
Lakossági Fórumra
Tisztelt Nagyvenyimi Lakók!

Nagyvenyim képviselő-testülete Lakossági Fórumot tart 
2017. május 9-én (kedden) 18.00 órakor 

a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében.

Két kiemelten fontos és közérdekű témaköre lesz a fórumnak:
1. Nagyvenyim Településrendezési Eszközeink felülvizsgálata  

és a Települési Arculati Kézikönyv megalkotása
2. Nagyvenyim belterületi úthálózatának felújítása

A Lakossági Fórumra várom községünk lakóit!
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Anyák napja
A közelgő anyák nap-

ja alkalmával szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm a 
Nagyvenyimen élő édesanyá-
kat, kismamákat, nagymamá-
kat!

Egyúttal szeretettel meg-
hívom Önöket az anyáknapi 
rendezvényünkre, amelynek 
meghívó plakátják lapunk 17. 
oldalán találják meg.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

MEGHÍVÓ

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánok 

Nagyvenyim 
lakóinak!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

2017. ÁPRILIS
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Mondja el javaslatát!
A lakossági fórum célja 

az építésüggyel kapcsolatos 
új jogszabályok által megkö-
vetelt településképi rendelet 
és Települési Arculati Kézi-
könyv megalkotásának társa-
dalmasítása is. 

A kézikönyv szemléletfor-
máló célt szolgál, amelyet a 
települési önkormányzat nor-
matív határozata melléklete-
ként fogad el, és a település 
teljes közigazgatási területére 
készül. 

A kézikönyvben – a te-
lepülésképi követelmények 
megalapozására – meg kell 
határozni a településkarak-
tert meghatározó településké-
pi jellemzőket, a településképi 
szempontból egymástól jól el-
különülő településrészeket ar-
culati jellemzőikkel és értéke-
ikkel, a településkép minőségi 
formálására vonatkozó javas-
latokat, valamint a település-
képhez illeszkedő építészeti 
elemeket.

A településképi rendelet 
állapítja meg a helyi építészeti 
örökség területi és egyedi vé-
delmét (a helyi védelem), illet-
ve a védelem megszüntetését, 
a településszerkezet, telepü-

léskarakter, tájképi elem és 
egyéb helyi adottság alapján 
a településképi szempontból 
meghatározó területeket, a te-
lepülésképi követelményeket, 
ezen belül a a reklámhordo-
zókra, reklámberendezésekre, 
cégérekre és reklámhordozás-
ra alkalmas egyéb műszaki be-
rendezésre, továbbá az egyéb 
műszaki berendezésekre vo-
natkozó követelményeket.

Az értékek felkutatásá-
ban az önök segítségét is vár-
juk a „Milyen volt? Mit jelent 
ma neked? és Milyen legyen 
Nagyvenyim? felhívásunkban 
részletezettek szerint. 

Kérjük, hogy jelezzék, ha 
a kézikönyv és a településké-
pi rendelet egyeztetési folya-
matában részt kívánnak ven-
ni! Részvételi szándékukat, a 
településképpel kapcsolatos 
előzetes javaslataikat a 

– venyimtitk@invitel.hu  
e-mail címen

– a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán

írásban adhatják meg, va-
lamint a lakossági fórumon 
mondhatják el szóban!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

EBOLTÁS NAGYVENYIMEN
A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008. 

FVM rendelet - az eddigieknél is hangsúlyozottabban - a tulaj-
donosok kötelességévé teszi az ebek évenkénti veszettség elleni 
immunizálásának az elvégeztetését. Ennek a megkönnyítését 
szolgálta a korábbi években megszokott összevezetett eboltás. 
A fenti rendelet azonban ezt nem engedélyezi azokban a közsé-
gekben, ahol kisállatrendelő van. A tavalyi évben azonban a Fő 
utcában levő rendelőben a munka megszűnt, a Járási Állatorvos 
pedig visszavonta a működési engedélyét.

 A fentiek következtében a kötelező eboltást újra nekem, 
mint a községet ellátó állatorvosnak kell megszerveznem. Erre 
májusban kerül sor a szokásos, alább felsorolt helyszíneken és 
napokon:
Május 10. szerda: de 09.00-12.00 Varga fogadó mellett
  du 14.00-17.00 polgármesteri hivatal mögött
Május 11. csütörtök: du 14.00-15.00 Mélykút puszta
Május 13. szombat: de 09.00-12.00 polgármesteri hivatal mögött
  du 14.00-17.00 polgármesteri hivatal mögött

 Évek óta kötelező az ebek elektronikus transzponderrel azaz 
chippel történő jelölése, amely minden négy hónaposnál idő-

sebb kutyára vonatkozik. Az összevezetett eboltáson csak a már 
chippel ellátott ebek kaphatják meg a veszettség elleni védőol-
tást. A chipezés csak az ebek tartási helyén végezhető el, termé-
szetesen az esedékes oltással együtt, telefonos (30/378-6390) 
egyeztetés után.

 2010 óta új típusú „Kisállat Egészségügyi Könyv”-et hasz-
nálunk, csak ezek érvényesek. Az új könyv kiállítása ingyenes, 
az elveszett stb. pótlása 400 Ft.

Az oltás díja 4000 Ft, a féreghajtó tabletta 200 Ft. 10 testtö-
megkilogrammonként. A chip ára 3500.-Ft.

 Az idézett rendelet szigorítja az embert ért ebmarások ese-
tén alkalmazandó eljárást: ha oltatlan eb embert mar, akkor a 
hatósági állatorvos két hetes megfigyelési zárlatot rendel el a 
kutya tartási helyén, és csak utána olthatja be az állatot, ami 
szintén többletköltséggel jár.

 Az oltásban és a kisállatellátásban részt vesz dr. Marth Péter 
állatorvos, aki dunaújvárosi rendelői háttérrel is rendelkezik, te-
lefonszáma: 70/ 427-9913.

Dr. Szendrőy István
 községet ellátó állatorvos 

Milyen volt? Mit jelent 
ma neked? és Milyen 
legyen Nagyvenyim? 

A község születésének 70 
éves évfordulója és a telepü-
léskép formálásával kapcsola-
tos kötelezettségeink kínálják 
az alkalmat arra, hogy a lakos-
ság, a Te segítségedet kérjük!

Örökségünk: vajon mi az, 
amitől Nagyvenyim az ott-
hont jelentette felmenőink-
nek, mi az, ami ebből megma-
radt számunkra, és mi az, ami 
neked Nagyvenyimet jelenti?

Állítsuk össze közösen te-
lepülésünk közösségi érték-
tárát! Dokumentáljuk együtt 
Nagyvenyim egykori és mai 
kincseit és rejtett szépsége-
it, épületeket, utcarészleteket, 
tájképeket, megalapozva a te-
lepüléskép védelmét és segít-
ve egy Településképi Arculati 
Kézikönyv megszületését.

Ha van olyan régi fény-
kép, képeslap, térkép, amin a 
régi Nagyvenyim jelenik meg, 
kérjük, küldd el nekünk, hogy 
megismerhessük, kiállíthas-
suk, felhasználhassuk az érté-
kek beazonosításához!

(A lehetőség szerint térké-
pen is beazonosítható címmel 

ellátott fotókat vagy szkennelt 
képeket a nagyvenyimi pol-
gármesteri hivatal titkárságán 
várjuk. A beküldés folyama-
tos. Amennyiben szükséges, a 
polgármesteri hivatalban ügy-
félfogadási időben segítenek a 
szkennelésben.)

Nagyvenyim, ahogy te lá-
tod most: járj nyitott szem-
mel! Mi az, amitől neked 
megdobban a szíved, amikor 
hazaérkezel? Egy facsoport az 
út mellett, a táj, egy ház, egy 
kerítés, egy kedves részlet? 
Készíts róla fényképet és oszd 
meg velünk!

Célunk, hogy a fotókon 
keresztül ráirányítsuk a fi-
gyelmet szűkebb környeze-
tünk értékeire, szépségeire, 
és minél több itt élő, a község 
sorsát alakítani vágyó embert 
bevonjuk a közösségi életbe.

A térképen is beazonosít-
ható címmel ellátott képeket 
a venyimtitk@invitel.hu cím-
re várjuk elektronikusan. A 
beküldés folyamatos. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  .....................................................................................................507-460
Polgármester: ................................................................................................507-461
Jegyző: ..........................................................................................................507-450
Aljegyző: .......................................................................................................506-231
Pénzügy:  ......................................................................................................506-230
Adócsoport: ..................................................................................................521-307
Gyermekjóléti szolgálat: ...............................................................................506-212
Igazgatás: Domokos Edina:  .........................................................................506-210
Fax:  ..............................................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Varga Szilvia: ..................................................................507-451 
            csütörtökön 8-12 óráig
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:  .........................................................................................259-270
Dr. Zseli József:  ...........................................................................................507-470
Orvosi ügyelet: .............................................................................................506-201
Védőnő:  .......................................................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita:  ...........................................................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma:  .........................................................................507-420
Általános Iskola telefonszáma:  .....................................................................506-221
Általános Iskola faxszáma:  ...........................................................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma:  ....................................................................506-220
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda:.....................................................................258-096
Mentőállomás: ..............................................................................................411-011
Tűzoltóság: ...................................................................................................410-022
Rendőrkapitányság: ......................................................................................510-510
Általános segélyhívó: ........................................................................................... 112
Polgárőrség: .....................................................................................06-30/533-2322
Körzeti megbízott: ...........................................................................06-30/202-3739
Hibabejelentés:
E.ON .............................................................áram: 80/20-50-20, gáz: 80/42-42-42
Vízszolgáltatás és csatorna: ................................................................ 06/40/462-000
Elektronikus hulladék átvétel: .......................................................................258-599

Kezdődhet a tervezés!
Nagyvenyim település Du-

naújváros felőli, a 6219-es út-
tól délre fekvő, vezetékes ivó-
vízzel még nem rendelkező 
területének ellátását biztosí-
tó vízvezeték és a hozzá kap-
csolódó szennyvíz gerincve-
zeték kiépítéséről döntött a 
képviselő-testület. A márci-
usi testületi ülésen kiválasz-
tásra került a vezetékrendsze-
rek terveit elkészítő, a vízjogi 
engedélyeztetést lebonyolító 
szakember, illetve vállalkozás. 
Az Álmos vezér és Előd ut-
cákban megvalósítandó beru-
házás forrását a képviselő-tes-
tület az idei költségvetésében 
biztosította. Régi adósságot 
törlesztünk ezzel a település 
e részén lakók, építési enge-
déllyel rendelkező építtetők 
és építeni szándékozók felé.

