
Tartalom
Rendőrségi tájékoztató 2. o.

Rendezvénynaptár 
tervezet 2016. 4-5. o.

Iskolai hírek 6-7. o.

Óvodai hírek 8-9. o.

A Művelődési Ház 
hírei 10-13. o.

Idén is várunk 
a túráinkon 14. o.

Szurkoljunk együtt 14. o.

Kóstoló Édes 
emlékekből 15. o.

Épül az új könyvtárunk
A könyvtár több költözést 

élt meg az elmúlt hónapok-
ban. Jelenleg a Császár ren-
dezvényteremben állunk ol-
vasóink rendelkezésére, ahol 
igyekeztünk az előző hely-
színhez hasonlóan kellemes 
környezetet teremteni. Ha-
gyományos könyvtári szol-
gáltatásaink mellett tovább 
folytatjuk a „Tégy egy köny-
vet, végy egy könyvet!” kez-
deményezést. Az elmúlt hó-
napokban nagyon sok kötet 
érkezett hozzánk, így az in-
gyenesen elvihető könyvek 
bőséges kínálatából lehet 
mazsolázni.

Miközben az emeletre 
költözéshez csomagoltunk, 
örömmel láttuk, hogy a de-

cember 11-i alapkőletételt 
követően hamarosan, már 
karácsony előtt elkezdődött 
az új, szép és végleges ottho-
nunk alapozása.

Aki elsétál arra, azt lát-
hatja, hogy tempósan ha-

ladnak a munkálatokkal, áll-
nak már az épület falai is. 
Sok munka van még hátra, 
de minden újabb beépített 
elem jóleső érzéssel tölt el 
bennünket. 

Mogyorós Mária

KÖZMEGHALLGATÁS
Nagyvenyim képviselő-testülete közmeghallgatást tart

2016. február 9-én, kedden 17 órától
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében

Napirendi pontok:
– A 2015. év értékelése
– A 2016. évi költségvetés tervezetének ismertetése
– Egyebek: kérdések, bejelentések, javaslatok, válaszok

Szeretettel várjuk Nagyvenyim valamennyi lakóját a közmeghallgatásra!
Vargáné Kaiser Katalin

polgármester

Egy teljes év 
után...

Kedves Nagyvenyimiek! 
Immár a 4. lapot hajtjuk a 

2016-os naptárban. Ez az időszak 
az önkormányzat életében az ér-
tékelés és a tervezés időszaka. 
December 31-én a jelenlegi cik-
lus első teljes évét zártuk. Itt van 
tehát az ideje, hogy megálljunk 
egy pillanatra és visszatekintsünk, 
hogy aztán, a tapasztalatok birto-
kában újult erővel induljunk neki 
az előttünk álló feladatoknak. 

A 2014-es év vége markáns 
kihívások elé állította az új kép-
viselő-testületet. Az alakuló ülést 
követő napokban került aláírás-
ra az óvoda és a hivatal épületeit 
érintő komplex energetikai kor-
szerűsítés kivitelezési szerződése, 
s ezzel megkezdődhetett a mun-
ka. (Folytatás a 3. oldalon.)

2016. FEBRUÁR
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Rendőrségi tájékozató
A közrend és a közbiztonság helyzete Nagyvenyim te-

rületén a megyei viszonyokhoz képest jónak mondható. Az 
utóbbi évek tapasztalatai alapján a bűncselekmények száma 
évről-évre csökkenő tendenciát mutat.
A lakásbetörések vonatkozásában: 

2014 évben: 9 darab lakásbetörés volt Nagyvenyimen, 
2015 évben: 4 darab lakásbetörés volt Nagyvenyimen, 

melyek kapcsán a felderítési mutató 50 százalék volt. 
Az egyre javuló statisztikák, illetve a fokozott rendőri 

és polgárőri jelenlét a közterületen, valamint a folyamatos 
lakossági kapcsolattartás eredményeként a közbiztonság 
helyzete - a lakosság visszajelzései alapján is megfelelőnek 
mondható. 

