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Legfőbb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a kataszt-
rófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a ké-
ményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakem-
berek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú 
városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szer-
vezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszak-
kal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes telepü-
lések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőesz-
közök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a kataszt-
rófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal 
a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott 
időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idő-
pontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második 
időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 
napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvé-
gezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban 
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 
500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. 
Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő 
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzé-
sét és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatá-
sok vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellen-
őrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő 
működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tar-
tozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt 
kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a 
kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elér-
hető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a 
többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. Továb-
bi információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztí-
tást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő 
semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha 
valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatun-
kon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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EBTARTÓK ÉS LOVASOK 
FIGYELMÉBE

A „Mi újság Nagyvenyimen?” című lap utolsó számában 
írtunk már a közterületen  ,,felejtett” kutyapiszokkal kap-
csolatban. 

Továbbra is kérünk minden jó érzésű állat- és emberba-
rátot, érezze sajátjának utcáinkat, parkjainkat, közösségi te-
reinket; és úgy, mint a saját portáján, tegyen meg mindent 
azért, hogy a saját kutyája, vagy pláne lova ürüléke ne legyen 
terhére környezetünknek, ne okozzon bosszúságot gyerme-
keinknek, szomszédainknak, a hozzánk látogatóknak. De 
ugyanígy szeretnénk kérni azt is, hogy négylábú barátainkat 
(kutyusokat, lovacskákat egyaránt ideértve) ne a legsűrűbben 

lakott és kutyák-
kal benépesített 
utcán és ne a vasárnapi ebéd utáni pihenőidő-
ben sétáltassák! 

Felhívjuk a kutyagazdik figyelmét, hogy aki 
kutyáját a település belterületén felügyelet nél-
kül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagy-
ja, szabálysértést követ el, mely bírság kiszabását 
vonja maga után!

Polgármesteri Hivatal

Elektronikai 
Hulladékok 
begyűjtése
2016. október 1-én 

a Városvédők Újtele-
pért Egyesület illetőleg 
az Elektra Zrt. közremű-
ködésével nagyszabású és 
sikeres elektronikai hul-
ladékgyűjtő napot tartot-
tunk.

Köszönjük a szervezők 
munkáját, valamint min-
denkinek aki az elektroni-
kai hulladékok leadásával 
hozzájárult környezetünk 
megtisztításához! Ígérjük, 
hogy lesz folytatás!

Vargáné Kaiser 
Katalin

polgármester

Felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás időtartalma: 2016. december 1-től 2017. január 15-ig

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. A 2016. évi 
ebösszeírás céljából kérem a Nagyvenyim nagyközség közigaz-
gatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdo-
nosait/tartóit, hogy az ebeikre vonatkozó adatokat az Önkor-
mányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az adatlap kitölthető elekronikus úton a 
http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon. Lehetőség szerint 
kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható továbbá:

• személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán,

• postai úton a Polgármesteri Hivatal számára címezve 
(2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

• a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon,
• letölthető a www.nagyvenyim.hu honlapról, vagy
• átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfél-

szolgálatán.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltéssel 
kapcsolatban a 25/506-218-as vagy a 25/507-460- as telefon-
számon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, 
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédel-
mi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információ-
kat tartalmazzon, az ebtulajdonosok / ebtartók az ebösszeírását 
követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat 
(pl. elpusztulás, szaporulat) bejelenteni az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, 
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése 
értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, 
amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének 
még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem 
rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Nagyvenyim, 2016. november 17.
Komjátiné Mádl Margit

címzetes főjegyző
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Jubiláló párokat köszöntöttünk
Nagyvenyimen már hosszú 

évek óta ünnepeljük a jubilá-
ló házaspárokat. Idén a pol-
gármesteri hivatalban tartott 
kis ünnepséggel köszöntöt-
tük négy huszonötéves, és egy 
hatvanéves évfordulóját ün-
neplő házaspárunkat.

A házasság az európai ha-
gyomány és a hatályos magyar 
jog szerint egy felnőtt férfinak 
és egy nőnek jogilag elismert 
és szabályozott életközössége. 
2 ember érzelmi és gazdasági 
kapcsolata, s egyben a család 
alapja is. 

Ünnepelt házaspárjaink 
ebből a közösségből már so-
kat tapasztaltak.

A házasság a közös el-
határozások és erőfeszítések 

hosszú sora. A hétköznapok 
szorgalma, az ünnepek meg-
hitt melegsége, az otthon-
teremtés, majd a gyermekek 
felnevelésének gondjai, aggó-
dás, néha átvirrasztott éjsza-
kák sora. A most megünne-
pelt házaspárok egész eddigi 
életükkel bizonyították, hogy 
akkor, sok évvel ezelőtt fele-
lős ígéretet kaptak a maguk 
ígérete ellenében. Nem min-
den embernek adatik meg a 
negyedszázadon, vagy a már 
történelmi léptékben is érzé-
kelhető, 60 éven át tartó köl-
csönös megbecsülés, és annyi 
szeretet, hogy összetartozá-
sukat egy ilyen ünnepségen 
az anyakönyvvezető előtt újra 
megerősítsék.

Az, hogy itt a polgármesteri 
hivatalban együtt ünnepelhet-
tük e házaspárokkal a maguk 
mögött hagyott közös időt, azt 
jelenti, hogy elégedettek lehet-
nek. Érdemes volt vállalniuk 
mindent, szeretni és küzdeni.

Ezúton is gratulálunk ne-
kik e szép évfordulójuk kap-
csán, előttük álló életükre pe-
dig további sok boldogságot, 
jó egészséget kívánunk nekik!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Az ´56-os eseményekre emlékeztünk
„… lényeges dolgokat embe-

rek között soha nem a szavak, 
mindig csak a magatartás és a 
cselekedetek intéznek el.” (Má-
rai Sándor)

Iskolánkban 2016. októ-
ber 21-én emlékeztünk meg 

1956 mártírjairól. A 60 évvel 
ezelőtt történt forradalom és 
szabadságharc emlékére ren-
dezett ünnepélyünkkel gon-
doltunk vissza az egykori ese-
ményekre és a szabadságért 
kiállt hősökre. 