A település egész belterüle-
tén sürgető megoldásért kiált 
az úthálózat állapota. Az idei 
év eleje is igazolta azonban, 
hogy a felszíni vízelvezetés 
teljes települést érintő, megfe-
lelő rendezése nélkül nem le-
hetséges az utak felújítása sem. 
Ezért a képviselő-testület a te-
lepülési úthálózattal szorosan 
összefüggő, Nagyvenyim terü-

letének egészére kiterjedő fel-
színi vízelvezetési rendszerre 
vonatkozóan is kiválasztotta a 
tervezőt.

Ezzel nem csupán a terve-
zett, lakossági együttműkö-
désben megvalósítandó útfej-
lesztést megalapozó módon, 
de a 6219-es út kormányza-
ti forrásból történő tervezett 
felújításával, és a település új-
ragondolt rendezési tervével 

összhangban történhet meg az 
igen nagyléptékű helyi terve-
zési munka elvégzése. 

E jelentős feladatok kö-
rében tisztelettel várjuk ész-
revételeiket, számítunk segítő 
együttműködésükre. Várjuk 
Önöket az újság címoldalán 
meghirdetett Lakossági Fó-
rumon is!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Tisztelt 
Nagyvenyimiek!

A jó idő beköszöntével 
mindannyian szívesen tar-
tózkodunk a szabadban, ki-
rándulunk családtagjainkkal, 
gyermekeinkkel, élvezzük la-
kóhelyünk természeti adott-
ságának szépségeit. 

Sajnálatos módon, több he-
lyen szemét és háztartási hul-
ladékok illegális lerakata csú-
fítja lakóhelyünk környékét. 
Ezúton szeretnénk felhívni 
a Lakosság figyelmét, hogy a 
hulladék szabálytalan leraká-
sával a környezet károsításán 
túl szabálysértés követnek el. 

„A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi 
II. trv. 196. § értelmében sza-
bálysértést követ el, és 150.000 
forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az a személy, aki tele-
pülési hulladékot a közterüle-
ten lerak, elhelyez.”

Nagyvenyim tisztasága, 
természeti értékeinek meg-
őrzése közös ügyünk, kérjük, 
működjenek együtt, őrizzük 
meg településünket gyerme-
keink számára.

Halász Péter
rendőr zászlós

Tegyük rendbe közösen megrongálódott útjainkat és azok 
vízelvezetését!

Sikeres volt a település 
közbiztonságát javító kamerarendszer 

átalakítása, felújítása!
Tisztelettel tájékoztatom a település lakosságát, hogy si-

keresen lezajlott a községben már korábban elhelyezésre ke-
rült kamerarendszer átfogó felújítása. Köszönet a munkát 
elvégző Fázis Bt. tagjainak, dolgozóinak!

A felszerelt térfigyelő kamerák immár jó minőségű, meg-
bízható adatokat szolgáltatnak a településen szabálytalanul 
közlekedőkről, biztosítják az illegális szemételhelyezők be-
azonosítását, segítik gyermekeink testi épségének megőrzé-
sét, a magántulajdon védelmét és a közvagyon megóvását.

A képviselő-testület szándéka szerint az önkormányzat 
anyagi lehetőségeivel összhangban tovább bővítjük és fej-
lesztjük az immár felújított számítógépes rendszerrel üze-
melő, 24 órás működésű megfigyelőrendszert, melyet a tér-
ségben megújított és bővített körzeti megbízotti működés 
is támogat. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Református hírek
„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, 

nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.” (Mk.16,6-7)

Hol keresem Jézust? Valami hagyományban, múltidézésben? Ké-
tes eredetű vallásosnak tűnő internetes hírekben? Valahol magamban?

Az angyal, ki Jézus sírjában várta a holttestet kereső asszonyokat 
világosan beszél: „Feltámadt, nincsen itt!” Jézus már nem halott, és 
helyhez sincs kötve! Él és vár téged, hogy keresd őt, míg megtalálható!

Keresd őt az igében, az istentiszteletben, az úrvacsorában. Keresd 
őt, mint élőt, akinek még a halál felett is győzelme van!

Keresd örömödben, bánatodban, gyászodban és reménységeidben! 
Keresd úgy, hogy te már tudod: él és hatalma van. 

Krisztust megtalálva legyen élettel teljes a húsvét ünnepe!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
A Dunaújváros Református Egyházközség szórványaként 

Nagyvenyimen a Zrínyi utca 10. szám alatt működik gyülekezeti há-
zunk. 

Istentiszteleti alkalmainkat minden hónap páros hétvégéjének va-
sárnapján délután 16 órakor tartjuk. 

Következő alkalmaink: 

2017 április 9. 16 óra Istentisztelet
április 16. 16 óra Húsvét vasárnap Úrvacsorás Istentisztelet
április 23. 16 óra Hálaadó Istentisztelet
május 14. 16 óra Istentisztelet

május 28. 16 óra Istentisztelet
június 4. 16 óra Pünkösd Úrvacsorás Istentisztelet

Kérjük és köszönjük adójuk 1%-ának felajánlását. Kérjük, hogy má-
sokat is biztassanak adójuk 2×1%-ának felajánlására!

Magyarországi Református Egyház: 0066
Dunaújvárosi Református Templom és Missziós Alapítvány: 
18482430-1-07
Számlaszámunk ismét megváltozott!

Új számlaszámunk:
10400463-50495751-56491007

Elérhetőségeink:

Lelkészi Hivatal: 2400 Dunaújváros, Szent István u. 7.
Kérjük, hogy a személyes találkozásokhoz időpontot egyeztessen 

az alábbi elérhetőségeken:

T.: 25/281-163 e-mail: bottger.antal@reformatus.hu
Gyülekezetünk honlapja: http://dunaujvaros.reformatus.info
Facebook oldalunk: Nagyvenyimi Református Gyülekezet (Mivel 

zárt csoport, kérni kell a felvételt) 

Hívunk, várunk gyülekezetünkbe, alkalmainkra.

Visszajáró
„A jó iskola gyökereket és szár-

nyakat ad!”
Egeret tettek a küszöbre, mert 

tudták, a pedagógusuk nagyon fél 
tőle. Így akadályozták meg a tan-
óra kezdetét – mesélték a vén-
diákok a múlt diákcsínyeit visz-
szaemlékezéseikben. Régi, szép 
hagyományt folytattak a hétvé-
gén, pénteken a Nagyvenyimi 
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban. 10, 20, 30, 40 és 50 éve vég-
zett diákok tértek vissza kerek év-
fordulójukra az egykori oktatási 
intézményükbe, hogy feleleve-
nítsék hajdani tanulóéveik ked-
ves emlékeit. 

Április 7-én, pénteken dél-
után a nagyvenyimi iskola torna-
termében 15 osztály 290 diákja 
mutatta be, miért is jó ebbe az in-
tézménybe járni. A nézőközön-
ség soraiban egykori és mai tanu-
lók előtt tettek tanúbizonyságot, 
a Kossuth Lajos Általános Isko-
lában mindenkinek helye és fel-
adata van, ahol közösen dolgoz-
nak a sikerért. Csak, így együtt 
érzik jól magukat!

- Ebben az évben nagyon ke-
vesen jeleztek vissza a volt tanulók 

közül. Meglepő, hogy a korábbi 
időszakban az idősebb korosz-
tálynak jelentett nagyobb érté-
ket a visszatérés. Az idén azonban 
megfordulni látszik ez a folyamat, 
mert nagyon szép számban képvi-
seltetik magukat a fiatalabb, 10-20 
éve végzettek – hangsúlyozta az is-
kolabemutató utáni ünnepi foga-
dáson  Kundra Lászlóné igazgató. A 
jó iskola gyökereket, szárnyakat ad. 
Van, aki messzire száll, és van aki 
közelben találja meg a helyét. Ami 
biztos, az itt növesztett szárnyak 
valamilyen módon megnőnek. Ma 
arról kellett tanúbizonyságot tenni, 
milyenek is ezek a gyökerek. Bí-
zunk benne, jó munkát végeztünk 
az ültetésnél, ezért is fontosak szá-
munkra és a volt diákok számára 
ezek a találkozók – emelte ki ren-
dezvény lényegét beszédében az is-
kolaigazgató.

