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Kulináris
Kavalkád

Kedves Nagyvenyimiek!
A Nagyvenyim és Térsége
Fejlesztéséért Egyesület célja a
térségfejlesztésben való koordinációs és operatív részvétel. Ez
nem valósulhat meg, ha a szereplők nem ismernek minket
kellőképpen. A kezdetekkor,
immár nyolc éve, ezért találtuk
ki „többcélú” rendezvényünket
a KULINÁRIS KAVALKÁDot. Céljaink között szerepel a
helyben lakók életkörülményeinek javítása is. Nagyvenyimen
és a környező településeken
elérhető kulturális és közösségi rendezvények fejlesztése
által az emberek közösségi aktivitásának növelése, a lakossági összefogás elősegítése és
elmélyítése. KULINÁRIS KAVALKÁD című, immár hagyománnyá vált rendezvényünk jó
mulatság, tartalmas időtöltés az
idelátogatóknak. (Folytatás a 2.
oldalon, plakát a 3. oldalon.)

Látogassanak el az új könyvtárunkba, amelyet a Falunapon avattunk!

Érdemes betérni!

Augusztus 6-án, a képviselő-testület ünnepi ülésének zárásaként Dr. Galambos Dénes
országgyűlési képviselő, Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere és Nemes
Zoltán, a kivitelező KINE BAU Kft. ügyvezetője vágta át a nemzeti színű szalagot a Palágyi
József Könyvtár épületének ajtaján (írásunk a 4. oldalon)

Interjú dr. Galambos Dénessel
– Lehet, hogy szerencsések vagyunk mi, nagyvenyimiek, hogy az ország középső
részén élünk, nem kell szembesülnünk napi szinten a migráció, a bevándorlók okozta
problémákkal. De ne gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk! Bennünket ugyanolyan veszély fenyeget majd,
mint a határ közelében lakókat, ha Brüsszel érvényesíteni tudja a betelepítési kvótát!
Védjük meg Magyarországot,

Európát október másodikán!
– kéri dr. Galambos Dénes
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Kulináris
Kavalkád kicsit másként
(Folytatás az 1. oldalról.)
Fő szerepe azonban ennél jóval többnek értékelhető. Teret, alkalmas közeget
teremt a helyi, térségi aktoroknak, magánszemélyeknek
és szervezeteknek egymás
megismeréséhez és kapcsolatba kerülésükhöz is. A térségfejlesztésben való koordinációs és operatív részvétel egy
sajátos megjelenési formája.
Egyesületünk pedig „konnektor” és „katalizátor” is a helyi,
térségi szinapszisok terében.
KULINÁRIS KAVALKÁDUNK egész napos rendezvény, mely a magyar kulináris
kultúra és hagyományos vetélkedési készség közegében,
minőségi kulturális élményt
és a szabadidő hasznos eltöltését nyújtva igyekszik a lakossági és civil összefogást, a
közösségi aktivitás növekedését előmozdítani.
Rendezvényünket eddig
minden évben a Sportcentrumban tartottuk nagy sikerrel. A tavalyi évben azonban
a rendezvény előtti napokban bekövetkezett tragikus
esemény okán nem tudtuk
megrendezni azt. Úgy döntöttünk, idén új, az eddigiektől kicsit eltérő módon tartjuk
meg a kavalkádot, a művelődési ház szüreti rendezvényéhez kötve. Így a szüreti programoknak is helyt adó iskola
udvarán várjuk a falu aprajátnagyját, hogy együtt örvendezhessünk e szép koraőszi
vidám programoknak. Látogassanak ki minél többen a
kavalkádra, hozzák a bográcsot és vegyék kezükbe a fakanalat! Köszönöm az egyesület tagjainak, hogy lehetővé
teszik a rendezvény megszervezését. A mintegy nyolc helyi család mellett persze mindig akadnak önzetlen segítők,
támogatók! Nekik külön köszönet a támogatásért!
Vargáné Kaiser Katalin

Mi újság Nagyvenyimen?

Interjú dr. Galambos
Dénessel

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 4-es számú választókörzet Nagyvenyimen élő
országgyűlési képviselője a
következőket hangsúlyozza:
– A modern kori népvándorlás eredményeként Nyugat-Európában sajnálatosan
az élet részévé vált a terror
és az erőszak. Ami Belgiumban, Franciaországban, Németországban megtörténhetett, az bárhol megtörténhet
az Európai Unióban. A migránsok a helyi konfliktusok
és a hamis ígéretekkel kecsegtető politika áldozatai.
A segítséget kell odavinni,
ahonnan a bevándorlók jönnek, nem pedig a bajt idehozni. Amit eddig láttunk a
népvándorlásból, azok csak
a bemelegítő körök voltak,
az igazi mérkőzés még előttünk áll. Komoly veszélyt jelent a Brüsszel által elfogadott kvótacsomag. Ennek
alapján ugyanis az Európába érkező bevándorlókat egy
előre meghatározott kvóta
alapján szétosztanák a tagállamok között, kötelező jelleggel. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben brüsszeli bürokraták
döntenének arról, hogy hány
bevándorlót
telepítsenek
Magyarországra,
anélkül,
hogy arról bennünket, a Magyar Országgyűlést és a magyar állampolgárokat megkérdeznék. Azt, hogy hány
bevándorlót telepítsenek be,
egy képlet alapján döntenék
el Brüsszelben, a fejünk felett. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe véve
mindez sok ezer bevándorló
Magyarországra telepítését
is jelentheti. A népszavazással meg akarjuk változtatni a
brüsszeli bizottság által már
meghozott döntéseket!
– A baloldali pártok nem
tartanak veszélyektől!
– A baloldali pártok és

szervezetek
szembemennek a szavazóikkal, amikor
a népszavazás ellen kampányolnak. Az ilyen gondolkodásmód külön veszélyt jelent
számunkra, mert Brüsszel ezt
is kihasználja. A 2016. október 2-ai népszavazás nemzeti
ügy. Ebben a kérdésben nincs
jobb- vagy baloldal, csak magyar emberek és magyar jövő
van. Nincs pártügy, csak pártok felett álló nemzeti ügy.
Sokat dolgoztunk azért, hogy
megint legyen jövője az országnak. A kvótareferendum
nemcsak egy országos népszavazás, hanem 3200 helyi,
települési szintű népszavazás
is, mert Brüsszel terve nemcsak az országot fenyegeti, a
településeket is. Ne higgyék,
hogy a migránsok ügye városi
probléma! Ha kulminálódik
a helyzet, akkor mindenhova eljutnak. Nem állnak meg
a határok mentén, hanem beszivárognak az ország belsejébe, eljutnak hozzánk is.
Ezért arra kérek mindenkit, a településeinken élőket,
a nagyvenyimieket, a népszavazásig hátralévő időben
hívják fel ismerőseik, barátaik, családtagjaik figyelmét
a buszon, beszélgetés közben a kötelező betelepítési kvóta veszélyeire, és buzdítsanak mindenkit arra,
hogy menjen el szavazni.
Mert ezt a csatát az emberek, vagyis önök nélkül nem
lehet megvívni! Fontos: ne
automatikusan szavazzanak,
ahogyan általában. A helyes
voks ugyanis ezúttal a NEM!
Mondjanak nemet Brüsszelnek a betelepítési kvótára!
Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!
Komoly gazdasági, kulturális és oktatási értékeket teremtettünk Nagyvenyimen
az elmúlt években, évtizedekben. Gondoljanak csak a
legutóbbira, a Palágyi József