A Himnusz elhangzása 
után Vargáné Kaiser Kata-
lin polgármesterasszony kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Ünnepi beszédében utalt az 
´56-os eseményekre és eh-
hez fűződően kitért a mai 

problémákra és a reménnyel 
teli jövőre is. Az énekkar és a 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos 
Általános Iskola tanulói révén 
egy megható műsor részesei 
lehettünk, mely sok nézőnek 
könnyeket csalt a szemébe.
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Kulináris és közösségi élmény volt
A KULINÁRIS KAVAL-

KÁD-ot szervező és lebonyo-
lító Nagyvenyim és Térsége 
Fejlesztéséért Egyesület célja 
a térségfejlesztésben való ko-
ordinációs és operatív részvé-
tel. Ez nem valósulhat meg, 
ha a szereplők nem ismernek 
minket kellőképpen. A kezde-
tekkor, immár nyolc éve, ezért 
találtuk ki „többcélú” rendez-
vényünket a KULINÁRIS 
KAVALKÁD-ot. Céljaink 
között szerepel a helyben la-
kók életkörülményeinek ja-
vítása is. Nagyvenyimen és a 
környező településeken elér-
hető kulturális és közösségi 
rendezvények fejlesztése ál-
tal az emberek közösségi ak-
tivitásának növelése, a lakos-
sági összefogás elősegítése és 
elmélyítése. A KULINÁRIS 
KAVALKÁD immár hagyo-
mánnyá nőtte ki magát, jó 
mulatság, tartalmas időtöltés 
az idelátogatóknak.

Egyesületünk tagsága ja-
vaslatára a kavalkád megszo-
kott versenyszámai (bográ-
csos főzőverseny, házi borok 
és pálinkák versenye) idén  
lekvárversennyel is kiegészül-

tek. 13 főzőcsapat, 10 pálin-
ka, 7 bor és 11 lekvár verseny-
zett az idei vetélkedésben. (Az 
eredményeket külön olvas-
hatják.) A zsűri komplex mó-
don  bírálta el a remekműve-
ket. Az ítészek többek között 
a következők voltak: dr. Ga-
lambos Dénes országgyűlési 
képviselő úr, Rauf Pál nyugal-

mazott polgármester úr, Haj-
nal Tibor, Kanderka Imréné 
mesterszakács, Kiss Roland 
a Proviant-Kiss Kft. vezető-
je. Nekik külön is köszönöm 
a közreműködést, a segítséget.

Idén új helyszínen, az iskola 
udvarában folyt a vigasság a mű-
velődési ház szüreti programjai-
val közös szervezésben, kisóvo-
dásaink, mazsoretteseink és két 
rockbanda fellépésével. Köszö-

net a rendezvény támogatói-
nak és résztvevőinek! A délután 
szívmelengető záróakkordja a 
szüreti felvonulók lovasainak 
és szekereinek beérkezése volt, 
amelyet a Nagyvenyimi Tánc-
együttes tánca koronázott.

Az este a Trabarna fellé-
pésével kezdődő szüreti bál-
lal zárult, ahol helyi művész-
ként Szabó Attila szolgáltatta 
a talpalávalót. 

Eredmények
Pálinkaverseny:

Androvics János törköly
Kiss Gábor sárgabarack
Takács Tibor sárgabarack

Borverseny:

Bernáth József cabernet franc
Bernáth Imre cabernet sauvignon
Bernáth Imre otelló

Főzőverseny:

Kernács Pál csapata szekfűgombás kapros 
túróscsusza harcsapörkölttel
NTFE marhagulyás
„Jópofa” csapat marhapofa pörkölt

Lekvárverseny:

Isztli Jánosné Edit sárgabaracklekvár
Csizmadia György bodza-meggy házasítású lekvár
Müller Tamás szilvalekvár
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Tökfesztiváloztak a Szöcskék
2016. szeptember 16-án igazán megtisztelő felkérésnek te-

hettek eleget ugróköteleseink.
Még a nyári szünet szabadnapjait élvezték a diákok, amikor 

felkérést kaptak a Tökfesztiválon való fellépésre. Természetesen 
elfogadták és nagyon örültek az új lehetőségnek.

A fellépés nagyon jól sikerült, a nagyvenyimi Szöcskék több 
új elemet is bemutattak, amit a közelmúltban sajátítottak el.

Csikós Nagy Norbert 
felkészítő tanár

Zenei világnap

Minden év október 1-jén 
az emberek legmélyebb érzé-
seiket és legszebb reményei-
ket igyekeznek érvényre jut-
tatni a zene által. Ez a nap a 
Zene Világnapja. 1975. óta 
ünnepeljük, Yehudi Menu-
hin hegedűművész jóvoltá-
ból, aki a következő sorokkal 
igazolja a zene erejét: „A zene 
a káoszból rendet teremt, a 
ritmus a széttartót egységbe 
fogja, a melódia a megszakí-
tottat folytonossá varázsolja, 
a harmónia az össze nem illő-
ket összeegyezteti.” Iskolánk, 
mint minden évben, úgy idén 

is üdvözölte eme jeles napot, 
és mind az alsós, mind a a fel-
sős osztályok egy-egy dallal 
köszöntötték azt.”

Hartyányi Edit 
ének tanár

Családi nap 2016
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Egy kis séta a Velencei-hegységben 
és a Dinnyés Várparkban

Idén, október 1-én lehetőségünk nyílt arra, hogy egy őszi tú-
rát tegyünk meg Varga János és Czimmer Éva vezetésével. Ezen 
alkalommal egyrészt a tanítók és a gyerekek, másrészt pedig 
egyes szülők is bevállalták a sétafikálást. Egy busszal teli „had-
sereggel” szedtük a hosszúra nyúló lépteinket a start-állomástól.

A Velencei-hegység lágy ölében, az őszbe öltöző színes ter-
mészetet figyelhettük meg. Az út szélén a cserjék sorozata vi-
rított ékeskedő bogyós terméseivel: ilyen a kökény, a csipkebo-
gyó. Ugyancsak egy-két állatnyomra is bukkanhattunk a nyári 
út mentén. Az idő igen kedvező volt, a hangulat is pompás. Lá-
bunk alatt az avar csörgése, s a tölgyesek makkjait ledobó ko-
pogása törte meg a csendet „milliószor”. A szarvasbogarak kö-
zelébe is férkőzhettünk egy apró pillanatra, megtekintve értékes 
példányukat.