A jelenlegi tantestület és a volt 
tanulók ünnepi koccintását köve-
tően arról érdeklődtünk, milyen 
emlékeket őriznek ilyen hosszú 
idő távlatából?

- A mi időnkben az iskola 
nem egy helyen volt. Tűzoltó-
szertárban, magtárban, házasság-

kötő teremben folyt az oktatás. 
A mostani intézmény helye ak-
kor üresen tátongott – idézte fel 
a régmúlt diákképeit Németh 
Mihály, aki 1967-ben végzett. A 
spirál üzem étkezdéjénél a mag-
tár végében sok jószág legelészett. 
Itt tartották az óráinkat tanító-
ink. A tornaóra is a magtár előtt, 
a szabad ég alatt zajlott. Igazán 
természetközeli nevelésben ré-
szesültünk. Egér persze az volt 
rengeteg! Megfogtunk egyet, és 
leraktuk a küszöbre. Naná, hogy 
nem mert bejönni az órára a taní-
tónk!  Az óra azért meg lett tart-
va, csak mi próbáltuk a magunk 
erejéből megtréfálni tanárunkat 
– elevenítette fel az egyik diák-
csínyt a volt tanuló.

Kaszás Istvánné Éva néni 34 
évig tanított az iskolában. Három 
éve maga is nyugdíjas. Nagyon 

kellemes emlékeket őriz diákjai-
ról, köztük a jelenlévő legidőseb-
bekről is. 

- Remek kis osztályközösség-
ként éltük iskolaéveinket. Min-
den csibészségben benne voltak. 
Amikor kellett, akkor természe-
tesen hajtottunk a tanulmányi 
versenyeken is. Abban az időben 
tanulmányi szinten eléggé vegyes 
osztályokba jártak a gyerekek. 
Mindenki a képességei szerint 
produkálhatott, melynek talán 
egyik legnagyobb pozitívuma, 
hogy rendkívül összetartó közös-
séggé kovácsolta őket az együtt 
töltött idő – emelte ki visszaem-
lékezésében az idős pedagógus.

A nagyvenyimi iskola ezút-
tal is méltón köszöntötte sok éve 
végzett diákjait. A szép hagyo-
mány a jövőben sem szakad meg.

Horváth László
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Csoportos tehetségsegítő tevékenység az óvodában
A Nagyvenyimi Nefelejcs 

Óvoda támogatást nyert a 
Csoportos tehetségsegítő te-
vékenységek megvalósítására 
a „Tehetségek Magyarorszá-
ga” című EFOP-3.2.1-15-
2016-00001 azonosítószá-
mú kiemelt projekt keretében 
megvalósuló pályázati felhí-
váson. A pályázat elnyerésével 
az óvodában működő mese-
és anyanyelvi tehetségműhe-
lyek összevonásával március 
és április hónapban, minden 
csütörtökön komplex nyel-
vi műhelyet tartanak a Maci 
csoportos óvó nénik. Szem-
léltetéssel, gyakorlással, él-
ménynyújtással, csoportos-és 
egyéni tevékenykedtetéssel, 
dráma-, zene-, játékterápia 
módszereivel az óvoda meg-
lévő készletével, az aktuá-
lis meséhez kapcsolódó és a 
foglalkozásokon alkotott kel-

lékeivel tesszük érdekessé a 
gyermekek számára ezt a te-
vékenységet. Az önkifejezés-
nek tág teret adva a nyelvi 
műhely sokkal komplexebb 
formában történő megvalósí-
tása a cél. A mese feldolgozá-
sa során szeretnénk vizuális, 
zenei, mozgásos területekre 
elkalandozva aktivizálni, fe-
szültséget kelteni, levezetni 
nyugalmat teremteni, közér-
zetet befolyásolni, viselkedést 
alakítani. Emellett szeretnénk 
elérni a mese kiteljesítését és 
valóságtartalmának kitölté-
sét, a néphagyomány ápolását, 
a tevékenységhez kapcsolódó 
mondóka és dalanyag megis-
mertetése által a közösségfor-
málást és érzelmi ráhangoló-
dást. Az anyanyelv ismeretére, 
szeretetére nevelés közben 
fenntartjuk a gyermek termé-
szetes kommunikációs kedvét 

és fejlesztjük az értelmi képes-
ségeket (képzelet, kreativitás). 
Szépérzéküket alakítjuk zene, 
irodalom, képzőművészet, 
mozgás, környezet által. Le-
hetőség nyílik a gyermekek-
nek saját elképzelésük önfe-
ledt megvalósítására, a helyes 
és szép magyar beszéd elsajá-
títására, kreatív gondolkodás 
fejlesztésére is. 

A program kiegészítése-
ként a dunaújvárosi Intercisa 
Múzeumba látogatunk el szü-
lők bevonásával április 18-án 
kétórás interaktív programra. 
A helyszínre autóbusszal uta-
zunk, közben ismerkedünk 
az utazási szokásokkal, a vá-
rosi közlekedéssel. A Múze-
um által biztosított helyszí-
nen és eszközökkel (kemence, 
dagasztóteknő, szakajtókosár, 
sütőlapát) új élmény szerzésé-
re lesz lehetőségük a gyerme-

keknek. A program az óvodás 
korosztály számára ingyenes. 
Múzeumpedagógussal előre 
leegyeztetjük a célunkat, fel-
adatunkat, amelyek elsősor-
ban a gyerekek mentális fejlő-
dését szolgálják. Kérjük, hogy 
szemléltetéssel, bemutatással, 
magyarázattal, tevékenyked-
tetéssel nyújtson ismeretet a 
mesterségekről, hagyományos 
munkákról kiemelve a ke-
nyérsütést. Előzetes meseél-
ményből és otthonról hozott 
tapasztalatokra, ismeretekre 
építve, az ehhez kapcsolódó 
viselkedési szokások feleleve-
nítése, rögzítése a cél, emel-
lett ok-okozati összefüggések 
megláttatása a korábban ta-
nultak (búza termesztése, fel-
használása) által.

Berczeliné Tóth Éva, 
Jámbor Viktória

HIRDETMÉNY
A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 
2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/2018. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), 

hogy a fenntartásában működő óvodában az

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
2017. május 2-án és május 3-án 8.00 és 17.00 óra között.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
(Nagyvenyim, Ady E. u. 2.)

1. Az óvoda felvételi körzete: Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területe.
2. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek. Szabad kapacitás esetén más körzetből is 

vehető fel gyermek.
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
  a) a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  b) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  c) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
4. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja. 
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes 

képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyvenyim Nagyközség 

Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasít-
hatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szó-
ló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

A Víz Világnapja
2017. március 22-én a Víz 

Világnapja alkalmából meg-
rendezett rajzpályázat ered-
ményhirdetésére került sor, 
melyen nagy szeretettel fo-
gadtuk a Magyar Hidrológi-
ai Társaság Dunaújvárosi Te-
rületi Szervezetének elnökét, 
Koszorús Zoltánt, és tagjait: 
Megulesz Gabriellát, Bogáth 
Jenőt és Fejes Lászlót. Alpol-
gármesterünk, Kuminka  József 
megnyitó beszéde után a 4. b 
osztály adott műsort. Ezt kö-

vette a „Szennyvizek? Tisz-
ta vizet!” című rajzpályázat 
nyerteseinek kihirdetése, a dí-
jakat Koszorús Zoltán adta 
át. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy ismét részt vehettünk 
a Víz Világnapja alkalmából 
megrendezett rajzpályázaton. 
Köszönjük a pályázat támo-
gatóinak az értékes díjakat, a 
gyerekeknek pedig a színvo-
nalas alkotásokat.

Kissné Ságodi Gyöngyi 
4.b osztályfőnök

Március 15.
Iskolánk ünnepi műsorral emlékezett meg március 15-éről. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi esemé-
nyei a mai napig hatással vannak a magyar emberekre és társa-
dalmunkra. Büszkének kell lennünk erre a napra, mivel a mai, 
válságoktól nehezített világunkban különösen nagy hangsúlyt 
kapnak azok a fogalmak, mint becsület, kitartás, összefogás.

Tanulóink és énekkarunk színvonalas műsora méltó emléket 
állított a szabadságharc hőseinek. Előadásukban diákjaink a ko-
rabeli események legfontosabb pillanatait elevenítették fel, fel-
idézve a haza szabadságáért életüket áldozóknak tetteit.

Gere Szilvia 
Hagyományok és művészetek 

munkaközösség

Hirdetmény az általános 
iskolai beiratkozásról

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a to-
vábbiakban együtt: szülők), hogy a 2017/2018. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-ok-
tatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola 
első évfolyamára.

Kundra Lászlóné 
igazgató
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Verses délután
2017. február 27-én rendeztük iskolai versmondó verse-

nyünket. Népszerű volt tanulóink körében. 62 gyermek hall-
gatta egymás társaságában a kedvenc költeményeket. Másnap 
eredményhirdetés volt a klubteremben. A zsűri osztályonként 
több első, második, harmadik helyezéssel jutalmazta a kiváló 
előadást, pontos szövegtudást.

Anyanyelvi nap 
a felsőben

Itt jártak 
a nagycsoportos ovisok
Minden év februárjában nagy szeretettel várjuk iskolánkba 

a nagycsoportos óvodásokat. Egy délelőtt keretében együtt ját-
szanak elsőseinkkel, majd megnézik, milyen is egy iskolai tan-
óra, melyben ők is aktívan részt vesznek. Így volt ez az idei év-
ben is. Reméljük jól érezték magukat nálunk.