Művelődési Ház és Könyvtár most, a Falunapon átadott épületére. A közösségi ház fejlesztésének ez csak
az első üteme volt, a folytatásban, a második ütemben a
szociális ellátó rendszernek
szeretnénk ott megfelelő helyet teremteni, ehhez a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
jóvoltából 150 millió forint
támogatást remélünk. Azt
szeretnénk, ha a nagyvenyi
miek érdekében működne ez
a rendszer, községünk lakóit szolgálnák a megteremtett értékeink, és nem másokét. Olyan emberekét, akik
mindezért nem tettek semmit, sőt, esetlegesen veszélyt
jelentenek ránk, családunkra,
gyermekeinkre, unokáinkra
nézve. Éppen ezért az október másodikai napszavazás a
mi személyes ügyünk is!
– Az Országgyűlés ritkán
alkalmazza a népszavazás
intézményét...
– Mi, magyarok mindig
népszavazáson döntöttünk a
jövőnket érintő legfontosabb
ügyekben, például a NATOés az EU-csatlakozás kérdéséről. Így lesz ez október
másodikán is: csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel
szeretnének együtt élni és
kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét
meghatározó döntések jogát
kivegyék a magyar emberek
és az Országgyűlés kezéből. A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet
küldhetünk Brüsszelnek. El
kell érnünk, hogy vonja vis�sza a kvótacsomagot, amely
jelentős gazdasági, kulturális és biztonsági kockázattal jár. Ezt a kockázatot nem
szabad felvállalnunk. Most
Magyarország jövője a tét,
ezért a népszavazásra mindnyájunknak el kell menni, és
NEM-mel szavazni!

Mi újság Nagyvenyimen?

Bursa Hungarica 2017

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
Testülete 2016. szeptember 13-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017.
évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az „A” és „B”
típusú pályázatok kiírásáról.
A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEK
TRONIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER)
EGYSZERI PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!
Ennek elérése:

https://bursa.emet.hu/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 2016. december 12-ig írásban értesíti.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző
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17 éve várt esemény: új könyvtárat
avathattunk Nagyvenyimen

Augusztus 6-án, a képviselő-testület ünnepi ülésének zárásaként dr. Galambos
Dénes országgyűlési képviselő, Vargáné Kaiser Katalin,
Nagyvenyim polgármestere
és Nemes Zoltán, a kivitelező
KINE BAU Kft. ügyvezetője
vágta át a nemzeti színű szalagot a Palágyi József Könyvtár
épületének ajtaján.
Nagyvenyim önállóvá válásának tiszteletére már sokadik alakalommal vigadtak
augusztus első szombatján a
helybeliek és vendégeik a venyimi falunapon. A helyi klubok, csoportok, és a népszerű
előadók fellépésére kíváncsi
résztvevőkön túl a csendesebb programok kedvelőit is
kihozta a kíváncsisággal vegyes öröm az idei rendezvényre, hogy részesei lehessenek az ünnepi ceremóniának,
melynek keretében átadták a
Könyvtár és Közösségi Ház
építését célzó beruházás I.
ütemében elkészült új könyvtár épületét a közösségnek.
„Új középületünk többszörösen is büszkeséggel tölthet el minket. Egy ilyen érték
létrehozására irányuló döntés
a közösség értékébe és a jövőbe vetett hit megnyilvánulása
a településvezetők részéről. A
Könyvtár és Közösségi Ház
építő erővel és összefogással
fémjelzett új korszakot nyit
Nagyvenyim polgárainak életében.” - mondta köszöntőjében a polgármester asszony.
A nemes cél mellé a kezdetektől felsorakoztak a helyi
közösség tagjai, és nagy örömünkre a település környezetében élő alkotóművészek,
vállalkozások, oktatási intézmények is. A 2015 novemberében az új könyvtár felépítésének támogatására szervezett
jótékonysági bálon, és a cél támogatására nyitott számlán
közel 4,5 millió forint adomány gyűlt össze.

Céljaink, szándékunk és
összefogásunk elismeréseként
Magyarország
Kormánya
2006/2015. számú határozatával 40 millió Ft. támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.
Az épület alapkövét 2015.
december 11-én helyezték
el, május végétől pedig már
a könyvtár berendezése volt
a feladat. Az épület méltó elnevezésére pályázatot írt ki az
Önkormányzat: Nagyvenyim
polgárainak kezdeményezésére az új épület névadója néhai
Palágyi József tanító, a település egykori jegyzője lett.
A Palágyi József Könyvtár és Művelődési Ház ünnepélyes átadására mintegy 300
főnyi vendég részvételével került sor. Megtisztelte rendezvényünket jelenlétével dr. Ga-

lambos Dénes, országgyűlési
képviselő, dr. Kovács Péter, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának vezetője, Suszter
Tamás rendőr őrnagy, dunaújvárosi rendőrkapitány és Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok
Szociális Fórumának elnöke. Testvértelepüléseink képviseletében vendégünk volt
Franz Göttler és Renate Treml
Altomünsterből, valamint a
Both György alpolgármester
vezette delegáció az erdélyi
Egeresről. Velünk ünnepeltek Támogatóink, valamint a
környező települések polgármesterei, oktatási és kulturális
intézményeinek vezetői, Palágyi József családjának tagjai,
és Nagyvenyim olvasóközönsége.
Rétvári Bence parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes levélben üdvözölte az
ünneplő közösséget:
„Engedjék meg, hogy gratuláljak önöknek a Palágyi
József Művelődési Ház és
Könyvtár avatójának, megnyitásának alkalmából. Egy 4000
fős község lakóinak életében
legalább annyira fontos egy
ilyen esemény, mint az ország
legnagyobb városában.
Szokás mondani, hogy
a könyvek tesznek minket
naggyá. Ha nem is pusztán

a könyvek formálnak minket
azzá, akik vagyunk, nagy szerepük van abban, milyenné is
válunk. Éppen ezért elismerésre méltónak tartom, hogy
új épületet kaphatott a könyvtár, mutatva ezzel fontosságát
az életünkben.”
Az ünnepet a Fontana Női
Kar verses-zenés összeállítása
tette emlékezetessé. Az érdeklődők a felszentelést követően megtekinthették a Palágyi
Galéria első képzőművészeti kiállításait is: a földszinten
a jótékonysági rendezvényre
alkotásaikat árverezésre felajánló művészek festményeiből, fotóiból rendezett közös
kiállításban, az emeleten Császár Mónika Ilona, Nagyvenyimen élő festőművész helyi
témájú képeiben gyönyörködhettek.
A beruházás II. ütemének
finanszírozására – melyben elkészül majd a közösségi ház
is – Nagyvenyim Nagyköz
ség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.2.115 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítésére,
fejlesztésére kiírt felhívásra.
A közösségi házunk elkészültéig is szeretettel várjuk
Nagyvenyimen és a Palágyi
József Könyvtárban a helyi és
távolabbról érkező vendégeinket, olvasóinkat.
M.M.
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A barátság az emberek szívében él
Nagyvenyim nemcsak a
falu önállóvá válását ünnepeli a falunapon, hanem a barátságot is. Ennek jó példája
a nagyrendezvény előestéje,
amikor Altomünster parkra keresztelték, és felavatták
a polgármesteri hivatal melletti zöldterületet, ahol a Barátságkő is áll. Mert a barátság olyan, akár egy téli lámpás.
Az Altomünster park ünnepélyes avatásán Vargáné
Kaiser Katalin, Nagyvenyim
polgármestere köszöntötte a
résztvevőket, a vendégeket,
elsőként dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselőt.
Az altomünsteriek üdvözletét Franz Göttler és Renáte Treml adta át a vendéglátó
barátoknak, felolvasta Anton
Kerle polgármester üdvözlő
levelét is. Az erdélyi Egereshez tartozó települések 50 fős
delegációjának vezetője, Both
György Egeres alpolgármestere is átadta jókívánságait a
nagyvenyimieknek. Vargáné Kaiser Katalin elmondta
egyebek mellett, hogy csodálatos napokat töltöttek nemrég a bajor partnertelepülésen, ahol tárgyaltak a jövőről
is, arról például, hogy jövőre új
bajorfát hoznak a településre,
amelynek keresve sem találhatnának méltóbb helyet az
Altomünster parknál. A barátok egy hordó sört is hoztak és paddal is gazdagították
a parkot, ahol a Barátságkő
közelébe erős szimbólumként
áll egy új emlékmű, és hirdeti a barátságot. Mert ahogyan