Egyre jobban haladván nagyon érdekes volt a felfedezésünk 
egy-egy állomáson, amely fényében olyan fenomenális termé-
szetadta csodákat láthattunk, mint amilyen a Likas-kő, Pákozdi 
Ingókövek… A természet dallamaival összefésülve igen értékes 
pillanatok birtokosai lehettünk. Arról nem is beszélve, hogy a 
250 m-es tengerszint hullámzásával a túra befejezésénél néhány 
szál pirospozsgás arcú turista tűnt elő, enyhén fáradtas, de bol-
dogságot nyújtó impulzussal körítve.

És végül…Van az úgy, hogy egy utcán befordulva, egy kapun 
belépve egy másik „világ” fogad bennünket. Utunk végén még 
egy állomáson, egy gyönyörű „Dinnyés Csodaországot” kap-
tunk terítéken. Mindezt a Vár-makettek sorozatával összesítve, 
amely önmagában is nagy „értéket” képviselt számunkra.

Szabó Laura 
2.a osztály tanítónője

Átfutottunk 
a Naprendszeren

A TudáShow és a Szertár 
csapata szeptember 30-ára 
hirdette meg „Fusd le a Nap-
rendszert” elnevezésű prog-
ramját, a Kutatók éjszakája 
programsorozathoz kapcso-
lódóan. A program lényege, 
hogy a résztvevők úgy fussa-
nak le egy adott távot, mintha 
a Naprendszerünkben utaz-
nának végig a bolygókon, a 
Naptól indulva.

Az állomások távolsága 
olyan arányú volt, mint a boly-
gók egymás közötti távolsága. 
Így volt olyan, amikor csak 
pár lépést kellett futni, de vol-
tak hosszabb szakaszok is. A 
programon 6 csapat verseny-
zett egymással, de nem a táv 
minél gyorsabb teljesítése volt 
a cél, inkább az állomásokon 
fellelhető feladatok gyors, öt-

letes és pontos megoldása. A 
feladatok között volt kereszt-
rejtvény, versírás és reklám-
készítés egy bolygónak, kép-
felismerés, találós kérdések, 
csillagkép felismerés és kere-
sés.

Színesítette a feladatokat, 
hogy a legtöbbet egy, a ver-
senyre előre beállított tableten 
kellett megoldaniuk a diákok-
nak. A győztes csapat tagjai: 

Prémusz Máté, Sipos Dávid, 
Sudár Dániel, Tóth Leven-
te, Tóth Zsófia, Szabó Fanni, 
Szabó Renáta, Szokolai Nóra. 
Gratulálunk! A jó hangula-
tú rendezvényt sikeresen tel-
jesítette minden csapat és sok 
új, érdekes dolgot tanulhattak 
Naprendszerünkről.

Csikós Nagy Norbert 
testnevelő
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Óvoda, óvoda, óvoda
Nyakunkon a Karácsony

Közelednek az ünnepek 
észre sem vesszük, és már ka-
rácsonyeste van. Több mint 
egy hónap van még hátra a 
télapó érkezéséig, ám a rek-
lámújságok már akciózzák a 
szaloncukrot és tele vannak 
szebbnél szebb gyermekjáté-
kokkal. A fogyasztói kultúra 
óriási kínálatában nem köny-
nyű eligazodni. 

A gyermekek számára a 
legfontosabb a „karácsonyi 
varázs”, ők hagyományosan a 
mesét, a csodát látják benne. 
A felnőtt legfontosabb felada-
ta lenne megőrizni az ünnep 
misztikumát. Ajándékot adni 
és kapni is jó dolog, de ér-
demes egy kis körültekintés-
sel belevetni magunkat az év 
végi beszerzési forgatagba. A 
jó ajándék személyre szabott, 
odafigyelésről árulkodik, tit-
kos vágyakat valósít meg és 
meglepetésként szolgál. 

A legszebb karácsonyi 
ajándék gyermekeink öröm-
től csillogó szemét látni 
Szenteste. Éppen ezért a ki-
sebb óvodáskorú gyermekek-
nél nagyon oda kell figyel-
nünk, hogy a szívükhöz közel 
álló, de életkorának megfe-
lelő ajándékot válasszunk. A 
3-4 éves gyermekek még nem 
tudják pontosan kifejezni, 
hogy mit is szeretnének, ezért 
nekünk szülőknek kell helyet-
tük gondolkodni. 

Mit válasszunk?

Karácsonyi ajándékkal 
nem szabad sem jutalmazni, 
sem büntetni, elveszti tőle azt 
az értékét. Ami a legfonto-
sabb: hogy szeretetet fejezünk 
ki vele.

Talán ez az egyik legnehe-
zebb kérdés, hogy milyen jel-
legű ajándékot válasszunk. Az 
az ajándék a legmegfelelőbb, 
ami elég emlékezetes és tar-

tós. Hasznos az is, ha a játék 
többfunkciós, ami jól meg-
mozgatja a gyermek fantázi-
áját. Ilyen lehet egy babaház, 
játékvár vagy akár a lego is. 

A könyv mindig jó aján-
dék. Olyat válasszunk, ami 
megfelel a gyermek életkorá-
nak, könnyű választás, ha tud-

juk mi a gyermekünk kedvenc 
meséje. Esténként lehet ösz-
szebújva olvasni, nézegetni a 
képeket, mesélni. 

Válasszunk olyan játékot, 
amivel közösen is tudunk ját-
szani, akár kártyát, társasjá-
tékot. Fontos, hogy ne csak, 
nézzük, ahogyan a gyermek 

játszik, hanem mi magunk is 
legyünk részesei a játéknak. 
Használjuk ki a napokat, amit 
együtt tölthetünk, élvezzük ki 
minden pillanatát!

Fontos az is, hogy ne ma-
gunknak vegyünk ajándékot! 
Gyakran előfordul, hogy ne-
künk tetszik, de a gyermek 
mégsem olyan lelkes.

Mit ne vegyünk?

Állatot, házi kedvencet eb-
ben az életkorban ne ajándé-
kozzunk a gyermeknek. Saj-
nos minden csoda csak három 
napig tart utána már nem fog-
ja simogatni, nem akar neki 
enni adni. Szegény kis állat 
csak nyűg lesz.

Ha végképp nem tudjuk, 
mi kerüljön a fa alá, akkor ér-
demes megkérdezni az óvó-
néniket ők nagyon jól látják 
mivel játszik gyermekünk a 
nap folyamán. Ismerik a já-
tékokat, biztosan tudnak egy-
két jó ötletet adni.

Mivel tehetjük könnyebbé 
a gyermek számára oly hosszú 
várakozást?