Elsős tanító nénik

A Magyar Kultúra Napja
Színvonalas műsorral emlékeztek meg az 5.b osztály tanu-

lói e jeles napról
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Óvoda, óvoda, óvoda
„Itt a farsang, áll a bál”

A farsang a móká-
zás, maskarázás, mula-
tozás időszaka, amely 
vízkereszttől hamva-
zószerdáig tart.

Óvodánkban feb-
ruár 16-án tartottuk 
a farsangi ünnepséget, 
melyet izgatott ké-
szülődés előzött meg. 
A csoportokat vidám, 
színes díszbe öltöztet-
tük, a gyermekekkel 
különböző álarcokat, 
szemüvegeket, koro-
nákat, bohócsapkákat 
készítettünk.

Mókás verseket, 
dalokat verseltünk és énekel-
tünk, és persze a csodálatos 
mesebeli lényekről szóló tör-
ténetek sem maradhattak el.

Közben egyre nagyobb lett 
az izgalom, a titkolózás, hi-
szen a gyermekek alig várták, 

hogy végre „más bőrébe” búj-
hassanak.

Majd elérkezett a várva 
várt nap, a csoportokat már 
korán reggel átrendeztük, 
hogy a gyermekeknek ele-
gendő hely legyen a jelmezes 

felvonuláshoz, egyéni bemu-
tatkozáshoz és az azt követő 
hangulatos, izgalmas verseny-
játékokhoz, tánchoz.

Ötletesnél- ötletesebb jel-
mezekben mulatott a sok ap-
rónép. Akadt köztük hercegnő, 

vadász, rendőr, pó-
kember, kalóz, katica, 
cica, mesebeli hős is… 
…felsorolni sem lehet.

Amikor megéhez-
tek előkerült a sok 
enni- és innivaló, ami 
nemcsak édességből, 
hanem gyümölcs-
kompozíciókból is 
állt. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a 
sok finomságot a ked-
ves szülőknek.

A gyermekek nem 
kis örömére, az óvóné-
nik is jelmezbe öltöz-
tek, fokozva a vidám 

délelőtt hangulatát.
Ezen a csodálatos napon 

a gyermekek újabb nagysze-
rű élményekkel gazdagodhat-
tak és rengeteg mesélnivalóval 
térhettek haza.

Gaszlerné Simon Irén

Hankook önkéntes 
program

A Hankook Tire Magyarország által meghirdetett Értékte-
remtő Önkéntes program keretében az elmúlt év őszén óvo-
dánk támogatást kapott a cégtől. A projekt megvalósítása a 
szelektív hulladékgyűjtő megújítására irányult. A Hankook 
biztosította az anyagi hátteret, a szülők (különösen a Cson-
tos család) segítségével elkészült az új tároló helységünk, 
melyet azóta már használatba is vettünk

Tisztelt Szülők! 
Tisztelt Támogatók!

Az „Alapítvány 
a Nagyvenyimi Óvodáért” 

kuratóriuma minden támogatónak 
köszöni az előző évben 

tett felajánlását, 
és tisztelettel kéri önöket, 

hogy adójuk 1 %-ával támogassák 
óvodánkat 

az idei évben is.

 Adószámunk: 18490956-1-07 

Köszönjük szépen.
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„Örökös Zöld Óvoda” a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
Az „Örökös Zöld Óvoda” 

címet nyerte el a közelmúlt-
ban óvodánk. A környezettu-
datos óvodai nevelésért járó 
elismerést a Földművelésügyi 
Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
ítélte oda intézményünknek.

Óvodánk 2006 óta három 
alkalommal elnyerte a „Zöld 
Óvoda” címet, ennek kapcsán 
lehetőségünk nyílt megpá-
lyázni és elnyerni a legmaga-
sabb elismerést is. 

Nevelőtestületünk ki-
emelt helyen kezeli a környe-
zet megismerésére nevelést, 
és a környezetvédelmi prob-
lémák megismertetését. Ke-
ressük a lehetőségeket ahhoz, 
hogy az élőhelyükön ismertet-
hessük meg a növények és ál-
latok életét a gyermekekkel. A 
környezetünkben élő állatokat 
és növényeket folyamatosan 
megfigyeljük, és megtapasztal-
juk életkörülményeiket. Ter-
mészetesen zöld óvoda szem-
léletű nevelő munkánkban 
számítunk a szülők együttmű-
ködésére is, mert csak a család 
segítségével várható a környe-
zettudatosság életmódba való 
beépülése.

A szokások már nagyon 
korai életszakaszban kiala-
kulnak, az alapok lerakása a 
gyermek életének első éve-
iben megtörténik. Azok az 

életre szóló élmények, benyo-
mások, amelyek alapvetően 
meghatározzák a felnőtt kör-
nyezeti gondolkodását és élet-
módját, bizony már az első 
években megtörténnek. Ezért 
a környezettel kapcsolatos 
látásmód, viselkedéskultú-

ra és értékrendszer kialakítá-
sa szempontjából az óvódás-
kor ideális és fontos szakasz 
az ember életében. 

Óvodánkban a környezeti 
nevelés a környezeti kultúra 
létrejötte egyik legfontosabb 
alapelvünk. Nemcsak a kör-

nyezetünk megvédésre kívá-
nunk nevelni, hanem a vele 
való együttélésre is. 

Óvodánk egészében, a 
szokásrendszerekben, a cso-
portszobákban, a helyiségek 
berendezéseiben, az óvoda 
udvarán megtalálhatók a Zöld 
óvodai tartalmak, mert az el-
telt tíz év alatt folyamatosan 
arra törekedtünk, hogy mind-
ezt fenntartsuk és lehetőség 
szerint továbbfejlesszünk.

Nevelésünk lényege a gyer-
meket körülvevő világ felfe-
dezési és megismerési lehető-
ségének sokoldalú biztosítása. 

Fontos, hogy a gyermek 
nyitottságára építve segítsük 
elő, hogy rácsodálkozhasson 
a természetben, az emberi 
környezetben megmutatko-
zó szépre, jóra és azt tisztel-
je, becsülje.

A szeretet, a kötődés, az él-
ménybefogadás, az érzelmek 
kifejezésének, valamint a má-
sok iránti tisztelet, megbecsü-
lés érzésének kifejezése a cé-
lunk, amihez úgy gondoljuk a 
környezeti nevelés sokoldalú-
an hozzájárul. 

„ A természet hatalmas az 
ember parányi. Ezért aztán 
az ember léte attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a ter-
mészettel...”

Dr. Szent Györgyi Albert
Gaszlerné Simon Irén

Kiszebábot égettünk, 
űztük a telet az óvodában

Hagyományaink értékei-
nek megőrzése és ápolása fon-
tos feladat óvodánkban, ezért 
az idén is megrendezésre ke-
rült a farsangi időszakot lezá-
ró kiszebábégetés, ami télte-
mető, betegség és gonoszűző 
szertartás.

A csoportokban az óvóné-
nik megbeszélték a gyerekek-
kel, hogy mit jelképez a ki-
szebáb és miért is égetjük el. 

Az időjárás kedvezett szá-
munkra, így március 2-án az 
óvoda apraja-nagyja, zajkel-
tő eszközökkel, dobokkal, ke-

replőkkel, csörgőkkel, zörgők-
kel kivonult az udvarra, télűző 
rigmusokat skandálva. Majd 
körbeálltuk a telet szimbolizá-
ló, szalmából készült kiszebá-
bot és a gyerekek ráolvashat-
ták az összes téllel kapcsolatos 
kellemetlen élményüket, be-
tegséget, félelmüket, fázást, 
amiktől az elégetés során sze-
retnének megszabadulni. 

Az óvodások érdeklőd-
ve nézték a hamuvá porladó 
bábot, majd télűző, tavaszhí-
vogató énekszóba, verselésbe 
kezdtünk, hogy ténylegesen 

elűzzük a hideget, a betegsé-
get, a rosszkedvet és a telet. 
Ettől kezdve várjuk a tavaszt, 

a felmelegedést, a természet 
ébredését.

Gaszlerné Simon Irén
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Szeretettel gondozni, ápolni
A Szent Ferenc Szegény-

gondozó Nővérek Szeretet-
otthona alapításának, meg-
nyitásának huszonötödik 
évfordulóját ünnepelték már-
cius 20-án Nagyvenyimen.

A Ferences Szegénygondo-
zó Nővérek általános főnök-
nője, Veronika nővér köszönte 
meg a dolgozóknak, a nővér-
társaknak mindazt a szeretetet, 
gondoskodást, amellyel körül-
veszik az időseket, a betege-
ket. Valter atyának a lelki segít-
ségért, Kiss Csabának pedig az 
intézmény vezetéséért fejezte 
ki háláját Veronika nővér az ün-
nepségen, amelyet a katolikus 
templomban tartottak. 