Francz Göttler fogalmazott:
már régen nem szimpla partnerség van közöttük, hanem
húsz éve mélyülő szoros barátság. Anton Kerle levelében
egyebek mellett a következő
áll: az igaz barátság az emberek szívében él.
Megtiszteltetést és hálát
érez, mert mély barátságuk
erős szimbólumát mostantól mindenki látja, aki elhalad
Nagyvenyimen az Altomünster park mellett. Galambos
Dénes köszönetet mondott
mindenkinek a nemzetek,
települések közötti barátság

ápolásáért, amelyet ma már a
társadalmi felelősségvállalás
program részeként is említhetünk. A jövőbe tekintve hangsúlyozta: jó lenne elérni, hogy
jövőre, ugyanitt még többen
részt vegyenek a helyiek által
bajorfaként ismert szimbólum
avatásán.
A parkavató után a művelődési házban folytatódott a
program, ahol két kiállítás is
nyílt. Az előtérben a községben működő patchwork klubok tagjai mutatták be alkotásaikat Folt hátán folt címmel.

A nagyteremben berendezett
tárlat pedig az idén húszéves
nagyvenyimi polgárőrség életét mutatta be. A civil szervezet tagjait Vargáné Kaiser Katalin után Cseh István, a Fejér
Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke is köszöntötte.
A kiállításmegnyitót követően a Zaphir együttes, valamint a Boka és a Klikk zenekar
remek hangulatú koncertje
zárta a napot. Az előbbi a kemény rock, az utóbbi a rockabylli zenei műfaj kiváló tolmácsolója.
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Kitűnő hangulatú Falunapunk volt

Barátságparkot és könyvtárat avattunk, közösségi díjakat adtunk át.
„A barátságnak nem kell
külső jel, a barátság az emberek szívében él!” - emelte ki
ünnepi köszöntőjében még
a pénteki parkavatón Francz
Göttler az altomünsteri küldöttség képviselője, és hogy
mennyire nem üres mondatok hangzottak el, arra a falunapi rendezvények kimagasló
sikere szolgált bizonyítékkal.
Augusztus 5-én és 6-án több
ezren vigadtak Nagyvenyim
önállóvá válásnak 69. évfordulóján.
A jeles ünnep alkalmából
megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen Dibusz Sánorné Díszpolgári Címben részesült.
Nagyvenyim Köz-szolgálatáért kitüntetést vehetett át
Szeberényi Gáborné, Segesdi Józsefné, László Tiborné, Szloboda Istvánné.
(Kitüntetettjeinkről külön
oldalon írunk.)
Az ünnepi ülés folytatásában felavattuk Nagyvenyim
új közintézményét, a Palá-

gyi József Művelődési Ház
és Könyvtár épületét. (Erről
is külön beszámolunk.) Az
ünnepi mozzanatok után teljesen megtelt a községháza
mögötti liget. Változatos és
kitűnő hangulatú programokon vigadtak a falunapra kilátogató emberek.
Reggeltől estig váltogatták a jobbnál jobb programok
egymást. Minden korosztály
találhatott magának kikapcsolódási lehetőséget. Vasárnap hajnalig állt a bál!
A nap vége felé a rendezvény fővédnöke Nagyvenyim
polgármestere mondta el gondolatait:
– Olyan eredményeket értünk el, melyre joggal büszkék
a nagyvenyimiek és mindazok, akik a fejlesztésekhez
munkával vagy egyéb módon
hozzájárultak. Értékeket hoztunk létre. A testvértelepülési
kapcsolatainkkal és a falunappal a népek, emberek közötti barátságnak állítottunk példát. Mellesleg pedig igen jól
érzi magát minden kilátogató
– mondta Vargáné Kaiser Katalin.

Kedves Nagyvenyimiek!
Megtelt a Liget a falunapi forgatagban! A község önállóvá válásának tiszteletére rendezett vigasság mellett
azonban az idei nyár is sok munkával telt az iskola és az
önkormányzat háza-táján.
A képviselő-testület a nyár látszólagos békéjében sem
tétlenkedett, ismét sok-sok értékkel gazdagodtunk. Még
el sem készült nagy büszkeségünk, az új könyvtár, máris
újabb beruházást kezdtünk az iskolában. A Falunap és a
beruházások külön-külön is embert próbáló szervezési feladatot jelentenek. Minden feladat – az időközben jelentkező nehézségek ellenére is – időben és szépen megvalósult és ezért köszönet illeti a munkában részt vevőket: a
művelődési ház vezetőjét Mogyorós Máriát és valamennyi
dolgozóját, az iskolai munkák építészeti kivitelezési részét
végző KINE BAU Kft. vezetőjét, Nemes Zoltán urat, az
önkormányzat technikai és adminisztratív körben tevékenykedő valamennyi kollégáját! Köszönet továbbá valamennyi támogatónknak, helyi vállalkozásoknak, akik
adományokkal is és műszaki segítséggel is szolgálták a település lakóinak jókedvét, és valamennyi művésznek, akik
munkáikkal kiállításainkon voltak jelen a sikeres Falunap
és méltó könyvtáravatás előmozdítására!
Nagyvenyim polgárai nevében VALAMENNYIEN
fogadják köszönetemet e munkáért, helytállásért és támogatásért, valamint Nagyvenyim és polgárai iránti elkötelezettségükért!
Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Mi újság Nagyvenyimen?
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A jeles ünnepek alkalmával hagyomány Nagyvenyimen, hogy a településért
sokat dolgozó emberek munkásságát megköszönje a közösség. Az idei rendezvényen
egy díszpolgári címet és négy
Nagyvenyim Köz-szolgálatáért kitüntetést vehettek át az
arra érdemesek.

Díszpolgárunk
Dibusz Sándorné Margitka
1952-től tagja a helyi közösségnek. A Pécsi Tanárképző
Főiskola matematika-fizikaműszaki ismeretek szakán tett
jeles államvizsga után 1963ban Nagyvenyimen kezdte el
szaktanári tevékenységét. Így
lett Nagyvenyimről induló diákból hazatérő tanár. Szűkebb
szakmai munkája mellett sokirányú tevékenységet végzett,
melynek különös színfoltja
volt az esti iskolások oktatása.
1965-ben férjhez ment. Férje Dibusz Sándor, a Dunaferr
nyugdíjasa, gyermekeik: Anikó, Éva és Katalin. Pályafutása
során először Molnár Frigyes
mellett kapott igazgatóhelyettesi megbízást, majd 1972-92ig volt a nagyvenyimi iskola igazgatója. Aktív közösségi
munkásságának köszönhetően 1990-ben második legtöbb
szavazattal jutott a képviselő-testületbe. 1994-ben pedig
övé volt a legtöbb szavazat! A