 Ha minden nap valami 
kis meglepetés várja a gyerkő-
cöt, (apró csoki, minden nap 
egy új mese vagy színező) az 
örömmel tölti el a szívét, a 
gyermek öröme pedig öröm 
a szülő számára. A közös ké-
szülődés, díszítés, sütés-főzés 
okozta együttes élmény ér-
zelmi táplálék mindenkinek, 
de főleg a gyerekeknek. Csa-
ládi hagyományaink fokozzák 
az összetartozás érzését, erő-
sítik a család biztonságot adó 
belső erejét, támogatást jelen-
tenek a szürke hétköznapok-
ban. Mivel az ünnep szépsé-
gét, hangulatát mi magunk 
formáljuk, ezért rajtunk mú-
lik, hogy megteremtjük-e a 
szeretet ünnepének csodáját. 

Viziné Tibai Ildikó

Köszönet
Köszönetet mondunk a szülőknek és mindazoknak, akik 

adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták óvodánkat.  A 
befolyt pénzből a gyermekek programjait és játékkészletün-
ket tervezzük bővíteni.

Nyuszi csoport nevében köszönjük: 
Szőke Péternek, hogy megjavította az asztalainkat. 
Erdős családnak a nagy mennyiségű madáreleséget, és 

hogy papír felajánlásukkal segítették vizuális tevékenysé-
günket.

A Rédl családnak a felajánlott rózsatöveket amellyel óvo-
dánkat szépíthetjük.

Óvoda dolgozói
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Hurrá, örülnek az óvodások
Óvodánk sajnos nem ren-

delkezik tornateremmel, és az 
iskola tornatermének hasz-
nálata is beszűkült az óvodás 
gyermekek számára, ezért egy 
olyan testnevelési program 
bevezetésére törekedtünk, 
ami az óvodánk jó adottságát,  
a szép és jól tagolt udvarun-
kat veszi alapul. Sportszereink 
állandó pótlásra szorulnak, il-
letve szeretnénk gyermeke-
inknek új és korszerű eszkö-
zöket biztosítani.

Lehetőségünk nyílt a De-
chatlon által kiírt Sport Manó 
pályázaton részt venni, ami-
nek elnyerésével eszköztárunk 
megújulhatott. Az újfajta tor-
naszerek használatával a sport-
tevékenységek sokkal örömte-

libbek.  Az unalmas gyakorlások 
időszaka lejárt, azt felváltotta 
az önfeledt, sokszínű mozgás-
tanulás. Ami öröm a gyerekek 
számára, az öröm a velük dol-
gozó felnőttek számára is. Mi 

látjuk a játékon túl azt is, hogy a 
testi képességek fejlesztése egy 
hosszú távú befektetés. A több 
erő, a jó állóképesség, a nagyobb 
fittség az iskolai munka, majd a 
felnőtt élet minőségének meg-

határozója lehet. A korai erő-
fejlesztéssel a csontritkulás el-
len is küzdhetünk, ugyanis a 
csontszövet a sok inger hatá-
sára sűrűsödni fog. Tapasztala-
taink alapján azok a gyerekek, 
akik lassan mozdulnak, lassan 
is gondolkodnak. Az óvodai 
gyorsaságfejlesztés jelentősége, 
hogy hozzájárulhat a gondol-
kodás gyorsaságának növelésé-
hez is.

A pályázat kiterjedt két 
kolléganő továbbképzésen 
való részvételére is, aminek 
eleget is tettek.

Időközben megérkeztek 
a pályázaton nyert sportsze-
rek, amiket a gyermekek nagy 
örömmel vettek birtokba.

Berczeliné Tóth Éva

Tehetség-ígéretek gondozása
Azt valljuk: „A kreativitás-

sal, a tehetség kérdéseivel már 
óvodáskorban foglalkozni kell, 
hiszen ezek a kérdések az óvo-
dában dőlnek el leginkább”.

Intézményünkben a tehet-
ségfejlesztést az idei tanévtől 
kiemelten kezeljük. A tehetség-
csírák fejlesztése kiscsoportos 
tehetséggondozó foglalkozá-
sok keretében történik. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a minden-
napjaink során segítsük őket a 
továbbfejlődésben, erős oldala-
ikat és gyengébb területeiket is 
fejlesszük. Olyan légkört alakí-
tunk ki, amely elfogadja őket és 
segíti fejlődésüket. Ezek a játé-
kos foglalkozások kielégítik és 
tovább bővítik a gyerekek is-
mereteit.

Tehetségpontként való 
működésünk valamint a ne-
velési programunkban meg-
fogalmazott értékek azt a célt 
szolgálják, hogy a ránk bízott 
gyerekek adottságaikkal, ké-
pességeikkel, fejlődésükkel, 
szervezett és spontán tapasz-
talataikkal összhangban mi-
nél teljesebben bontakoztat-
hassák kis személyiségüket.

A „Kör, kör kijátszik?” te-
hetség műhely célja a magyar 

népi hagyomány átörökítése a 
népi játékok és a zenei alko-
tóképesség kibontakoztatásá-
val. Szeretnénk a gyerekek-
nek mintát, példát adni, ezért 
októberben az egyik fogla-
kozásra elhívtunk egy 9 éves 
kislányt, Gergics Annát, aki 
gyönyörű népdalokat énekelt 
a gyerekeknek, akik ámulat-
tal figyelték gyönyörű ének 
hangját, tudását. Mesélt a gye-

rekeknek arról, hogy ő is óvo-
dás korban kezdett énekelni, 
azóta nagyon sokat gyakorolt, 
sok helyen szerepelt és rend-
szeresen jár versenyekre is.

Arra törekszünk, hogy 
változatos módon nyújtsunk 
a gyereknek élményt, és fo-
lyamatosan fejlesszük tudá-
sukat.

A „Barkács manók” műhely 
a gyermekek kreativitását fej-

leszti. Célunk a hagyományos 
népi ismeretek bemutatása, 
kipróbálásának lehetőségé-
nek megteremtése a gyerme-
keknek. Törekszünk a helyi 
művészekkel való megismer-
kedésre, az ő munkájuk meg-
ismerésére is.

Első alkalommal, az agyag-
gal ismerkedtük. Ennek kap-
csán ellátogattunk Vidáné 
Mayer Márta keramikushoz, 
aki nagyon szívesen fogadott 
minket. Bemutatta a kerámi-
akészítés folyamatát, a koron-
gozástól kezdve a mázas ki-
égetésig. 