A színvonalas jubileumi 
ünnepség szentmisével kez-
dődött, amelyet Dékány Ár-
pád Sixtus zirci apát celebrált. 
Majd a szeretetotthon gondo-
zottjai mondtak szívhez szó-
ló verseket az idősekről, sze-
retetről, az érintés mágiájáról. 
A Szent Ferenc Szegénygon-
dozó Nővérek Szeretetott-
honának elmúlt 25 évét az 
intézmény vezetője, Kiss Csa-
ba foglalta össze, fotókkal il-
lusztrálva. Hangsúlyozta az 
alapítói szándékot, mozgató-

rugót, ami nem más, mint a 
feltétel nélküli szeretet. A fi-
atal szerzetesek rendházából 
így lett 1992-ben nagyma-
mák, nagypapák, dédik ott-
hona Borgia nővér óvó gond-
viselése mellett, és első lakói 
megfáradt ferences nővérek 
voltak. Azóta sokat változott 
az idősgondozás jogszabályi 
háttere, ehhez alkalmazko-
dott folyamatosan a nagyve-
nyimi intézmény is, valamint 
bővült és fejlődött az egyre 
növekvő, változó igények sze-
rint. Idén például egy foglal-
koztató építését kezdték el, 
ahol az eddiginél is gazdagabb 

közösségi életet teremthetnek 
meg. - A kor előrehaladtával 
egyre gyengébbek lesznek a 
gondozottak, nekünk az a fel-
adatunk, hogy teljesítsük a kí-
vánságaikat. Mindent sajnos 
lehetetlenség, de türelemmel 
törekszünk erre összefogással 
és egymást segítve - mondta 
Kiss Csaba, majd köszöntöt-
te Francz Katalint (Raffaela 
nővért) és Mogyorósi Gyulá-
né Irénke nénit, aki kezdettől 
az otthon lakója. Köszönetet 
mondott Kovács István mun-
kájáért, dr. Zseli József orvosi 
és Molnár Józsefné assziszten-
si tevékenységéért. Dr. Papp 

László és felesége gyógyszer-
tárosként segíti a munkájukat, 
a gyógyszerész asszisztenssel 
Polom Miklósnéval egyetem-
ben. Vida Klára 20 éve dolgo-
zik az otthonban, Berencz Er-
zsébet Etel nővér és Kanizsai 
Józsefné Kati néni több mint 
tizenöt éve él az otthonban, és 
két ápoló, Bedák Jánosné Ildi-
kó és Soós Piroska Anna ápoló-
ként szintén több mint tizen-
öt éve törődik az intézmény 
lakóival. Őket köszöntötte 
Kiss Csaba, végül Veronika 
nővér köszönte meg a szere-
tettel gondozók és gondosko-
dók áldozatos munkáját.

Tisztelt 
adózó 

Nagyvenyimi 
Lakó!

Rendelkezzen 
adója 

1 %-áról 
a Nagyvenyim 

és Térsége 
Fejlesztéséért 

Egyesület 
(NTFE) 
javára!

Adószám: 
18148525-1-27

Március 15-én
Százhatvankilenc év után 

is egy szívvel, egy gondolattal 
ünnepeljük a szabadságot és a 
hazát, legyen a magyar bárhol 
is a világon - hallhattuk nem-
zeti ünnepünk keddi rendez-
vényeinek felvezető gondola-
taiban. 

Március 14-én, kedden 15 
órakor a Nagyvenyimi Kos-
suth Lajos Általános Iskola 
tornatermében Tóthné Kol-
mankó Diána pedagógus ün-
nepi köszöntőjével kezdődött 
a márciusi eseményeket fel-
elevenítő közösségi program. 
Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc történelmi 
eseményei a mai napig hatás-
sal vannak a magyar emberek-
re és társadalmunkra. Elen-
gedhetetlenül fontos, hogy a 

mostani generációk is ismer-
jék a haza szabadságáért éle-
tüket áldozók tetteit. Büszké-
nek kell lennünk erre a napra, 
mivel a mai válságoktól nehe-
zített világunkban különösen 
nagy hangsúlyt kapnak azok 
a fogalmak, mint becsület, ki-

tartás, összefogás. A megnyi-
tót követően az általános isko-
lások zenés irodalmi műsorral 
tisztelegtek a szabadságharc 
hőseinek emléke előtt. Elő-
adásukban a korabeli esemé-
nyek történeteit elevenítették 
fel. 
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Velencei maszkok
Dr. Zseli József Velencei maszkok című kiállításának adott 

otthont a Palágyi József Könyvtár földszinti galériája. A sokak 
által kedvelt nagyvenyimi háziorvos és képviselő 2002-ben láto-
gatott el a Velencei Karneválra, ahol elkészítette azokat a fény-
képeket, melyekből ízelítőt kaphattak a könyvtárba látogatók. 

Fotó: Lokál
A kiállítás megnyitóján Kegyes Lászlóné, önkormányzati 

képviselő jó szívvel ajánlotta a tárlatot mindenki számára. Örö-
münkre szolgál, hogy az eltelt hónapban rengetegen voltak kí-
váncsiak a képekre, s nem csak felnőtt korosztályból érkeztek 
érdeklődők, de a fiatalabb szemeket és szíveket is gyönyörköd-
tették a színes álarcok.

Nőnapi zenés est
Két férfi köszöntötte a höl-

gyeket március 11-én, a nő-
nap alkalmából. 

Az első, dr. Zseli József 
képviselő úr és háziorvos volt. 
Következzen néhány sor kö-
szöntőjéből:

Sokan, sokféleképpen be-
széltek már a Nők sorsáról, 
feladatairól, életük nehézsé-
géről, de a lelkük rejtelmei-
ről csak kevés szót hallottunk. 
A női lélek mély tengerének 
legbonyolultabb része, hogy 
sokféle szerepet kell játszani 
benne. Szerető feleség, anya, 
munkatárs, barátnő, család-
fenntartó, mosónő, takarítónő, 
szakács, néha pincér, ráadásul 
pszichológus, ideggyógyász, 
még a férje háziorvosa is. 
Ezek a szerepek gyakran pár-
huzamosan futnak, és mind-
egyik teljes odaadást igényel. 
Vannak olyan lélekpróbá-
ló időszakok, mint a kislány, 
a serdülőlány, a menyasszony, 
a kisgyermekes anya, a nagy-
mama és az özvegyasszony, 

amelyek alakítják, formálják, 
edzik a női lelket. Ezeknek a 
lelki alakváltozásoknak csodái 
végigkísérik a nők életét.

A másik férfit sem kellett 
bemutatnunk a nagyvenyimi 
hölgyeknek. Bár nem közsé-
günkben él, viszont híres és 
ismert: Hevesi Tamás szóra-
koztatta a közönséget – állva 
tapsoltak neki a rendezvény 
résztvevői. 

Hevesi Tamás fergeteges hangula-
tot varázsolt

Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Februári klubna-

punkon átbeszéltük 
ez évi programterve-
zetünket. Meghallgat-
tuk a vezetőségi tagok 
előző évi munkájáról 
szóló beszámolókat. 
Jó hangulatú játék-
kal zártuk a délutánt. 
Szokásunkhoz híven 
felköszöntöttük a szü-
letés- és névnapju-
kat ünneplőket. Több 
meghívásnak is eleget 
tettünk márciusban: 
4-én Mezőfalván, 10-
én Baracson vendé-
geskedtünk.

Székesfehérváron a Kor-
Társ KI-MIT-TUD elő-
döntőjében a klub dalköre, 
tánckara és két versmondó-
ja szerepelt eredményesen. 
Komjáti János versmondót és 
a tánckart meghívták a Vö-
rösmarty Színházban rende-
zett gálára is. Kellemes napot 
töltöttünk a XXVI. Solti Ta-

vaszi Napok Baráti Dalos Ta-
lálkozóján.

Klubvezetőnk részt vett 
az Életet az Éveknek megyei 
szervezetének éves közgyűlé-
sén, melyen jelen volt Heve-
siné Orsós Éva is, aki az or-
szágos szervezet elnöke. Ezen 
alkalommal köszöntük meg a 
lemondott megyei elnök, Ru-

bina Sándor sokéves munká-
ját is.

Április 10-én 14 órakor 
megrendezésre került Költé-
szetnapi Versünnepünk.

A költészet megünneplé-
sére 3-án Kulcsra és Baracsra, 
6-án Rácalmásra, 11-én Du-
naújvárosba látogattak el vers-
mondóink.

Elkísértük utolsó 
útjára Polyák András-
né Pannikát, aki hosz-
szú éveken át volt klu-
bunk és dalkörünk 
tagja. Ő varrta a dal-
kör tagjainak egyik 
legszebb fellépő ruhá-
ját is.

Nyugodjon béké-
ben!

Április 3-i klubna-
punkon átbeszéltük a 
versünnepi teendőket, 
köszöntöttük a szüle-
tés- és névnaposokat, 
készültünk a május 
27-i Pünkösdi Dalos-

találkozóra.
Továbbra is szeretettel vár-

juk új tagok jelentkezését a 
klubba, a dalkörbe, a tánckar-
ba, akik jó társaságban, jól sze-
retnék eltölteni idejük egy ré-
szét.

Póla Imréné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub elnöke 
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Arany János emlékév
A költő születésének 

200. évfordulója alkalmá-
ból Arany János-emlékévvé 
nyilvánította az Országgyű-
lés 2017-et. Településünk az 
esztendő során több alka-
lommal és formában tiszte-
leg költőnk emléke előtt.