második ciklusban alpolgármesterként is kipróbálta magát. 1995 óta nyugdíjas évei is
aktívan telnek. Többször helyettesítette kollégáit Dunaújvárosban és a helyi iskolában.
Hosszú évek óta tagja a helyi
kórusnak. Pedagógusként, településvezetőként és közösségi emberként egyaránt értékteremtő életet élt és él.
Közszolgálatért
A díszpolgári cím mellett
Nagyvenyim Köz-szolgálatáért kitüntetéseket is átadták a
Falunapon.
Szeberényi Gáborné Nagyvenyimre járt általános iskolába. Szakmaválasztása a városba
sodorta, de amikor lehetősége nyílt, azonnal visszajött az
iskolába dolgozni. Első technikai csoportvezetőként higgadtság, megfontoltság jellemezte munkáját. Vallotta, hogy
a munkaidő addig nem jár le,
amíg a feladatainkkal nem vé-

geztünk, és a gyermekek, szülők, pedagógusok elégedettsége
a legnagyobb dicséret, amiben
részesülhet iskolai dolgozó. Az
új idők szava szerint szervezte
saját és kollégái munkáját. Tevékenységének köszönhetően
az oktatás támogatása mellett
nagy hangsúlyt kapott a közösségi feladatok minél teljesebb
elvégzése.
Segesdi Józsefné közel 30 éve
dolgozik abban az általános iskolában, melynek egykor tanulója volt. Hosszú éveken át
a gyermekek étkeztetésében
vállalt szerepet. Munkájában
soha nem találtak kivetnivalót: minden ellenőrzésnél dicséretet kapott a nagyvenyimi tálalókonyha tisztasága, a
folyamatok szabályozottsága
és azok szigorú betartása, betartatása. A szabályok mégsem ölték meg az gyermekétkezések jó hangulatát, teljes
mértékű odaadással, kedvességgel szolgálta ki a gyermekeket tanítási időszakban és a
nyári napközis táborok alkalmával. Elődje nyugdíjba vonulása után méltón folytatta a
technikai csoport vezetését. A
rendezvények magas szintű kiszolgálása, csendes, precíz háttérmunkája miatt joggal érdemelte ki a közösségi elismerést.
László Tiborné Nagyvenyim
Polgármesteri
Hivatalának
köztisztviselője 1992. április

1. napjától áll a polgármesteri hivatal alkalmazásában. Főként a képviselő-testület munkájához kötődő szervezési,
nyilvántartási, jegyzőkönyvvezetői feladatokat látta el
2008. decemberig. 2007 júliusában igazgatásszervező felsőfokú végzettséggel fokozta hatékony munkavégzését.
Volt gyámügyes, szabálysértési ügyintéző, birtokvitás ügyeket intéző. 2012 októberéről
új munkaterületként az adóügyeket is intézte. Szorgalma,
kitartása, példa értékű szakmai felkészültsége munkatársai és az ügyfelek elégedettségét szolgálta.
Szloboda Istvánné 1984.
február 1-től a községi tanács
szakigazgatási szervénél a kezdetekben adminisztrátori teendőkkel foglalkozott, majd
ügyintézői munkakörbe kerülve szociális, népességnyilvántartással kapcsolatos hatásköröket látott el. 1992-től új
végzettségével anyakönyv-vezetői feladatokra kapott megbízást. Az elmúlt évtizedekben kimagasló munkát végzett
az országgyűlési, önkormányzati választások, valamint a
népszavazások sikeres előkészítésében, lebonyolításában.
Harminckét éven keresztül felelt meg a határidőknek, a jogszabályoknak, és a hozzá forduló ügyfeleknek.
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Óvoda, óvoda, óvoda
Tanévkezdés a Nefelejcsben

Szeptember 1-től újra
gyermekzsivajtól hangos a
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda. Az óvoda dolgozói már a
szünet utolsó napjaiban lelkesen szépítgették a csoportokat, készültek a gyermekek
fogadására. Az ősz első napján a már óvodás gyerekek
jókedvűen, tele várakozással érkeztek az intézménybe,
megtörténtek a várva várt viszontlátások. Nagyon jó volt
átélni, hogy a gyerekek szinte mindannyian odaszaladtak, átöleltek, örömmel üdvözöltek bennünket. Az első
hét nagyon gyorsan eltelt, tele
izgatott élménybeszámolókkal. Újra felidéződtek a közös játékok, egymásra találtak
a megszokott kis játszótársak.
Az idei tanévre minden
beíratott kisgyermeket fel
tudtunk venni, így folyamatosan ők is megkezdik az
óvodai életet. Az új gyermekek szüleinek Szeptember 1-én délután szülői értekezletet tartottunk, ahol
megismerkedhettek az intézmény házirendjével és a leendő óvódapedagógusokkal.
Az általános ismertető után
a csoportos pedagógusokkal

Erdei óvoda projekten vehettek részt a nyáron azok a nagycsoportosainak, akik ma már iskolások
egyeztették a gyermekek beszokásának menetrendjét.
Az óvodai beszoktatás
nagy próbatétel nemcsak a
gyermek, hanem az egész család számára! Főleg az édesanyákat viseli meg az első elválás a gyermektől. Sokaknak
az elengedés a legnehezebb,
hiszen gyermekünknek idegen környezetben, védelmező
anyai jelenlét nélkül kell a napot eltölteni.
A teljesség igénye nélkül
pár olyan apró praktika, ami

Köszönet

Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek az elmúlt tanév során nyújtott segítséget, támogatást. Úgy gondoljuk,
hogy az általános köszönet mellett van néhány olyan család, amelyek külön is köszönetet érdemelnek.
Nyuszi csoport köszöni: Kissné Kéri
Viktóriának, id. Csontos Istvánnak és ifj.
Csontos Istvánnak, Parcz Lászlónak, Major
Csillának a Hankookos pályázat megvalósítása során nyújtott segítséget.
Köszönjük Szőke Péternek az élősarok
polcait, Kövesdi Istvánnak és párjának Siti
Katalinnak az autós szőnyeget.

átsegíthet az első nehézségeken.
 ha az édesanya önmagában is bizonytalan, kérje az
édesapa, vagy a nagyszülő
segítségét- rajtuk kevésbé
uralkodik el az aggodalom, általában nem akarják „anyatigrisként” védelmezni a csemetét.
 Sírni szabad! A sírás kifejezi a fájdalmat, ugyanakkor oldja a feszültséget. A
sírás egy természetes reakció, ne essünk kétségbe.

A Katica csoport szeretné megköszönni
az előző évben felajánlott segítséget:
Erős Lajos szüleinek a bababútor vásárlását.
Major Zsófia szüleinek a támogatását
amelyből játéktárolókat és irattartókat tudtunk beszerezni.
Valamint a Katica csoportos szülők segítségét melyből egy meseszőnyeget tudtunk vásárolni.
Köszönjük szépen a támogatást azoknak
a szülőknek, akik papír felajánlásukkal segítették vizuális tevékenységünket.
Óvoda dolgozói

Vegyük figyelembe a pici
bánatát, de ne igyekezzünk mindenáron „elmulasztani” a sírást.
 A gyermeket soha ne fenyegessük az óvodával!
 Soha ne csapjuk be, tisztázzuk vele, hogy mikor
jövünk érte. Igaz, hogy
még nincs kialakult időérzéke, de megérti, hogy „alvás után jövök érted”.
 Ne rendezzünk, hosszú,
fájdalmas búcsúzkodást,
ezzel csak megnehezítjük
az elválást.
 Ne példálózzunk a többi
kisgyermekkel.
Soha ne feledjük el, hogy
minden gyermek egy külön
kis egyéniség. Bátran merjük kérni az óvónénik segítségét, kérdezzük meg azokat
a kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Szívesen válaszolnak, és gyakran
adnak praktikus tanácsokat.
Kellő türelemmel, kitartással
és sok-sok szeretettel minden
jól fog menni.
Mindenkinek élményekben gazdag, nyugodt, örömökkel teli tanévet kívánunk!
Viziné Tibai Ildikó
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Hankook pályázat