A gyermekek érdeklődve 
figyelték a munkát, kíváncsi 
kérdéseikre válaszokat kapva,  
csupa élménnyel gazdagodva 
indultak el. Búcsúzóul Már-
ti nénitől kapott a műhely 
egy kerámia csengőt és egy 
töklámpást, melynek nagyon 
örültünk és köszönjük szépen. 
Az óvoda pedig két szép kép-
pel gazdagodott melyek már 
méltó helyükön megtekint-
hetők. Köszönjük a lehetősé-
get! Valamint köszönjük Po-
povics Sándornak a felajánlott 
méhviaszt és a Balogh család-
nak a nádat.
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Programszüret foltvarró 
módra

Sok vendégeskedést ho-
zott az ősz a Foltvarrók Klub-
ja számára. Október 8-án 
Rácalmásra utaztunk közös 
varrásra a klub tagjaival, 16-
án Iszkaszentgyörgyön Ker-
tiné Ági képviselte a csapa-
tot. November elején adonyi 
barátainkhoz látogattunk, a 
hónap második felében Du-
naföldváron csodáltuk meg 
házigazdáink csodaszép kézi-
munkáit. Minden találkozóról 
kedves emlékekkel és új ötle-
tekkel gazdagabban tértünk 
haza. Ezek közül néhányat 
fel is használunk hamarosan, 

hiszen már izgatottan készü-
lünk, hogy mi is részt vállal-
junk az adventi ünnepségso-
rozatban, ahol a második és a 
harmadik hétvégén foltvarró 
technikával készített ajándék-
tárgyakkal, az ünnephez illő 
dekoratív textiltermékek kiál-
lításával és vásárral várjuk az 
iskola aulájában a látogatókat.

 
Mindenkinek kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog 
újévet kívánnak a Foltvarrók 
Klubjának tagjai.

Selmeczi Istvánné Irénke

Őszi játszóház

Őszi játszóházat tartottunk a Nefelejcs Óvoda óvónőivel 
2016. október 8-án 10-13 óráig

A három aranyhajszál
„Szombat? Munkanap? 

Akinek iskolába kellett jönni, 
bizony nem járt rosszul!

Erről a tanítók és tanárok 
mellett a Szegedi Miniszín-
ház maroknyi színészcsapata 
is gondoskodott. Előadásuk-
ban alsó tagozatos diákja-
ink megnézhették „Az ör-
dög három aranyhajszála” 
című népmesét. A zenés, in-

teraktív mesejátékot nagyon 
élvezték diákok és pedagó-
gusok egyaránt. A gyerekek 
beleélhették magukat Sze-
rencsés Péter, a király, az ör-
dög vagy a királykisasszony 
szerepébe. És a tanulságot is 
levonhatták: bizony, ésszel 
többre mész!”.

Kovács Eszter 
1. a tanítónője
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Az elmúlt időszak sem volt 

események híján. Ebben az év-
ben -első alkalommal- főztünk 
a Kulináris Kavalkádon. A fiúk 
nagy erőbefektetéssel készül-
tek az eseményre, mellyel tag-
jainkat megörvendeztették: na-
gyon finom étek és ital is került 
az asztalokra. Női tagjaink a 
terítésben, kiszolgálásban je-
leskedtek. Komjáti Jani (a mi 
Komink) ugyan nem ért el he-
lyezést, de nálunk ő volt az első. 
Közben zajlott a Szüreti felvo-
nulás is, mely alkalomból több 
helyen vártuk és vendégeltük 
meg a felvonulókat és a tánco-
sokat. Sajnos eddigi szokásuk-
kal ellentétben most nem vittek 
magukkal a felkínált sütemé-
nyekből, italokból. 

Szeptember 29-ére meghí-
vást kaptunk Székesfehérvárra 
az Életet az Éveknek megyei 
szervezetétől az Idősek Világ-
napja alkalmából rendezett ün-
nepségre.

Ezen a napon tartott Szüreti 
bált Dunaújvárosban a Búzavi-

rág Kulturális Egyesület, ahol a 
klubból 2 házaspár nagyon jól 
érezte magát.

Október 3-án a Varga Fo-
gadóban ünnepeltük az Idősek 
Világnapját. Ezen a bensőséges 
rendezvényen a vendégek kö-
zött volt Semmelweis Ferenc úr, 
az Idősek Szociális Fórumának 
elnöke is, aki támogatást nyúj-
tott a rendezvényhez. Ez alka-
lomból külön virággal ajándé-
koztuk meg a klub legkorábban 
született hölgytagjait, Morvai 
Gézáné Icut és Karaszi István-
né Csőrikét (Erzsébet becézve). 
Azért kettőjüket, mert pár hó-
nap különbség van csak köztük.

 A művelődési ház ajándéka-
ként a Bartók Kamaraszínház 
művészei előadással köszöntöt-
tek minket.

Egy üveg jó minőségű bor-
ral köszöntöttük ugyanebből 
az alkalomból Dolmány Józse-
fet is. A vacsorával egybekötött 
ünnepségen meghívott volt a 
rácalmási Napfény Nyugdíjas 
Klub néhány tagja is.

Október 6-ra terveztünk 
sétálást, szalonnasütést a Vi-
lággyalogló Nap alkalmából. 
Sajnos az egésznapos eső meg-
akadályozta elképzeléseink ki-
vitelezését. Ebben a hónapban 
megtörtént az esedékes pénz-
tárellenőrzés is. A pénz elhelye-
zéséről is döntöttünk. Berczeli 
István lemondott vezetőségi 
tagságáról - választás novem-
ber 14-én lesz. Október 13-ra 
meghívást kaptunk Rácalmás-
ra, melynek örömmel tettünk 
eleget.

November 10-én klubveze-
tői értekezleten vett részt klub-
vezetőnk.

Terveink:
– November 12-re az Arany-

daru Dalkör meghívást kapott 
Kishantosra

– ADVENTI készülődés:
– november 26. Koszorúké-

szítés és Betlehem állítás
– december 4-én a dalkör 

fellép és a klubból szavalat is el 
hangzik majd advent 2. vasár-
napján, az iskola tornatermében

– december 18-án forralt 
borral és zsíros kenyérrel várjuk 
a Karácsonyi Koncertre  érkező 
vendégeket.

A dalkör a Barátságkőnél 
több alkalommal fog énekelni 
az adventi gyertyagyújtásoknál.