Február végén A Fülemü-
le című művét három szín-
ben újragondolt színpadi já-
ték formájában láthatta a 
nagyvenyimi közönség. A 
dugig megtelt klubterem 
parányi színpadán az amatőr 
színjátszók könnyed, meg-

ragadó játékát nézve a múlt 
század közepét idéző han-
gulat, igazi „falusi kultúr-
ház élmény” éledt a szívek-
ben. Köszönjük az előszállási 
színjátszóknak, a forgató-
könyvet író Nyúl Mihálynak 
valamint a színjátékot ren-
dező Gajdó Andrásnak azt a 
görbe tükröt, amibe belepil-
lantva magunkon, s egymá-
son is jót kacagva szempil-
lantás alatt elrepült az az óra. 

Április 10-én 14 órától 
a Költészet napja alkalmá-
ból Versünnepre hívtuk az 

érdeklődőket a Művelődé-
si Ház és Könyvtár klubter-
mébe. József Attila és más 
kortárs költők művei mel-
lett Arany János életművé-
ből merítettek azok a vers-
mondók, akik az Aranydaru 
Nyugdíjas klub meghívására 
álltak színpadra, hogy meg-
elevenítsék a magyar költé-
szet gyöngyszemeit.

A közel negyven vers-
mondó között köszönt-
hettük a dunaújvárosi Írisz 
Versszínpad tagjait, akik eb-
ben az évben is megörven-

deztettek bennünket részvé-
telükkel.

Arany János talán egyik 
legismertebb alkotása a 
Toldi trilógia. Az olvasás 
során a leírt szöveg nem a 
puszta szavakon, hanem a 
leírtak hatására bennünk 
megszülető belső képeken 
keresztül válik életre szóló 
élménnyé.

A Művelődési Ház és 
Könyvtár játékra, közös al-
kotásra invitálja a Nagyve-
nyimieket az alábbi plakáton 
részletezettek szerint:

Művelődési Ház és Könyvtár Nagyvenyim
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220
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Sikeres volt 
a Főnix közös varrása

Március 18-án tartottuk közös varrásunkat. A borongós, 
esős idő ellenére nagyon sok látogatónk volt, közel 140 fő vett 
részt eseményünkön a környező településekről (Nagyvenyim I. 
csoport, Mezőfalva, Sárbogárd, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, 
Adony, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Ercsi, Ajka, Kislőd, Nyirád, 
Fehérvárcsurgó) illetve messzebbről (pl.: Mohács, Paks, Máza, 
Nagydorog, Kiskőrös, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, Budapest, 
Biatorbágy, Pilisvörösvár, Győr).

A kiállításunk nagy sikert aratott vendégeinknél. Bár a fa-
likép versenyünkre nem volt nagy érdeklődés, de díjazottjaink 
örültek ajándékaiknak. A tombola sokszínűsége és mennyisége 
kellemes meglepetést és sok örömet okozott mind a résztvevők-
nek mind nyerteseiknek.

A meghívott árusaink is jókedvvel és elégedetten indultak 
hazafele, akárcsak vendégeink.

Köszönjük szépen a sok segítséget a pártoló tagjainknak, 
Csécs Róbertnek, Csontos Istvánnénak, Gerendai Zsanettnek 
és Somorácz Dénesnek, a segítőinknek, Andinak, Fridának, 
Écinek, Máriának és Olgának, valamint polgárőreinknek, akik 
vigyáztak ránk ezen a szép napon.

Köszönjük szépen továbbá a segítséget és támogatást a Mű-
velődési Ház vezetőjének, Mogyorós Marikának, polgármester 
asszonyunknak Vargáné Kaiser Katalinnak. A felajánlott zöld-
ségeket Tündinek, a nagyvenyimi zöldségbolt vezetőjének és a 
süteményt Katinak, a nagyvenyimi Novika cukrászda vezető-
jének.

Továbbra is várjuk az érdeklődőket csoportunkba, minden 
csütörtök délután 16 órától a csoportfoglalkozásainkon.

Csécs-Somorácz Zsófia Judit
csoportvezető
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Játszóházzal 
is készültünk a húsvétra

Húsvét előtt egy héttel ismét ünnepi készülődésre hívtuk a 
nagyvenyimieket. A Nefelejcs Óvoda óvónői voltak segítségünk-
re, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. Elhozták kézműves 
foglalkozásunkra azokat a kreatív, ünnepi dekorációs ötleteiket, 
amelyeket könnyedén, de nagy élvezettel készítettek el a gyere-
kek és az őket kísérő felnőttek. A klubtermet hamar betöltötte 
a vidám gyerekzsivaj. Készült számos tojáskoszorús ajtódísz, 
„pom-pon csibe”, húsvéti kosárka, terményekkel „hímes” tojás, 
csuhéfülű fanyúl. 

Húsvét nem telhet el nyuszi nélkül! Ebben az évben nemcsak 
nyuszikat, hanem kacsákat, libát és különleges csirkéket – kínai 
selyemtyúkot, selyemkakassal és cochinokat- is láthattak és si-
mogathattak a gyerekek. 

A játékos készülődés hangulatát idéző képekkel kívánunk 
Olvasóinknak áldott, békés húsvéti ünnepeket!

Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

A 19 éves fennállást ünneplő Nagyvenyimi Foltvarró 
Csoport szeretettel várja új tagok jelentkezését!

Aki megismerkedne velük, szívesen látják összejöve-
teleik alkalmával: hétfőnként 16-18 óráig az iskolában, 
vagy jelentkezhet a klub vezetőjénél, Selmecziné Irénkénél 
a 30-564-0320 telefonszámon.
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Ha kell egy jó könyv!
Könyvtárunk folyamatosan bővülő állománnyal várja régi és 

új olvasóit. Örömünkre szolgál, hogy egyre többen kíváncsi-
ak új épületünkre. Hat osztály is érkezett hozzánk az iskolából 
könyvtár látoga-
tásra. A gyerekek 
megtekintették 
Dr. Zseli József 
Velencei maszkok 
című kiállítását a 
földszinti galériá-
ban. Nem csak is-
kolásokat, de óvó-
dás csoportokat is 
láttunk vendégül, 
akik nagyon él-
vezték a gyerekek 
részére kialakított játszósarkot.

Olvasóink száma folyamatosan bővül, idén már 32 új beirat-
kozót számlálunk, ezzel 336-ra nőtt a könyvtári tagok száma. 
Az előtérben található „Ingyen elvihető könyvek” szekrényünk 
nagy sikernek örvend. Fiatal és idős egyaránt behozhatja, vagy 
akár elviheti onnan a könyveket, dvd-ket, akár könyvtári tag-
ság nélkül is.

Várjuk Önöket szeretettel, térjenek be hozzánk, és válogas-
sanak a több mint 15.000 kötetes állományunkból.

Debreczenyi Kálmánné

Kézműves és kreatív
Idén februárban megala-

kult a kreatív klub Gyürüs 
Istvánné Pannika vezetésével. 

Minden hétfőn délután 
16-18 óráig az iskola egyik 
termében alkotunk csodás 
dolgokat. Megismerkedtünk 
a quilling technikával, sza-
lagból és papírból rózsákat 
készítettünk, díszdobozt haj-
togattunk. Textilből bagoly 
ajtódísz aratott nagy sikert, 
mostanában pedig a fonal-
technika rejtelmeibe mélyed-
tünk bele.

Nagyon jó hangulatú a kis 
csapat, minden alkalommal 
boldogan térünk haza új tudásunkkal és csodás alkotásainkkal.

Aki úgy érzi, hogy szeretné lakását saját maga által készített 
kézműves tárgyakkal szépíteni, vagy barátait, rokonait megkö-
szönteni 3D-s képeslappal, köztünk a helye!

 
Várunk minden alkotni akaró, ügyes és ügyetlen kezű új ta-

got, ahol Pannika segítségével a legbonyolultabb technika is 
egyszerűvé válik. Mert alkotni jó.

Nagy Éva
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A vendéglátó Kötögetők
Éves hagyomány szerint az idén 

május 20-án 14 órától 17 óráig nyílt 
délutánt tartunk 

a Palágyi József Könyvtárban. Vendégül látjuk a belátogató-
kat, vásárlókat. Szeretnénk , hogy a mi községünk lakói is kíván-
csiak legyenek a kiállított munkáinkra, ne csak az ország más 
részéből érkezők érdeklődjenek irántuk.

A környékben csak a mi községünkben működik kötögető 
klub. Aki csak kikapcsolódni szeretne, vagy otthon horgol, ké-
zimunkázik, egyaránt szívesen látott vendégként fogadjuk. 

A Fonalparadicsomból érkező Erdei Gyöngyvér a különle-
ges fonalaival, áruival még színesebbé teszi napunkat. A fonalak, 
kiegészítők megsimogathatók, megvásárolhatók. 

Szakmai tanácsokat is kapunk a profi kötögetőtől.
Legyünk együtt e kellemes délutánon! 

A vendéglátó kötögetők: Végh Józsefné (Rozika), Dági Lász-
lóné (Erzsike), Hódi Attiláné (Irénke), Pap Mihályné ( Jutka), 
Kovács Andrásné (Irénke), Horváth Istvánné (Pannika), Ku-
licsné Keresztes Mártika, Debreczeni Istvánné (Hortenzia), 
Németh Júlia, Szabadi Andrásné (Iluska).

Közlemény
Értesítjük Nagyvenyim tisztelt Lakosait, hogy 

2017. február 27-én 

megalakult 
a Vöröskereszt 

helyi alapszervezete.
Az Alapszervezettel kapcsolatosan információ kérhető 

hétköznap 9-től 17-ig.