A Hankook Tire Magyarország az idei évben is útjára
indította a Hankook Értékteremtő Önkéntes Programot, amelynek keretein belül
a vállalat a dolgozói, az általuk javasolt közhasznú szervezetek és közintézmények
javára végezhetnek önkéntes
munkát.
A program célja, hogy a
dolgozók személyes önkénteskedésén keresztül, járuljon hozzá a helyi közösségek
mindennapjainak könnyítéséhez.
A projektötlet megvalósításához a Hankook biztosítja a szükséges eszközöket és segédanyagokat. Kissné
Kéri Viktória segítségével az
idén óvodánk is pályázott a
programba. Zöld óvoda lévén nevelési programunkban
kiemelt fontosságúnak tekintjük a gyermekek környezettudatos nevelését. Ennek
egyik fontos eleme a hulladé-

kok szelektív gyűjtése. Immár
10 éve gyűjtjük óvodánkban
a papír és műanyag hulladékot. Az akkoriban kialakított
hulladéktároló sajnos mostanra olyan állapotba került, elhasználódott, hogy funkcióját
már nem tudta ellátni. Éppen
ezért pályázatunkban, olyan
nagyobb és biztonságosabb
tároló megépítését tűztük ki
célul, amely a mai kor követelményeinek jobban megfelel
és hosszú évekig szolgál majd
a hulladékok megfelelő tárolására.
A beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
Ifj. Csontos István és id.
Csontos István önkéntes munkájának köszönhetően a tároló fémszerkezete még a nyári
szünet előtt elkészült. Szep
temberben folytatódnak a
munkálatok, remélhetőleg hamarosan elkészül az új raktár
és birtokba vehetjük.
Viziné Tibai Ildikó
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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 fenntartói-működtetői
rendszerben sem, minden gondunkban mögénk állt. A községi
könyvtárnak új helyszínt keresve,
tovább bővült az iskolai színtér.
A régóta tervezett fűtéskorszerűsítésre igent mondott a képviselőtestület, így nemcsak a fűtésünk vált korszerűbbé, hanem a
régi kazánház helyén egy új étkezőt is sikerült kialakítani. Így 172
étkező tanulónknak nem kell átsétálni a szomszédos étterembe,
hanem helyben fogyaszthatják el
az iskolai menzát. Ezenkívül egy
újabb tantermet sikerült kialakítani a földszinten, így minden
osztályunknak kényelmes helyet
sikerült biztosítani.
Az idei tanévet 295 tanuló
kezdte meg iskolánkban, 15 tanulócsoportban. Tantestületünk
létszáma is tovább bővült, így 29
pedagógus munkálkodik azon,
hogy diákjaink hasznosan töltsék
mindennapjaikat az iskolában.
Két első osztályunkban 35 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. Közel
200 tanuló tartózkodik minden
délután az iskolában, ez tanulóifjúságunk közel 70%-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 el-

múlt években az osztályok közel
80%-a érettségit adó középiskolában tanult tovább, ami rendkívüli eredmény. Ez köszönhető az
idejáró gyerekek és családjuk pozitív hozzáállásának, 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. Már
két éve Tehetségpontként működünk, így folytatjuk ezen a területen a magas szintű munkát. Az
idegen nyelv oktatását első osztálytól felmenő rendszerben már
négy 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. A sportnak
iskolánk életében kiemelt helyet
biztosítunk. A tavalyi évben atlétáink több országos döntőben
remekeltek Budai Árpádné felkészítésével, nem véletlen, hogy
intézményünk, a Székesfehérvári ARAK Sportegyesület part-

nerintézményeként működik. A
szivacskézilabda sportágban alsós gyermekeink- fiúk és lányok
együtt- nagyszerű lehetőséget
kapnak már harmadik éve azzal,
hogy a Dunaújvárosi 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, Csikós –Nagy
Norbert testnevelőnk koordinálásával. Az idei tanévtől csapataink a Nagyvenyimi Sport Egyesület utánpótlását erősítik majd.
A mindennapos testnevelés órák
keretében modern táncot és kölyökatlétikát is oktatunk, melyek
tanulónk mozgáskultúráját segí-

tik. A kötélugrás sportág csapatát
tovább építjük az idei évben is és
hamarosan belépünk az országos
bajnokság versenyzői közé.
A tanulás mellett az iskola
fontos feladata, hogy vidám és
tartalmas programokat biztosítson az idejáró tanulóknak. Ebben
sem lesz hiány. Hamarosan kezdődik a Sulihét, ahol elsőseinket
avatjuk Kossuthos-diákká, majd
a sport, a vetélkedés s játék kerül
előtérbe, ezután egy családi délutánnal zárjuk a hetet. Ebben az
évben is megemlékezünk a világnapokról, részt veszünk Budapesten a Kutatók éjszakáján, és közel
100 tanulónk színházbérlettel jár
majd a Bartók Kamaraszínházba.
Papírgyűjtést szervezünk az osztálykirándulások támogatására az
őszi és a tavaszi időszakban is.
Az év többi hónapja is érdekes
programokkal várja a diáksereget
a tanulás mellett. Hétköznapokon rendkívül sok színes délutáni
foglalkozásra adunk lehetőséget:
a sport mellett magyar, matematika és nyelvi tehetséggondozást
végzünk, ezenkívül zenei tehetségeinket énekelni és furulyázni
tanítjuk, de nem hagyhatjuk ki a
felsorolásból a kézművességet, az
országos versenyek kapuját döngető polgárvédelmi szakkört, és
a nagyon népszerű újonnan induló sakk és röplabda szakköröket 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
kívánunk erőt, kitartást és sok sikert!
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Ünnepeljünk
együtt

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata és a Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete sok szeretettel meghívja Önöket nemzeti
ünnepünk, Október 23-a tiszteletére rendezett ünnepségre, melyet
2016. október 21-én, pénteken
15.30-kor az iskola tornatermében
tartunk.
Az ünnepi beszéd után a műsort
az iskola diákjai adják.

Nyári táborok
Napközis tábor

Balatonakali
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Önt is várjuk a Palágyi József
Könyvtárban!

A falunapi ünnepélyes átadás után szeptember 1-én
megnyitottuk könyvtárunkat.
Első naptól fogva nagy az
érdeklődés, sokan jöttek „csak
körülnézni” és a nézelődőknek
annyira tetszett a könyvtár,
hogy néhányan már beiratkozott olvasóként távoztak.
A gyerekek is örömmel
vették birtokukba a számukra
kialakított gyermekkönyvtári
részleget. Kicsik és nagyobbak
egyaránt élvezettel használják
a színes és vidám olvasósarkot.
Szerencsére régi olvasóink
is megtalálnak bennünket, és
örömünkre szolgál, hogy elégedettek az új könyvtárral.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves régi és új
olvasót. Kérjük, jöjjenek mi-

nél többen, gyarapítsák az olvasóink számát, és használják
ki a szép új, modern könyvtárunkat.
Debreczenyi Kálmánné
könyvtáros

Nyitva
tartás:
hétfőn

13-18 óráig

kedden

13-18 óráig

szerdán

13-18 óráig

csütörtökön

13-18 óráig

pénteken

9-14 óráig

Nagyvenyimi „ZÖLD HÍREK”