Előzetes értesítést kapott 
az Aranydaru Dalkör, hogy 
meghívást kapnak a Székesfe-
hérváron megrendezendő Ka-
rácsonyi Koncerten való fellé-
pésre.

A következő klubnap az ed-
digiektől eltérően november 
14-én lesz. Kérem a megértést, 
és hogy minél többen vegyenek 
részt ezen a klubnapon. Ez lesz 
az év utolsó ilyen összejövete-
le, tekintettel a decemberi sok 
teendőre.

Szeretettel várjuk új tagok 
jelentkezését a klubba, a dal-
körbe, akik jó társaságban, jól 
szeretnék eltölteni idejük egy 
részét!

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas Klub 

vezetője
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Mozgalmas 
indián nyár

Az idei első félévben a 
Fontana Női Kar a szakmai 
pihenés, töltekezés, időszakát 
élte. A falunapon, a könyv-
táravatóval hangolódtunk a 
vendégszereplésekkel meg-
tűzdelt őszre. 

A szezon kezdetén meg-
érkezett a már várt meghívás 
három baráti kórustól is.

Az első, szeptember 9-ére, 
Csákvárra szólított minket, az 
Összhang Kamarakórus jubi-
leumi koncertjére.   A 
tavalyi esztendőben először 
szerveztünk magunknak kó-
rustábort, Csákváron. Olyan 
sok kellemes élménnyel gaz-
dagodtunk akkor, hogy meg-
fogadtuk, minden évben tar-
tunk egy-egy ilyen hétvégét, 
ahol nem csak két órát tölt-
hetünk együtt, hanem tábor-
tűz és egy pohár bor mellett 
megbeszélhetjük a világ fo-
lyását. Ez a meghívó visszavitt 
minket a tavalyi helyszínre. 
Az ünnepség másik vendé-
ge az Oroszlányi Városi Női 
Kar volt. Mindannyian önálló 
műsorral készültünk és négy 
közös dalt is előadtunk, vál-
tott karvezetőkkel. Vendég-
látóink is mind aktív háziasz-
szonyok, aki sütnek- főznek a 
családjuknak és kóstolót visz-
nek a próbákra. Addig-addig 
ízlelgették egymás alkotása-
it, míg elhatározták, hogy kis 

szakácskönyvet adnak ki az 
évfordulójuk alkalmából. Eb-
ből kaptunk mi is ajándékba 
és a találkozó zárásaként vé-
gigkóstolhattuk a könyv tar-
talmát. Pénteken rákészül-
tünk, szombaton felléptünk, 
vasárnap kipihentük a fára-
dalmakat, miközben mindhá-
rom napon komoly próbákat 
is tartottunk.

Második meghívónk a 
szomszédból érkezett, a Me-
zőfalvi Dréta Antal Egyház-
zenei Találkozóra. Ez egy 
hosszú évekre visszatekintő, 
meghívásos, elegáns koncert a 
katolikus templomban. A há-
zigazdák mellett nem kisebb 
kórusok, mint a Paksi Városi 
Vegyeskar és a Dunaújváro-
si Vegyeskar voltak társaink 
a dalolásban. A jól sikerült 
hangversenyen a mi kis kóru-
sunk is szép sikert aratott. A 
szakmai zsűri sok dicsérettel 
és jó tanáccsal látott el min-
ket, majd mezőfalvi barátnő-
ink is finom vacsorával vendé-
geltek meg.

A harmadik invitáció ok-
tóber 21-re Dunaföldvárra az 
Annamatia Női Kar 35 éves 
születésnapi bulijára szólt. 
Szó szerint. A házigazdák, a 
szintén helyi Cantemus Ka-
marakórus, a Bölcskei Női 
Kar, a balatonföldvári Sorono 
Kórus és mi együtt, egymás-

nak énekeltünk, vacsoráztunk 
és utána még táncoltunk is 
zártkörű rendezvényen.

A sűrű ősz, az immár sok 
évre visszatekintő, a Szent 
Bernát Arborétum Alapítvá-
nya javára rendezett őszi jó-
tékonysági koncerttel foly-
tatódott. Németh László, az 
Erdőjárók Klubjának elnöke 
ismét egy neves költő- műfor-
dítót, Sík Sándort választotta 
az est ihletőjéül. Az ő műve-
iből kiválasztott néhány köl-
teményt és a hozzá válogatott 
dalokat adta elő kórusunk. 

Most a karácsony megün-
neplésére készülünk. Decem-

ber 17-én, a dunaújvárosi ad-
venti programban szereplő 
nemzetiségi napon a Szerb-
horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat felkérésére horvát 
nyelvű népdalokat adunk elő, a 
bosnyák vendégekkel karöltve, 
valamint itthon a helyi kará-
csonyi műsor részesei leszünk.

Ezekre a programokra ké-
szülve tanulunk új és elevení-
tünk fel régi dalokat, színesít-
jük repertoárunkat. 

Szeretettel várjuk dalkö-
rünkbe azokat a hölgyeket 
kortól függetlenül, akik sze-
retnek énekelni és képezni 
magukat.

Sikert aratott a nőikarunk a Dréta kórustalálkozón
Az Összhang Kamarakórus jubileumi koncertjén énekelt a 
Fontana Csákváron

Az Annamatia Női Kar 35 éves születésnapi rendezvényén 
is fellépett a kórusunk
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Szüreti felvonulás kavalkáddal
Szeptember utolsó szom-

batján délután kettőkor indult 
a Nagyvenyimi Táncegyüt-
tes tagjaiból, venyimi, bara-
csi, mezőfalvi kocsisokból és 
lovasokból álló szüreti menet 
a Csaba utcából. Tizennégy 
helyszínen várták vendégasz-
tallal a felvonulókat, akiknek 
Szabó Attila húzta a talpalá-
valót. Néhány régi helyszínen 
elfáradtak idős vendéglátóink, 
így velük már nem találkoz-
tunk, de akadtak új jelentke-
zők is, a toborzásuk érdeké-
ben végzett szervező munkát 
köszönjük Végi Ildikónak .

Ebben az évben a Kuli-
náris Kavalkáddal egy napon 
tartottuk a szüreti felvonulást. 
Miután a vidám társaság vé-
gigjárta a település utcáit, a 
menet az iskola udvarára ér-
kezett, és a két rendezvény 
közös zárásaként egy utolsó 

tánccal köszöntötték a szüreti 
felvonulók a Kavalkád részt-
vevőit. 