Bécsné Boros Judit  06-20-3789878
Herbert Ildikó   06-20-3983101

Tervezett programjaink:
Április 22. Egészségnap keretében Ambu baba bemuta-

tása (újraélesztés)
Április 29. Ruhaosztás az iskola alulájában 9-12-ig.
Július 18. 15-17-ig Véradás az iskola aulájában
Augusztus 05. Falunap keretében saját sátorral ambu 

baba bemutatása. (újraélesztés)
Tervezett programjaink időpontjairól folyamatos tájé-

koztatást adunk.
Vöröskeresztesek
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Lányok a kezdővonalnál
Hangulatos Nőnapi fut-

ball kupát rendezett március 
4-én, szombaton a Nagyve-
nyimi Sport Klub, ahol a 10 
órakor rajtoló összecsapáso-
kon Nagyvenyim, az Ikarusz-
Maroshegy, a DPASE, és a 
Baracs SE női focistái mérték 
össze tudásukat. A meglepe-
tésekben sem szűkölködő ta-
lálkozókon a csodálatos gólok 
mellett az utolsó mérkőzésig 
nyitott volt a kupa sorsa.

A végjáték óriási küzdel-
meiben Baracs és a Dunaúj-
városi PASE lányai mérkőz-
tek a képzeletbeli dobogó 
legmagasabb fokáért. Baracs 
nehezebben bírta az idegek 
harcát, így a dunaújvárosi csa-
pat örülhetett a kupának. A 
végső sorrendben 1. DPASE, 
2. Baracs, 3. Maroshegy és 
4. Nagyvenyim. A találko-
zó után különdíjakat is osz-
tottak. A legjobb játékosnak 
Domján Boglárkát a DPASE 
női focistáját választották. 
Gólkirálynő Bozsik Brigitta 

Baracsról, legjobb kapus Mi-
halkó Erika Ikarusz-Maros-
hegyről. A vigaszdíjat pedig a 
vendéglátó Nagyvenyim csa-
pata kapta. A rendező sport 
klub szervezőjét és a csapat-
kapitányokat kérdeztük a zá-
rósípszó után.

– Egy kicsit túllőttünk a 
célon, hiszen mi csak hobbi 
szinten, hetente egyszer fut-
ballozunk – összegezte az első 
tapasztalatokat Konczné Bó-
jás Magdolna a Nagyvenyimi 

Sport Klub vezetőségi tagja. 
A meghívott csapatok viszont 
már profi szinten játszanak.

Ennek ellenére nagyon 
jól éreztük magunkat, mert 
a rendezvénynek a sport és 
a szabadidő hasznos eltölté-
se adott igazi tartalmat. Nem 
utolsó sorban a nőnapot is 
ünnepeltük! A jövőben na-
gyobb szervezettséggel sze-
retnénk folytatni – ismertet-
te a kupa végén a terveket a 
szervező.

Sportolni 
vágyók, 

figyelem!
Aki kedvet és energi-

át érez magában a sport-
ra, jelentekezzen kézi-
labdára a Nagyvenyimi 
Kézilabdázóknál! Ér-
deklődni és jelentekzni 
Parrag Viktóriánál lehet a 

70/9436125 számon. 

Második 
helyezés
A Nagyvenyim Kézisek 

II. helyen végeztek a Ve-
lencei Felkészülési Kézi-
labda Tornán februárban. 
Ezzel a szép eredménnyel 
öregbítették községünk jó 
hírnevét!

Gratulálunk kézilabdá-
zóinknak!

Nőgyógyászati 
rákszűrést tart 

2017. április 21-én 
(pénteken)

15 és 17 óra között
dr. Reiter Gábor 

szülész- 
nőgyógyász

a Tanácsadóban.

A vizsgálat díja: 
2000 Ft.

A szűrés előjegyzés alapján 
történik, mely 
az 506-200-as 

telefonszámon kérhető.

Tavaszi egészségnapra várjuk Önöket 
2016. április 22-én szombaton 15-18 óráig 

a Művelődési Ház nagytermébe és az iskola aulájába!
Házigazdánk: Dr. Zseli József háziorvos

Előadások:

1. Dr. Müller Cecília tiszti főorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának vezetője: A vastagbélrák és szűrése

2. Újraélesztés – bemutató és gyakorlás ambubaba segítségével a Vöröskereszt Nagy-
venyimi Alapszervezetének tagjaival

3. Dr. Müller Cecília tiszti főorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának vezetője: A kanyaró betegség Magyarországon

4. Dr. Kemény János gyermekgyógyász: Mikor ijedjünk meg?…

Szűrések:
– Számítógépes talpvizsgálat
– MERI-DIM – számítógépes teljes körű szervi állapotfelmérés
– vérnyomás, vércukor, koleszterin, testsúly-, testzsírszázalék, vázizomszázalék és BMI 

mérés – háziorvosi szolgálat munkatársai

Figyelem!
Nagyvenyimi lakosok számára a vizsgálatokon a részvétel ingyenes, de előzetes beje-

lentkezés szükséges 25/506-200 telefonszámon hétköznap 8-9 és 12-14 óra között.
MERI-DIM vizsgálatra 06/30 997 1735; 06/70 335 3984
TAJ kártya szükséges!
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Ünnepeljük együtt a 70 éves 
Nagyvenyimet!

Az idei falunappal veszi kezdetét az az éves prog-
ramsorozat, amellyel szeretnénk méltón megünnepel-
ni Nagyvenyim önálló településsé válásának 70. évfor-
dulóját.

A programok megvalósításához kérjük településünk la-
kóinak segítségét a következőkben:

1. „Nagyvenyim régen és most” – témában várjuk a 
családi albumokban fellelhető fényképeket, illetve 
régi fotó témájáról készült jelenlegi állapotot ábrá-
zoló felvételt, vagy a pontos helymegjelölést, hogy 
lefényképezhessük jelenlegi állapotát.

2. „Keressük Nagyvenyim lokálpatriótáit!” - Várjuk 
olyan családok tagjainak jelentkezését, akiknek fel-
menői 1947. augusztus 1-én - vagy már régebben - 
itt éltek a településen, és a család tagjai közül van, 
aki jelenleg is itt él. 

3. „Egyidős vagyok Nagyvenyimmel” - Várjuk mind-
azok jelentkezését, akik 1947-ben születtek 
Nagyvenyimen. Ha lehetséges, tőlük gyerekkori és a 
70. születésnaphoz közeli fotót is szeretnénk kérni.

4. Helytörténeti kiállítás rendezéséhez várjuk régi 
használati tárgyak tulajdonosainak jelentkezését.

A rendelkezésünkre bocsátott fotókról másolatokat ké-
szítünk, nem az eredetit állítjuk majd ki!

Kérjük, hogy aki szeretne bármely témában segítsé-
günkre lenni, vegye fel velünk a kapcsolatot a 25/506-
220-as telefonszámon, vagy e-mail-ben a muvhaznagy-
venyim@gmail.com címen, vagy személyesen a Könyvtár 
nyitva tartási idejében.

Várjuk jelentkezésüket!
       

Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai
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A globális felmelegedés hatása egyes fertőző 
betegségek terjedésére

Globális felmelegedésnek 
a Föld átlaghőmérsékletének 
emelkedését nevezzük, mely-
nek során emelkedik a földfel-
szín közeli levegő és az óceánok 
hőmérséklete. A tudósok zöme 
úgy véli, hogy az utóbbi évtize-
dek felgyorsult felmelegedése 
zömében az emberi tevékeny-
ség miatt következett be. Ez a 
környezeti változásokon, a ten-
gerszint emelkedésén, a csapa-
dék térbeli, mennyiségi elosz-
lásán, a szélsőséges időjárási 
viszonyokon (árvizek, hurriká-
nok, tájfunok, stb.) kívül állat- 
és növényfajok kipusztulásához 
vagy éppen a kipusztulás las-
sulásához, különböző gazda-
sági hatásokhoz, bizonyos be-
tegségek gyorsabb, könnyebb, 
szokatlan területeken történő 
terjedéséhez, új, megváltozott 
fertőző képességű kórokozó 
típusok kialakulásához vezet-
hetnek. Hajlamosak vagyunk 
azt gondolni, hogy a globális 
felmelegedés „csak” a tudósok 
ügye; valójában azonban mind-
annyiunkat érinti. Miközben 
sokan örülnek az őszbe húzódó 
nyári melegnek, a hó, fagy nél-
küli télnek, számos hátrányos 
következménye is van ennek, 
melyek közvetlenül megtapasz-
talhatóan érintik mindennapi 
életünket. 

A hőmérsékleti viszonyok 
megváltozása miatt megvál-
tozik egyes kórokozók túlélé-
si lehetősége, a téli fagyok hiá-
nyában kevésbé pusztulnak el a 
rovar-, gomba kártevők, 

a rágcsálók; bizonyos fertőző 
betegségeket terjesztő szúnyo-
gok, kullancsok (vektorok) túl-
élési lehetősége megnő, s ezek 
olyan területekre is eljuthatnak, 
ahol korábban nem fordultak 
elő. Egyes fertőző betegségek 
kórokozóinak, így a betegség 
elterjedéséhez a fentiek mellett 
nagyban hozzájárul a világmé-
retű személy- és áruforgalom, 
állatbetegségek esetén a fogé-
kony állatfajok földrajzi elterje-
désének, vándorlásának, vonu-
lásának változása is. 