Rengeteg új élménnyel
gazdagodott az, aki részt vett
valamelyik (vagy az összes)
idei Erdőjárók Klubja programon (gyalogtúrák, vízitúrák,
vetítések). A túrák kiválasztásánál továbbra is fő nézetemet
alkalmazom - „Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem. Azt a földet,
melyen élünk, akkor szeretjük
igazán, ha szemtől szembe ismerjük is azt.” -, vagyis a túra
nem csak a természeti látványosságok megtekintéséből
illetve gyaloglásból, evezésből vagy tekerésből áll, hanem
az út közbeni érdekességek
és egyediségek (várak, emlékművek, népszokások stb.)
felkeresését és megismerését
is nagyon fontosnak tartom,
mert csak így teljes a kép. Továbbra is várunk mindenkit
a túráinkon! Akit érdekelnek
a programjaink, a www.erdojarokklubja.hu honlapunkon
tájékozódhat. Érdeklődj és
jelentkezz a túrákra a tura@
erdojarokklubja.hu vagy a

+36/70-3968300 telefonszámon vagy az új könyvtárban!
A hátralévő őszi programunk lerövidítve a következő,
válogass közülük:
Szeptember 24. (szombat):
MECSEK.
Október 8. (szombat): BALATON-FELVIDÉK.
Október 22-23. BAKONY. (jelentkezés lezárult)
November 4. (péntek) este
18. óra – vetítéses élménybeszámoló az idén nyári DÉLERDÉLY (Bánság és az
Al-Duna) Erdőjárók-kirándulásról.
November 6. (vasárnap):
BAKONY.
November 12. (szombat délelőtt): Nagyvenyim,
a Szent Bernát Arborétum parktakarítás.
November 19. (szombat):
GERECSE.
December 10. (szombat):
a „Mezőföldi Mikulás” teljesítménytúrák - NagyvenyimMezőfalva.
Az Erdőjárók Klubja –

szinte már csak egyedüli szervezetként - továbbra is segít
a nagyvenyimi templomkert
vagy más néven a Szent Bernát Arborétum fenntartásában, tisztításában.
Jöjjenek és segítsenek
nekünk október 1-én
szombaton délelőtt az első
őszi parktakarításban!
Várunk mindenkit 8 órától
a templomkertben!

Köszönöm Mindenkinek,
aki az elmúlt években valamilyen módon - pénzadomán�nyal, munkával vagy egyéb
felajánlással - segítette törekvéseinket. A nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum
egész évben látogatható. Most
ismét kérünk mindenkit, hogy
segítse a Szent Bernát Arborétum Alapítványa tevékenységét! Minden fajta támogatást
elfogadunk, de a parkfenntartáshoz a pénzadományokra
van a legnagyobb szükségünk.
Ezért aki tud és akar is adni,

az személyesen átadhatja támogatását vagy a 1010296938699320-00000002 számú
bankszámlánkra átutalással
vagy befizetéssel is megteheti. Alapítványunk közhasznú,
így a cégek adókedvezményt
is igénybe vehetnek, amennyiben egyszeri vagy akár rendszeres támogatást nyújtanak.
Jöjjenek el november 18án pénteken este 17 órakor
a templomban megrendezett
jótékonysági zenés-irodalmi
estünkre!
Ha információra van szükségük, az arboretum@erdojarokklubja.hu email címen, vagy a +36/209532197,
+36/309894772
vagy
a
+36/309391186 számokon
érdeklődhetnek. Honlapunk:
www.arboretum.nagyvenyim.
erdojarokklubja.hu.
Németh László, az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület elnökeként és
a Szent Bernát Arborétum
Alapítványa képviseletében

Mi újság Nagyvenyimen?
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei

A nyár az uborkaszezon ellenére tartalmas időszak volt a
klub életében.
Július 3-án a klub és a dalkör megalakulásának évfordulójáról emlékeztünk meg
ünnepi keretek között, ahol
vendégeink voltak kissolti barátaink.
Július 13-án fürdéssel egybekötött kirándulást tettünk
Kiskőrösre, majd eleget téve
a Kissolti Nyugdíjas Egyesület meghívásának, hazafelé
betértünk hozzájuk. Hatalmas meglepetésünkre a mintegy 40 főt lecsóval, innivalóval
és házi süteménnyel várták.El
sem tudjuk képzelni, miként
tudjuk ezt viszonozni! De
gondolkodunk a lehetőségeken!
Augusztus 5-re meghívást
kaptunk a baracsi Barátság
Nyugdíjas Egyesület negyedéves összejövetelére, ahol a
résztvevő tagjaink nagyon jól
érezték magukat.
Ugyanezen a napon kezdődtek a helyi falunap rendezvényei, melyekre meghívást kaptunk. Részt vettünk az

Altomünster-park felavatásán, az azt követő vendéglátáson, az új könyvtár ünnepélyes
átadásán, és természetesen a
műsorban is két produkcióval.
(Dalkör, Apáca-show) Ezen a
napon a klub saját részre főzést szervezett. A főzés és az
azt övező, követő hangulat jól
sikerült. Köszönet érte! Erre a
napra meghívást kaptunk Seregélyesre, de az időpont miatt megköszönve a meghívást,
nem vettünk részt a rendezvényen.
Augusztus 19-én a dalkör
és még páran elutaztunk Baracsra, a Népdalkörök 11. Találkozójára. Itt megtekinthettük a Padlás c. musicalt is.
Az Újkenyér ünnepén fellépett a dalkör egy arató-csokorral, Csizmadia György
verset mondott. Szép ünneplésben volt részünk.
Tiszteletbeli tagunk -Horváth Györgyné Terike- augusztusban ünnepelte 80.
születésnapját. Ebből az alkalomból szeptember elején
pezsgővel és virággal köszöntöttük.

Szeptember 24-én a szüreti felvonulás résztvevőinek
vendégfogadására készülünk,
és főzünk a Kulináris Kavalkádon.
Október 3-án a Varga Fogadóban tartjuk az Idősek Világnapját, ahová ez alkalommal rácalmási barátainkat is
meghívtuk.
Október 13-án viszonozzuk majd látogatásukat.

Október 6-án 10 órától sétát
teszünk az iskolától az Arborétumig a Világ Gyalogló Nap alkalmából. A helyszínen szalonnát sütünk, beszélgetünk, majd
visszatérünk a kiindulási pontra.
Szeretettel várjuk új tagok
belépését, akik jó társaságban,
jól szeretnék eltölteni idejük
egy részét!
Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas
Klub klubvezetője

Búcsúzunk
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy július 26án, hosszan tartó, súlyos betegség után,
életének 75. évében elhunyt

Csonka Rudolf

klubtársunk.
Csonka Rudolf rendszeresen fellépett az Aranydaru
Dalkör kísérőjeként és szólistaként egyaránt. A megmérettetéseken egyéni teljesítményét, csodálatos szaxofonjátékát többször is díjjal jutalmazták. Szívhez szóló muzsikájára, mellyel sokszor megörvendeztette hallgatóságát, sokáig
emlékezünk.
Fájó szívvel, szeretettel és tisztelettel búcsúznak tőle
az Aranydaru Nyugdíjas Klub
és a Dalkör tagjai
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu

Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Nagyvenyimi mazsorettek
nemzetközi találkozón

Augusztus 19-én huszadszor adott otthont Dunaújváros a Fúvósok és Mazsorettek
Nemzetközi Találkozójának,
ahová felkérést kap minden
évben a Nagyvenyimi Mazsorett csoport is.
A vidám hangulatú rendezvényt nagy érdeklődés
kíséri, hiszen a színvonalas
élőzene és a lenge, színes ruhákban táncoló, menetelő ifjú
hölgyek látványa igazi közönségcsalogató.
A résztvevő csoportok a
Dózsa György út -Vasmű út
útvonalon vonultak fúvószenekari kísérettel a mozi elé,
ahol a zenekarok bemutatkozását követően a mazsorettek
produkcióit láthatta a közönség. Nagyvenyim két csoporttal képviseltette magát a
rendezvényen. A kiscsoport

pomponos előadása széles
mosolyt csalt a jelenlévők arcára, a nagycsoport tagjai - a
falunapon már itthon is bemutatott - tradicionális mazsorett számukkal arattak sikert. Méltó beavatása volt ez a
fellépés az új mazsorett-csizmáknak is, amiket a bemutató napján kaptak kézhez a lányok.
A szervezők a csoportok és
a csoportvezető, Jobbágy Péter munkáját oklevéllel köszönték meg. Gratulálunk Péter bácsinak és a Lányoknak,
és köszönjük a Szülők, Nagyszülők lelkes támogatását. A
Nagyvenyimi Mazsorett Csoportot legközelebb szeptember 24-én, Nagyvenyimen a
Kulináris Kavalkádon láthatják.
M.M.
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Nagyvenyimi Foltvarrók
Hírei