A szüreti rendezvény zárá-
saként Lorán Barna (Trabar-
na) szórakoztató estjével han-
golta jókedvre a közönséget, 

majd a táncos lábúak hajnalig 
mulathattak a bálon az iskola 
tornatermében.

A vidéki élet fontos mo-
mentuma volt még néhány 
évtizede is a szüret, a fia-
talok felvonulása, és az esti 

bál. Nagyvenyim lakosságá-
nak zöme már csak ezeken 
a hagyományőrző alkalma-
kon keresztül ismeri, ismer-
heti meg ezt a vidám közös-
ségi eseményt. Célunk, hogy 
ne csupán megismerjék, de 
aktív résztvevőivé is váljanak, 
hiszen hagyományaink csak 
általunk, közös cselekvésünk 
eredményeképpen tarthatók 
életben. Sok, a szomszédság 
összefogásával terített asztal, 
szívesen kínált étel-ital mu-
tatta, hogy ebben a törekvé-
sünkben számíthatunk a tele-
pülés közösségére. Köszönjük 
fáradozásukat, és jövő évben 
is várjuk azoknak a jelentke-
zését, akik csatlakoznának a 
menethez, vagy szívesen ven-
dégül látnák a felvonulókat, 
hogy az útvonalat ennek meg-
felelően tervezhessük.

M.M.
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Papp Lajos professzor volt az Őszi egészségnap előadója Nagyvenyimen

„Szívvel Lélekkel”
2016. november 5-én is-

mét őszi egészségnapra várta 
az érdeklődőket a művelődé-
si ház és a háziorvosi szolgálat 
elmúlt évek során már össze-
kovácsolódott csapata.

A programban most is 
szerepelt szűrés és előadás 
egyaránt, de ez alkalommal 
a több rövid előadás helyett 
egy hosszabb terjedelműt ter-
veztünk. Tavasz óta nagy iz-
galommal készültünk erre a 
hétvégére, mert felkérésünket 
elfogadta Prof. Dr. Papp La-
jos Széchenyi-díjas szívsebész 
a Kaposvári Egyetem emeri-
tus professzora.

Kora délutántól Kemény 
doktornő arteriográfos szű-
réssel várta az előzetesen be-
jelentkezett nagyvenyimieket. 
Tavaszi egészségnapunkon 
nagy érdeklődés övezete a 
MERI-DIM vizsgálatot, így 
újra lehetőséget biztosítot-
tunk erre is. Mindezek mel-

lett a jelentkezők részt vehet-
tek a háziorvosi szolgálat által 
végzett vérnyomás, vércukor, 
koleszterin mérésen. A BMI, 
testzsír- és vázizomszázalék 
mérésével pontosabb infor-
mációt szerezhettek szerveze-
tük állapotáról, mint egy egy-
szerű otthoni mérlegeléssel.

A várakozás idejét is igye-
keztünk kellemessé és hasz-
nossá tenni: gyümölcsöket és 

különféle termelői mézeket 
kóstolhattak vendégeink.

Öt órára az ismerős nagy-
venyimi arcok mellett a kör-
nyező és távolabbi települé-
sekről érkezett vendégekkel 
telt meg az iskola tornaterme, 
hogy találkozzanak Profesz-
szor úrral. 

Papp professzor szív- és 
keringési rendellenességek 
megelőzésével és gyógyításá-

val kapcsolatos briliáns egy-
szerűséggel megfogalmazott, 
pontos, jól érthető tanácsai 
mellett életbölcselettel, hu-
morral tette emlékezetes-

sé számunkra az együtt töl-
tött időt. Hangsúlyozta, hogy 
egészségről csak test-lélek-
szellem harmóniájának meg-
valósulása esetén beszélhe-
tünk, gondoskodnunk kell 
tehát mindegyik jól-létéről. 
Kiemelte a kiegyensúlyozott, 
helyben megtermelt, lehető 
legkevesebb vegyszert tartal-
mazó élelmiszerekből össze-
állított táplálkozás szerepét és 
a megfelelő mennyiségű rend-
szeres mozgás fontosságát. 
Utóbbira nem csupán a ke-
ringési rendszerünk karban-
tartása szempontjából, hanem 
a stressz csökkentésének érde-
kében is nagy szükség van. 

 Az előadást követően még 
sokáig tele volt az aula, a részt-
vevők türelmesen várták, hogy 
a találkozás emlékére kötetük 
első lapjára bejegyezze: „Sze-
retettel, Dr. Papp Lajos

M.M.

Tájékoztatás
Az egészségnaphoz 

kapcsolódó szűrésekkel 
kapcsolatban szeretnénk 
elmondani, hogy nagyon 
örülünk a kedvező fogad-
tatásnak és a magas rész-
vételi aránynak. A rendel-
kezésre álló idő azonban 
behatárolja a szűrésen 
résztvevők számát, ezért 
köszönjük mindazok meg-
értését és türelmét, akik 
jelentkezését nem tudtuk 
erre az alkalomra fogadni. 
Akik megadták elérhető-
ségüket, azokat a követke-
ző szűrési lehetőség alkal-
mával külön értesítjük.

Művelődési Ház és
 Könyvtár

Köszönet
Egészségnapunkhoz és karácsonyi rendezvényeinkhez 
már többször kaptunk segítséget helyi vállalkozásoktól. 
Köszönjük:
Csizmadia Györgynek és családjának
Fruit Market Kft-nek
Popovics Sándornak és családjának
hogy termékkóstolókkal támogatták rendezvényeinket.

Művelődési Ház és 
Könyvtár
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A kiadó a Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.
A kiadásért felelős: Mogyorós Mária. Tel.: 25/506-200. 

Szerkeszti: Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim szerkesztőbizottsága. 
e-levélcím: muvhaznagyvenyim@gmail.com

Készült: 1500 példányban, 2016. 11. 21. 
Nyomda: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros.

A sokszorosításért felelős: Rozsnyai Zoltán. Megrendelés száma: 04/MÚN/2016.

Arborétum: levélszüret volt
Rendbe tették az arborétumot az erdőjárók és a hozzájuk 

csatlakozó önkéntesek. Nem csak járják a természetet, de gon-
dozzák is. Bokrot nyestek, füvet vágtak, gereblyéztek, takarí-
tottak.