A híradásokból értesülhet 
a Tisztelt Olvasó újabb, vagy 
Magyarországon csak ritkán 
előforduló fertőző humán- és 
állatbetegségek megjelenéséről. 
Máskor a környező országok-
ban megállapított fertőző be-
tegségek behurcolási veszélye-
iről hallhatunk. 

A külföldre, különösen eg-
zotikus országokba utazók is 
gyakran járványos fertőző be-
tegségek előfordulásáról, veszé-
lyeiről kapnak információt. 

Az alábbiakban néhány, gaz-
dasági haszonállatainkat, tu-
ristákat érintő, esetleg állatról 
emberre terjedő fertőző beteg-
ségről, ill. a fertőződés, a be-
hurcolás megelőzéséről kívá-
nok szólni, terjedelmi korlátok 
miatt a teljesség igénye nélkül.

A kéknyelv- betegség iránt 
szarvasmarhák, juhok, kecs-
kék, vadon élő kérődzők fogé-
konyak. A kórokozó vírus em-
beri egészségre ártalmatlan. A 
betegség terjesztésében a tör-
peszúnyogok kiemelt fontos-
ságúak. A szúnyogok a szél 
útján akár 300 km-re is elsod-
ródhatnak, s ezáltal ott a be-
tegség megjelenhet. A vírus az 
érfalakat károsítja, emiatt az ál-
latokban vérzések, nyálkahár-
tya fekélyek, vizenyő alakul ki, 
a vérpangásos nyelv kékké vá-
lik. A betegség korábban csak 
trópusi, mediterrán területeken 
fordult elő. Az elmúlt években 
Magyarországon is megállapí-
tásra került.

A nyugat-nílusi láz kóroko-
zóinak gazdái a madarak, kö-
zöttük szúnyogok révén terjed.

Az ember is szúnyogcsí-
péssel fertőződik. Nagy távol-
ságokra költöző madarakkal 
kerül. Emberről emberre köz-
vetlenül nem terjed. A fertő-
zöttek 80 %-a tünetmentesen 
átvészeli, és vélhetőleg egész 
életre szóló immunitást szerez. 
Az esetek 1/5-ében láz, izom-
fájdalom, fejfájás, nyirokcsomó 
megnagyobbodás, bőrkiütések 
jelentkeznek; a fertőzöttek kb. 
1 %-ában agyhártya-, agyvelő-

gyulladás alakul ki, amely halá-
los lehet. Lovakban láz, izom-
rángások, az izmok merevsége, 
idegrendszeri szövődmények, 
mozgás koordinációs zavarok 
jelentkeznek, s az esetek 10 
%-ában elhullásra vezet. Lovak 
részére védőoltás létezik.

A bőrcsomósodáskór ál-
latról állatra közvetlenül, vagy 
szúnyogok által is terjedő, him-
lővírus okozta fertőző betegség. 
Szarvasmarhákra, bivalyokra 
veszélyes. A betegség tünetei: 
láz, jól látható csomók a bőrön, 
tőgyön, orron, szájon, a nyirok-
csomók megduzzadnak, az ál-
lat lesoványodik, a tejtermelés 
csökken, majd elapad, vetélés, 
bőrkárosodás. A kórokozó em-
bert nem fertőz. Bulgáriában, 
Szerbiában előfordult 2016-
ban. Magyarországon még nem 
észlelték. Terjedésében komoly 
veszélyt jelentenek az illegális 
állatszállítmányok. A fertőzött 
állományok leölésre kerülnek. 

Az afrikai sertéspestis iránt 
Európában a házisertés és az eu-
rópai vaddisznó fogékony. Afri-
kában a közönséges varacskos-
disznó és egyéb vaddisznófajok, 
valamint Ornithodorus nem-
be tartozó óvantagok játszanak 
szerepet a betegség fenntartá-
sában. A betegség Európa több 
országában előfordult az utóbbi 
években, jelenleg Ukrajna Ma-
gyarország közeli részén került 
megállapításra. A betegség em-
bert nem betegít meg. A serté-
sek minden életkorban fogéko-
nyak, a megbetegedettek szinte 
kivétel nélkül elhullanak. A fe-
lelőtlen emberi magatartás sze-
repet játszhat a betegség ter-
jesztésében (állatcsempészés, 
dokumentáció nélküli állatszál-
lítások, nyers sertés termékek, 
állati eredetű hulladékok, ra-
gályfogó tárgyak szabálytalan 
behozatala, fertőtlenítési hiá-
nyosságok, stb.). A beteg sertés 
minden váladékával (bélsár, vi-
zelet, nyál, orrváladék, ivarszer-
vi, stb.) üríti a vírust. A beteg 
állatok közvetlenül megfertőzik 
társaikat. A betegség tünetei: 

hirtelen elhullás, bágyadtság, 
étvágytalanság, gyengeség, bi-
zonytalan mozgás, láz, testszer-
te vérzések, véres- habos orrfo-
lyás, vércsíkos- véres hasmenés, 
vetélés. Gyógykezelési lehető-
ség, védőoltás nincsen.

Az emberi fertőzéseket oko-
zó dengue - láz kórokozója fel-
tételezhetően egyes madárfa-
jokban is jelen van; a sárgaláz 
egyik formája, a dzsungel sár-
galáz trópusi esőerdőkben élő 
majmok között terjed, szúnyo-
gok oltják az emberbe. Ezek a 
betegségek Dél Ázsiában, Af-
rikában, Dél- Amerikában for-
dulnak elő. A maláriát hordozó 
szúnyogok nálunk nem élnek 
meg. Európa több országában 
behurcolt fertőzésként vagy un. 
reptéri esetként fordul elő. Tü-
netei: láz, hidegrázás, izomfáj-
dalom, gyengeség, fejfájás, hasi 
fájdalom, hányás, hasmenés; a 
lázas és lázmentes időszakok 
48-72 óránként ismétlődnek.

A fertőző betegségek meg-
előzésében az alábbiakra kell 
különösen ügyelni:

Ismeretlen eredetű, jelölet-
len, származási igazolások nél-
küli állatot soha ne vásároljunk, 
udvarunkba ne engedjünk be. A 
nagylétszámú állományoknál a 
karanténozás szabályait be kell 
tartani. A házisertés és a vad-
disznó közvetlen érintkezését 
kerítéssel meg kell akadályoz-
ni. A vaddisznók által szennye-
zett, megdézsmált takarmány, 
vaddisznó zsigerelésből, feldol-
gozásból származó nyesedék, 
hulladék ne kerüljön a háziser-
tés elé. Az állattartó az állatok 
megbetegedését haladéktalanul 
jelentse állatorvosának. Beteg 
állatot tartó udvart ne látogas-
son más állattartó. Mindig tör-
ténjen meg a munkaruha váltás 
az állatok gondozásához, ete-
téséhez. Az állatgondozáshoz 
használatos eszközöket ne ad-
juk kölcsön, ill. szükség szerint 
szigorú fertőtlenítésre kerülje-
nek.

(Folytatás a következő olda-
lon.)
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Kedves Vendégeim!
Új helyen, 

a Deák F. u. 9. szám 
alatti fodrászatomban 

várom szeretettel 
régi és leendő vendégeimet.

Dombrovszki Marcsi: 
20/416-33-38

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

(Folytatás az előző oldalról.)
Rendszeresen történjen meg 

az istállók, ólak megfelelő, ha-
tékony takarítása, fertőtlení-
tése. A konyhamoslék eteté-
si tilalmat, szabályokat be kell 
tartani. A repülőterek, autó-
pályák, főutak, kamionparko-
lók hulladékgyűjtőit (ételma-
radékok!) rendszeresen üríteni 
kell, a hulladékot szabályosan 
ártalmatlanítani szükséges. A 
szállodák, éttermek, közkony-
hák ételmaradékait megfelelő-
en kell kezelni. Az elhullottan 
talált vadállatokat jelenteni kell, 
megfelelő megsemmisítésük 
szükséges. Vadászterületeken 
tilos az élelmiszer hulladékok 
elszórása (környezetvédelmi, 
esztétikai okból is). Fokozottan 
ügyelni kell a nyers állati termé-
kek (nyers hús, füstölt áru, stb.) 
rokonok, turisták általi behoza-
talára, szükség esetén ennek ti-
lalmára, az élelmiszer hulladék 
kezelésére. Rendszeresen el kell 
végeztetni a fertőző betegsé-
gek felmérésére, elterjedésére, a 

mentességre irányuló diagnosz-
tikai vizsgálatokat. Hatékonyan 
irtani kell a szúnyogokat, a tör-
peszúnyogok élőhelyeit (to-
csogók, trágyalé, stb.) gyéríte-
ni kell. Az emberi testfelületen 
szúnyogriasztókat kell használ-
ni. Külföldre utazás előtt az uta-
zó tájékozódjon a célországban 
előforduló fertőző betegségek-
ről, s a lehetséges védőoltásokat 
adassa be magának. A tartóz-
kodási helyeket lehetőleg szú-
nyoghálóval védje. Az utazás 
során be kell tartani az alapve-
tő higiéniai szabályokat (ivóvíz, 
nyers gyümölcs, ételkészítés, 
tisztálkodás, stb.). Fontos, hogy 
külföldről hazaérkezést követő-
en, esetleges betegség észlelése-
kor a beteg haladéktalanul for-
duljon háziorvosához.

Mindezek betartása eredmé-
nyesen hozzájárulhat a fertőző 
betegségek terjedésének, előfor-
dulásának megelőzéséhez.

dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
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