteherrel küzdők,
- munkavállalási, foglalkoztatási problémákkal
 segítséget kérők,
- tartós és fiatal munkanélküliek,
- családi konfliktusok miatt a szolgálathoz fordulók,
- 0-18 éves korosztály és családtagjaik,
- utógondozás esetén 18-25 éves korosztály
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Boldogságprogram második évadja – 
A Nagyvenyimi Boldogság Klub első éve

Bagdi Bella, a Boldogság-
program elindítója és szak-
mai vezetője a 10 hónapos 
Boldogságprogramot azért 
indította el, hogy a pozitív 
pszichológia tudományos ku-
tatásait felhasználva rávilágít-
son arra, hogy az életünkkel 
való tartós megelégedettség 
és a boldogságérzet nem a 
körülményeink kedvező ala-
kulásától függ, hanem a meg-
felelő tudati és érzelmi beállí-
tottságtól.

A program mára a máso-
dik évadnak köszönhetően 
több mint 2,5 millió ember-
hez jutott el. Örvendetes tény, 
hogy egyre több oktatási in-
tézmény, köztük óvoda és is-
kola is csatlakozott már, ahol 
pedagógusoknak köszönhe-
tően már Boldogságórákat is 
tartanak Magyarországon.

Július 9-én a Budapesten 
megtartott országos és nem-
zetközi évadzáró értekezleten, 
ahol Győr, Budapest, Szolnok,  
Debrecen, Kisvárda stb. váro-
sok klubjai között immáron 
Nagyvenyim klubja is képvi-
seltette magát. A klubvezetők 
önkéntes munkáját oklevéllel 
ismerték el, s ezáltal köszön-
ték meg a klubtagoknak,hogy 
aktív részvételükkel hozzájá-
rulnak a pozitív pszichológia 
terjesztéséhez, egy boldogabb, 
szeretetben gazdagabb világ 
létrejöttéhez.

Félig üres vagy félig tele?
Elcsépelt közhelynek szá-

mít, mégis nagyon fontos tu-
datosítanunk magunkban, 
hogy milyen választ adunk 
erre a kérdésre. 

Aki képes örülni annak, 
ami van, és hálás, mert meg-
látja mindennek a jó oldalát, 
alkalmassá válik a boldog-
ságra. Ám, ha valaki folyton 
fanyalog, az saját energiáit 
csökkenti. Alapvetően min-
den ezen a kiinduló ponton 
áll vagy bukik. Amíg azon 
kesergünk, hogy miből nincs 

elég,miért alakult az életem 
az általam nem várt módon, 
mi bosszant a párom viselke-
désében, miért engem pécé-
zett ki a főnököm , addig az 
energiánk és a boldogságérze-
tünk csökken. Ahelyett, hogy 
megtalálnánk a módját annak, 
hogyan teremtsünk valamiből 
többet, hogyan oldjuk meg 
az adott helyzetet, a párkap-
csolati nézeteltéréseket, ho-
gyan szereljük le a főnököt 
vagy éppen elgondolkodunk 
azon,hogy miért adódott az 
életünkben ez az általunk nem 
kívánt helyzet. 

Persze, ha valamilyen do-
log nagyon aggaszt, betegség 
gyötör, vagy komoly anyagi 
gondjaink vannak, a kétségbe-
esés elapasztja az energiánkat, 
ezáltal nincs mivel feltölteni 
magunkat, belecsúszunk egy 
fásult állapotba. Innen nagyon 
nehéz felkapaszkodni. Ilyen-
kor is segít a tudatos hozzáál-
lás. Tudom, hogy ki kell mász-
nom ebből a helyzetből,meg 
kell keresnem a kapaszkodó-
kat. Ha egyedül nem megy, 
félre kell tennem a mindenfé-
le ódzkodásomat, és segítséget 
kell kérnem. Ehhez az egyik 
út a Boldogságprogram , mely 
már Nagyvenyimen is elérhe-
tő, hiszen szeptembertől ve-

zetésemmel Mogyorós Mária 
Művelődési Ház vezetőnek 
támogatásával elkezdte mun-
káját a Nagyvenyimi Boldog-
ságklub. Minden hónapban 
változó létszámmal és az ál-
landó tagok mellett új érdek-
lődőkkel más-más támával 
foglalkoztunk. Csak ízelítőül 
néhány: hála,optimizmus,tár-
sas kapcsolatok, megbocsátás.

Igazán felemelő érzés volt 
megtapasztalni, hogy a jelen-
lévők közül szinte minden al-

kalommal volt olyan, akinek 
a jó hangulat, a feltöltődés 
mellett az utolsó kapaszko-
dót nyújtotta a szakemberek 
által összeállított tudományos 
ismeretanyag és az útmuta-
tás a problémák megoldásá-
hoz. Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a leghosszabb út 
is egyetlen lépéssel kezdő-
dik. Akármilyen is a jelenlegi 
helyzetünk, nekünk kell érte 
vállalni a felelősséget. Ké-
pesek vagyunk arra is, hogy 
a panaszkodásra, mások hi-
báztatására, vagy a hárításra 
szánt energiát a megoldandó 
feladatra fordítsuk. Ettől vi-
szont erőre kapunk, hiszen nő 
az önbecsülésünk , így min-
den egyes apró lépéssel köze-
lebb kerülünk ahhoz a szem-
lélethez, hogy félig tele lesz a 
poharunk.