Október 1-jén, szombaton tizenegy önkéntes ragadott szer-
számot a nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum őszi munkái-
nak elvégzése érdekében. Saját vagy kapott eszközökkel min-
denki a maga tehetsége és szorgalma szerint fogott hozzá a 
teendőkhöz. A templom oldalában Fritz József az alapítvány 
alapító tagja kapálta a rózsaágyást. A fák közötti füves területe-
ket Boda József damilozta nagy szakértelemmel. Néhány mé-
terrel arrébb a bozótosban Volmann György és az erdőjárók fő 
szervezője Németh László próbálta megszabadítani a növénye-
ket az elszabadult kúszóindáktól. Utóbbit kérdeztük a mosta-
ni akcióról.

- Évente két időszakban, tavasszal és ősszel hívjuk össze az 
önkénteseket közös társadalmi munkára. Az aktuális felada-
tokban letakarítjuk a járdákat, faleveleket gereblyézünk, rendbe 
tesszük a virágágyásokat és elvégezzük az ősszel szükséges nö-
vénygondozást – ismertette a parkban folyó tevékenységet Né-
meth László. A régebbi időkben sokkal többen jöttek segíteni. 
Most már a kisebb létszámú csapatnak is örülünk. Szerencsére 
még vannak, akik képesek összefogni a közös értékek megóvá-
sának érdekében. A helyi aktivisták mellé Perkátáról és Duna-
újvárosból is érkeztek természetkedvelők. Minden évszakban 
gyönyörű az arborétum. Sokan járnak sétálni, kikapcsolódni a 
szép környezetbe. Kár, hogy csak kevesen érzik magukénak a 
területet – jegyezte meg búcsúzóul kissé szomorúan Németh 
László.

Az idén húsz éves a Szent Bernát Arborétum Alapítványa. 
Lehet, nem csak pár lelkes ember odaadó munkáján kellene 
múlnia, hogy sikerül-e megőrizni Nagyvenyim méltán híres 
természeti értékét az utókor számára. A szombati tizenegy fő 
előtt mindenképpen kalap emelendő!

Karibi életérzés

Ízelítőt kaptak a karibi életérzésből mindazok, akik vendé-
geink voltak Dr. Gubánné Pintér Annamária vetítéssel egy-
bekötött, „Venezuela, a végletek országa” című előadásán 
október 17-én
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Tájékoztató
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat cikksorozatának 

befejezéseként - bántalmazás témakörében- a következő 
elérhetőségekről tájékoztatja a tisztelt lakosságot!

Hová fordulhatnak, 
kitől kaphatnak segítséget?

Krízisközpont 06-80-204-387 

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium 
Cím:1054 Budapest, Akadémia u. 3. 1373 Budapest, 
Postafiók 609. 
Központi telefonszámok: 06-1-475-5700; 06-1-475-
5800 (kérje az ügyfélszolgálatot)

NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület 

Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala
Cím:1447 Budapest, Pf. 502. 
Telefon: 06-80-505-101 (este 6 és 10 között) 
E-mail: info@nane.hu 
Honlap: www.nane.hu Postacím: 

Habeas Corpus Közhasznú Jogvédő Egyesület 

Ingyenes jogsegélyszolgálat nők és gyermekek elleni 
erőszak, családon belüli erőszak áldozatainak 
Telefon:(06-1) 3215028 
Email: jogsegely@habeascorpus.hu 
Honlap: www.habeascorpus.hu 

Eszter Ambulancia 

Szakképzett munkatársak közreműködésével a szexuá-
lis erőszak áldozatainak lelki felépülését szolgálja. Azért 
hozták létre, hogy az áldozatok ne maradjanak magukra 
sérelmükkel, és a rendelőben segítséget kapjanak Önma-
guk, életük, kapcsolataik újraszervezéséhez. 
Telefon: (06-1) 466-9872 
Honlap: www.eszteralapitvany.hu 
Cím: 1525 Budapest Pf. 41. 

Kék Vonal - segélyvonal gyerekeknek, fiataloknak 

„A gyerekek, fiatalok hívnak minket, ha magányosnak 
érzik magukat, ha nem mennek jól a dolgok az iskolá-
ban, hívnak, ha kegyetlenkednek velük a többiek, hívnak 
a terhesség, az AIDS miatt, hívnak, ha szexuális zaklatást 
éltek át, ha verik őket, ha nem mernek vagy nem akarnak 
hazamenni, vagy ha segíteni szeretnének barátaikon. Ha 
felhívod a szolgálatot, a vonal másik végén szakember 
jelentkezik, aki meghallgat téged, és segít, hogy a prob-
lémádat megoldhasd.
Tel.: 06-80-505-000 (ingyenes segélyvonal) 
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 125. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2421 Nagyvenyim Fő utca 43 
Telefon: 25/506-212

Útkeresés Segítő Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Központ 

Cím: 2400 Dunaújváros Bartók Béla u 1/b 
Telefon: 25/510-100

Iszlám és migráció

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 2016. szep-
tember 30-án tartott előadást új könyvtárépületünk emeleti 
galériájában, „Iszlám és migráció” címmel

Tisztelt nagyvenyimi 
lakosok!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat köszö-
ni önöknek ez egész évben felajánlott adomá-
nyokat, mellyel számtalan nagyvenyimi család-
nak tudtak örömet szerezni.

Továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat dolgozói minden kedves lakónak szeretettel-
jes ünnepeket kíván és sikerekben gazdag bol-
dog új évet.

Pók Tamásné 
és Kajári Zsanett

 

„A gondoskodás, figyelmesség, rokonszenv, nagy-
rabecsülés, szeretet a legértékesebb ajándékok, amit 
csak adhatunk, és nem kerülnek pénzbe.”

 (Deepak Chopra)
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!

Megújult környezetben 
várja vendégeit A FRISCO hajstúdió
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog, 
békés új esztendőt kívánok minden kedves 

vendégemnek!
Megújult környezetben várom 

2017-ben is régi és új vendégeimet.
Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00-tól 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00-tól 18.00 óráig
Szombat: igény szerint, előre egyeztetett időpontban

Melkvi Edina: 06-30-9978797
 Nagyvenyim, Gárdonyi G. u. 1/1.

Kedves Vendégeim!
Köszönöm, hogy ebben az évben is igénybe vették fod-

rászatom szolgáltatásait.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és 
boldog új esztendőt kívánok!

2017-ban is szeretettel várom önöket!
Burunczné Marcsi: 20/416-33-38