Csoportunk lelkesen készült a falunapi kiállításra. Nagyon sok szép, dicsérő
bejegyzést kaptunk vendég
könyvünkbe azoktól, akik
megtekintették az alkotásainkat. Nagyon örülünk a szép
könyvtárnak, reméljük, lesz
folytatása, és lesz majd nekünk is helyünk az új művelődési házban.
A nyár nem telt el táborozás nélkül, két helyen is voltam, sokat tanultam Valentyina Kercsótól. Varrtunk táskát,
neszeszert, sok apróságot.
Rengeteg élménnyel, inspirációval gazdagodtunk a
nyár folyamán. Tanultunk
új technikákat, új mintákat.
Lesz mit átadni a csoportnak.
Már el is kezdtük a foglalkozásokat. Mindenki lelkesen
rajzolta a szabásmintákat, a

következő foglalkozáson jöhet a varrás.
Lassan itt az őszi közös varrások ideje. Szeptember 3-án
voltunk Iváncsán. Nagyon jó
hangulat volt, mint mindig,
most is kitettek a lányok magukért. Nem hiába, mert annak ellenére, hogy a foltvarrás
nagy türelmet, kitartást kíván
bizonyítja ezt hogy nagyon
sokan összejöttünk. Lehetett
vásárolni anyagokat, kellékeket, könyveket, amire szüksége van a foltvarrónak.
Reméljük, továbbra is jó
hangulatban telnek a foglalkozásaink. Ha valakinek kedve van csatlakozni hozzánk,
nagy szeretettel várjuk, ahogyan minden érdeklődőt is.
Nagyvenyimi
Foltvarró
csoport: 
Selmecziné Irén
a csoport vezetője
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Határokon átívelő barátságok

Több évtizedes hagyomány
már, hogy altomünsteri partnertelepülésünkön élő barátaink ünnepi eseményre hívnak meg bennünket. Így volt
ez most is, mégis rendhagyó
volt az idei ünnep. Többek
között azért, mert kerek évfordulót, a Bajor sörfőzés 500
éves évfordulóját ünnepelték
a településen több helyszínen
oly módon,hogy az ünnepet
„STROM LOS”,azaz „áram
nélkül” hirdették meg. Ez
annyit jelentett, hogy a fellépő csoportok hangosítás nélkül adták elő produkciójukat.
Igazán megtisztelő és felemelő érzés, hogy vendéglátóink az ünnepüket velünk
együtt készültek megélni. A
meghívást elfogadva július
28-án Vargáné Kaiser Katalin
polgármesterasszony vezetésével 54 fővel indultunk útnak
a Nagyvenyimi Táncegyüttes tagjaival, valamint 4 kiváló
zenésszel együtt. Altomünster
elöljárói, élükön Anton Kerle
polgármester úrral, valamint a
vendégfogadó családok nagy
szeretettel és az elmaradhatatlan üdvözlőitallal fogadták
a csoportot a helyi sörfőzde, a
Maierbräu előtt.
Másnap reggel a néhány
éve átadott S-Bahn-nal Dachaun keresztül együtt utaztunk Münchenbe, ahol a
városnézést a híres Marienplatz-on kezdtük. Idegenvezetőnktől megismerhettük a
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sörfőzés történetét, München
belvárosának kialakulását és
történelmét. Ezután látogatást tettünk a híres és legendás müncheni sörfőzdébe a
Hofbräuhaus-ba. Ezután el-

kilátott a gulyás főzésnek. A
mi ajándékunk vendéglátóink
számára az utánozhatatlan és
sokak által dicsért „ungarisches gulasch”, magyar népzene és a tánc volt. Néptán-

látó családokkal együtt nagy
szeretettel fogadtuk az iskola aulájában vendégeinket,
akik a családoknál töltött rövid idő után velünk voltak az
Altomünster Park avatóján,

látogattunk a sokak által kedvelt és látogatott müncheni
piacra, ahol megismerhettük
a leghíresebb sörfőzdéket és
a sörcsapolási hagyományukat, a Spöckmeier Étteremben elfogyasztott ebéd és szabad program után tértünk
vissza Altomünsterbe. Szombaton a helyi Maierbräu sörfőzdébe látogattunk el, ahol
megismertük a sörfőzés folyamatát, majd a sörfőzde éttermében következett az ebéd
tradicionális bajor étellel a híres Weißwurstessen, azaz fehér kolbász a frissen sült pereccel és frissen főzött sörrel.
Az ünnep délután kezdődött, de addigra szorgos csapatunk feldíszítette a „Magyar
standot” és Vér Szilveszter ne-

cosaink élőzene kíséretében
Czuppon Péter és Kuminka
Zsuzsa vezetésével kápráztatták el a jelenlévőket. Szabó
Attila harmonika zenéjével
mutatta be, milyen a magyar
virtus. Több helyszínen is
nagy sikert arattak. Vendéglátóink megfogalmazása szerint
az ünnep egyik színfoltja volt
a tánccsoport műsora, Szabó
Attila pedig nem csak színpadi fellépésével, hanem a téren
nyújtott zenei teljesítményével is remek hangulatot varázsolt a jelenlévőknek.
Kellemes hangulatú, baráti,
élményekben gazdag együtt
töltött napok után tértünk
haza. Mindannyiunk szívében sokáig élnek a csillogó
szemek, a baráti ölelések, az
együtt megélt örömteli pillanatok.
Hazatérvén néhány nap
múlva mákófalvi és altomünsteri barátaink érkezésével tovább adhattuk a vendéglátói
szeretetet. Mi is úgy éreztük,
meg kell osztani Falunapi ünnepünket határon túli barátainkkal. Altomünsterből egy
kisebb küldöttség érkezett
hozzánk Franz Göttler és Renate Treml személyében, míg
Mákófalváról Both György
Egeres község alpolgármestere 48 fős csoporttal érkezett
hozzánk, köztük a mákófalvi
néptáncosokkal. A vendég-