Bízom benne, hogy sikerült 
felébresztenem az érdeklődést 
klubunk iránt és szeptember-
ben a régi és új klubtagokkal 
együtt folytathatjuk utunkat a 
Boldogságprogram segítségé-
vel egy magasabb boldogság-
szint eléréséért.

Jelmondatunkkal kívánok 
a nyárra mindenkinek jó pihe-
nést és feltöltődést: Jobb vele-
tek a Világ!

Kegyes Lászlóné
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Diákbarát, hatékony 
korrepetálás, 
érettségire és 
nyelvvizsgára való felkészítés 
angolból.
Szabadi Andrea, telefonszám: 
0630/820-5780

A kötögetők és a Fonalparadicsom
Nagyvenyimen 2016. áp-

rilis 23-án a kötő és horgo-
ló csoport tartott kiállítást. 
Az eseménynek a művelődési 
ház klubterme adott otthont, 
ahol a csoport tagjai négy pa-
rafa táblára és pár asztalra ál-
lították ki műveiket. Az ér-
deklődők megcsodálhatták a 
csoport tagjainak kötött ru-
hadarabjait (pulóvereket, kar-
digánokat, sapkákat, sálakat), 
és hímzett terítőit, kitűzőit, 
fülbevalóit, a legkülönfélébb 
kiegészítőket és díszeket. Na-
gyon sok csodálatos tárgy volt, 
melyek a legkisebbektől a leg-
idősebb látogatókig minden-
kinek elnyerték a tetszését. 
A kisebb gyerekekre gondol-
va volt olyan, aki egy minion 
mesefigurát, más pedig egy 
kakast készített. A hatalmas 
színkavalkád is különös volt, 
a legtöbb ruhadarab más és 
más színekben pompázott, tu-
lajdonképpen a színskála bár-
mely színét megtalálhattuk a 
kiállításon.

A kiállításon megtalálható 
díszek többsége egy-egy ün-
nep köré csoportosult. Ilyen 
volt például a húsvét, amivel 
kapcsolatban horgolt tálacs-
kák, tojástartók és tojások káp-
ráztattak el mindenkit, de a 
karácsonnyal kapcsolatos tár-
gyak sokkal gyakoribbak vol-
tak. Temérdek angyalka várta 
a látogatókat, és kis csengők is 
akadtak szalagokkal átkötve. 
Voltak persze olyan művek is, 
melyek inkább egy évszakhoz 
(a tavaszhoz) kapcsolódtak. A 

virágok ugyanis elég gyako-
ri elemek voltak, melyek közt 
volt kisebb, nagyobb, egyszínű 
és többszínű is, de mind nagy-
szerű volt.

A terítők közt is hatalmas 
volt a különbség. Hozzá nem 
értő szemmel csak szépsé-

güket tudtam vizsgálni, nem 
pedig a bonyolultságukat, de 
úgy gondolom, mindegyik el-
készítése beletelt egy huza-
mosabb időbe, ám rájuk pil-
lantva az az érzésem támadt, 
hogy minden bizonnyal meg-
érte a készítőjének, ugyan-
is ezek a terítők gyönyörűen 
fel tudják dobni a lakást. Kü-
lönböző méretekben találhat-
tuk meg őket, volt, ami alig 
volt nagyobb egy tenyérnyi-
nél, de volt nagyjából egy mé-
ter hosszú, 30-40 centiméter 
széles is. Lényegében az ösz-
szes fantasztikus volt.

Ami pedig a ruhadarabo-
kat illeti, a sálak és sapkák 
össz hangban voltak, és ha va-
laki ránézett az ezek kiállítá-
sára szolgáló paravánra, az le-
hetett az első gondolata, hogy 
mennyi különféle sapkát lát 

itt! A pulóverek és kardigánok 
is eltérő mintájúak és kialakí-
tásúak voltak, ám mindegyik 
remekül nézett ki.

A kiállításon végig részt 
vettek a kiállítók, Nagyve-
nyimi kötő és horgoló cso-
portjának tagjai, akik közt 
a legidősebb a 87 éves Pan-
ni néni volt, aki még mindig 
szemüveg nélkül dolgozik! A 
legfiatalabb csoporttag nem 
volt jelen, de nem árt megem-
líteni, hogy a lány mindössze 
tizenéves.

A csoport tehát a legkülön-
bözőbb korú embereknek ad 
otthont, és a tagok elmondá-
sa alapján bárki megtalálhat-
ja itt önmagát, a jó társaságot, 
és természetesen a segítőkész 
embereket. A csoport egy ösz-
szeszokott közösségnek tűnt 
a szombati nap folyamán, en-
nek ellenére azonnal befogad-
nak maguk közé bárkit, aki 
szeretne csatlakozni hozzájuk. 
Külön öröm lehet a csoport-
nak, hogy nem csak nagyve-
nyimi tagok vannak, ugyanis 
immár két olyan ember van 
köztük, aki Dunaújvárosból 
utazik ki a foglalkozásokra.

A csoport egyébként há-
rom éve működik, a tagok 
száma megközelíti a húsz főt, 
és ez folyamatosan bővül. Ez 
alatt a három év alatt nagyon 
sok szép dolgot készítettek 
a tagok, és nagyon sokat se-
gítettek egymásnak, ennek 
eredményét tekinthettük meg 
április 23-án.

Dági Rebeka