majd közös vacsorával zártuk a napot. A szombati falunap az ünnepi testületi ülés
után gazdag programmal várta a látogatókat. Az idei évben
először léptek fel Nagyvenyimen Mákófalváról érkezett
néptáncosok kalotaszegi táncokat bemutatva, elbűvölően
szép népviseletben.
Az együtt töltött idő,
mindig gyorsan elrepül. Jóízű beszélgetések, baráti hangulatú együttlétek színesebbé teszik életünket. Bár nem
így akarjuk,de a búcsú mégis
mindig kicsal a szemünkből
egy-egy könnycseppet és még
el sem indult a csoport,máris
azt tervezzük,mikor találkozunk újra. De ez így van rendjén, hiszen ez a BARÁTSÁG!
Franz Göttler szavait idézve az az ünnep, amelyen jó barátok vesznek részt és szívből
segítenek, csak jól sikerülhet.
A mi ünnepeink jól sikerültek!
Köszönet mindazoknak,
akik a vendégfogadásban
részt vettek, vagy munkájukkal bármi módon hozzájárultak az ünnep hangulatának
emeléséhez! Kívánom, hogy
községünkben minél többen
kapcsolódjanak be a partnerkapcsolatba, hogy közös élményeinket mind szélesebb
körben élhessük meg!
Kegyes Lászlóné
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Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
tájékoztatója
Az előző számban megjelent témakört (bántalmazás)
folytatva, mostani cikkünk a
bántalmazás egy tágabb értelemben vett formájáról szeretne információt adni a lakosság
számára.
A Nefelejcs Óvoda, illetőleg a helyi Kossuth Lajos
Általános Iskola segítségével
már személyesen is sikerült
szülői értekezleteken megszólítani számtalan szülőt a
témával kapcsolatban. Ezúton köszönjük a lehetőséget
az intézményeknek. A szülőknek pedig köszönjük a felénk
mutatott elfogadást és a nehéz témával kapcsolatos nyitottságot.
Az elhanyagolás hivatalos definíciója: „Az elhanyagolás többé-kevésbé tartós
helyzetekre utal, amelyekben hiányzik a gyermek felé
irányuló szeretet, elmarad a
gondozás, a táplálás, a gyermek életéhez, fejlődéséhez
alapvetően szükséges tárgyi
feltételek hiányoznak.”
Ezen definíció alapján egy
nagyon szélsőséges elhanyagoló magatartásra gondol
az ember, melyből arra következtethet, hogy rendben,
megnyugodhatok, hátra dőlhetek a fotelomban és tovább
lapozhatok, hiszen mindez
a mi családunkra nem igaz.
De fel kell hívjuk a figyelmet
arra, hogy érdemes a cikket
tovább olvasni, hiszen olyan
információkat
szeretnénk
megosztani Önökkel amely

az elhanyagolásnak számtalan „enyhébb” megnyilvánulási formáit mutatják meg, és
sajnos sokan érintettek lehetnek ezekben a hiányosságokban.
 oktatási-nevelési elhanyagolás: a tankötelezettség nem teljesítését jelenti (ide tartozik az óvodai
kötelezettség, illetve adott
helyzetekben a megfelelő
szakemberek megkeresésének hiánya);
 fizikai elhanyagolás: az
alapvető fizikai szükségletek, a higiénés feltételek
vagy a felügyelet hiányát
jelenti;
 érzelmi elhanyagolás: az
érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiányát, a gyermek
érzelmi kötődésének durva mellőzését, elutasítását, vagy a gyermek jelenlétében történő más
családtaggal
szembeni
erőszakos, durva, támadó
magatartást jelenti.
Talán ha figyelmesen átolvassa az ember, nem is feltétlenül gondolja elsőre, hogy
„bántalmazásnak”- elhanyagolásnak számít, ha nem tudom megoldani gyermekem
felügyeletét (hosszú távon),
hiszen általában mit mondanak a szülők? Mivel nyugtatják magukat? Nagyok már a
gyerekek, önállóak, nem kell
féltenem őket, és amúgy is, 5
perc alatt itthon vagyok, ha
baj lenne. De sajnos ez csak

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

önámítás, és a gyermek nagyfokú veszélyeztetése, amely
már hatósági intézkedést is
von maga után. Ezért kérjük
Önöket, hogy ne vegyék félvállról ezeket a sorokat, okuljanak belőle!
Azt sem gondolják sokan,
hogy, ha nem tudják biztosítani a gyermekük számára az állandóságot (ami lehet
sűrű párkapcsolatváltás, sűrű
költözködés, állandó munkahelyváltás) ezzel olyan sérüléseket, blokkokat alakíthatnak
ki a gyermekükben, mellyel
később komoly gondjaik lesznek a szülőknek és elsősorban
gyermekeknek.
Az elhanyagolt gyerekekről tudni
kell, hogy
 kevéssé érzik magukat szeretetre méltónak,
nincs pozitív énképük,
alacsony önértékeléssel
rendelkeznek, nehezen
motiválhatóak, nehezen
kommunikálnak.
 az elismerés érdekében
igyekeznek mások ked
vében járni, a figyelmü-

Ügyfélfogadás:
H-SZ-P : 8-11
K-CS: 13-15

Telefon:
25/506-212

ket magukra irányítani
(például gondoskodnak,
ajándékokat adnak, bohóckodnak).
 könnyen
megtanulják,
hogy mások mit várnak el
tőlük, ám azt nem tudják,
hogyan értelmezzék ezeket az elvárásokat, milyen
érzelmeket feltételezzenek mögöttük.
 nehezen dekódolják mások érzéseit, és saját érzelmeikkel sincsenek tisztában.
 nagyon bizonytalanok a
társas helyzetekben, nehezen nyílnak meg, rugalmatlanok.
 első látásra gyakran túlzottan alkalmazkodónak
tűnhetnek, ám alkalmazkodásuk és ragaszkodásuk kiszámíthatatlan.
 ki vannak téve a magány
és az izolálódás veszélyének.
Azt gondoljuk, hogy ezen
felsorolt tényezők közül egyiket sem akarják gyermeküknek. Ezért kérjük Önöket, figyeljenek oda az apróságnak
tűnő dolgokra is.
Ha támogatásra, segítségre
van szükségük, akkor Szolgálatunk ügyfélfogadási időben
nyitva áll az Önök számára.
Ha személyesen nem találnak
helyünkön, akkor telefonon
érdeklődhetnek.
Bizalommal várjuk Önöket!
Pók Tamásné (Zsuzsa)
és Kajári Zsanett

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!

Györök Károly
20/362-58-17

Mi újság Nagyvenyimen?

Nagyvenyimi
ÖKO-NAP
Tegyünk együtt ismét

a környezetünk védelméért!
Mit kezdjünk elromlott hűtőnkkel, a TV-vel, a porszívónkkal, 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.
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Ebsétáltatók figyelmébe!

Az elmúlt hetekben több észrevétel érkezett önkormányzatunkhoz közterületen ,,felejtett” kutyapiszokkal kapcsolatban.
Házi kedvenceink mozgásigényét sétáltatással, futtatással
igyekszünk kielégíteni. Az intenzív mozgás természetes módon intenzív emésztésre serkenti az egészséges állat szervezetét.
Saját kertjében, udvarában minden ebtartó gondoskodik arról,
hogy a kutyaürülék ne okozzon kellemetlenséget sem az ott
lakóknak, sem a hozzájuk érkező családtagoknak, barátoknak,
vendégeknek.
Kérünk minden jó érzésű eb- és emberbarátot, érezze sajátjának utcáinkat, parkjainkat, közösségi tereinket; és úgy, mint a
saját portáján, tegyen meg mindent azért, hogy a saját kutyája
ürüléke ne legyen terhére környezetünknek, ne okozzon bos�szúságot gyermekeinknek, szomszédainknak, a hozzánk látogatóknak.
Polgármesteri Hivatal

MŰSZAKI
HULLADÉKGYŰJTŐ NAPOT
SZERVEZ!

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

A Nagyvenyimi Községháza Deák Ferenc utcai parkolójában 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, számítógép, 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 nagyvenyimi lakosoknak a Városvédők Újtelepért Egyesület segítségére 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 bemehetünk 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!

Eladó
4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési ágú,
külterületi ingatlan Nagyvenyimen, a Mezőfalvára
vezető út jobb oldalán eladó.

Érdeklődni
a 06 30 959 9989- es számon lehet.
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A Kine Bau Kft.

kőműveseket
és segédmunkásokat
keres!

Érdeklődni: hétköznapokon 8-15 óra között,
2400 Dunaújváros, Verebély út 17.
Telefonszám: 06-25/501-960,
email-cím: titkarsag.kinebau@vnet.hu