Fontos megemlíteni, hogy az „Iskola Rendőre Program” 
2016 évben is kiemelt tevékenység lesz az iskolában, így mél-
tán remélhetjük, hogy az ifjúság is megfelelő ismeretekkel 
lesz felvértezve, hogy közösen egy biztonságosabb jövőt te-
remtsünk. 

Tisztelettel: 
Halász Péter

 r. zászlós

Elérhetőségek:
Halász Péter rendőr zászlós
  Telefon: 06/30-202-3739
Hódi Attila a polgárőrség vezetője
  Telefon: 06/30-533-2322
Nagyvenyimi Polgárőrség: 
  Telefon: 06/30-334-2002

2015 sikeres év volt
A polgárőrség fennállása 

ideje alatt az elmúlt években 
folyamatos javulás volt ta-
pasztalható a közbiztonság 
terén. A tavalyi év mondha-
tó a legsikeresebbnek ezen 
a területen. Az önként vál-
lalt feladataink meghoz-
ták és fokozatosan javítják 
a lakosság biztonságérzetét. 
Ezen megállapításokat alá-
támasztja a rendőri jelen-
tés illetve a lakosokkal tör-
ténő beszélgetések. Ennek 
köszönhetően egyre többen 

támogatják adományokkal a 
polgárőrség munkáját. A kö-
vetkező időkben is folytatni 
fogjuk munkánkat a terve-
zettek alapján. A partnerek-
kel kialakított jó kapcsolat 
fenntartását és a lakosság ál-
tal jelzett problémák haté-
kony megoldását igyekszünk 
maximálisan teljesíteni. Ter-
mészetesen ezek a jó ered-
mények Önök nélkül nem 
születtek volna meg. Ezért 
továbbra is várjuk észrevéte-
leiket és jelzéseiket.

Továbbra is számítunk az Önök erkölcsi és anya-
gi támogatására. 

Gondoljanak ránk, ha fontosnak érzik a közbiztonsá-
got, és adójuk 1%-ával támogassák a Nagyvenyimi Pol-
gárőrség és a vele együttműködő rendőrség munkáját.

 Adószámunk: 18485550-1-07

Az idejében felismert 
melldaganat 
gyógyítható!

A Nagyvenyimen lakó 45-65 év 
közötti asszonyok, akik 2 éven be-
lül nem vettek részt emlőszűrésen, 
névre szóló meghívót kapnak

a szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja:
2016. február 15-től 19-ig

Rendelési idő: hétfőtől péntekig 
9-15:30 óráig

A vizsgálat helye:
Iskola udvara

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki 
meghívólevéllel rendelkezik!

Az emlőszűréssel kapcsolatos kér-
déseivel forduljon a szűrőállomás-
hoz bizalommal. 

Telefonszám: 06-20/456-4256

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
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Gondolatok Nagyvenyimről 
(Folytatás az 1. oldalról.)
Köszönet illeti a szülőket, a 

pedagógusokat és valamennyi 
– e lap hasábjain már koráb-
ban is jegyzett –, segítséget 
nyújtót azért a helytállásért, 
ami előmozdította, hogy az 
előkészítési hiányosságokkal 
küzdő projekt végül sikere-
sen záródhatott és a település 
e két épülete korszerű techni-
kát felvonultató módon meg-
szépülhetett és megújulhatott. 

A hivatalban zajló munká-
latok közben az ügyfélforga-
lom végig működött, és sem-
milyen szakmai feladat nem 
szenvedett csorbát, noha a 
kollégák heti munkanapjaik 
nagyobbik hányadát töltötték 
másik helyiségbe való, vagy 
onnan visszafelé történő köl-
tözéssel, és a normál munka-
végzés körülményeinek meg-
teremtésével. Elismerés illeti a 
hivatal dolgozóit ezért. 

Mindez abban az idő-
szakban zajlott, amikor az 
új ciklus indításakor szüksé-
ges speciális feladatok is há-
rultak a képviselőkre, hivatali 
apparátusra és polgármester-
re egyaránt. Büszke vagyok 
arra, hogy miközben a mű-
szaki problémák és az óvodai 
funkcióból adódó speciális 
feladatok – nem utolsó sor-
ban a kivitelező KINE BAU 
Kft. vezetője és dolgozói ki-
váló hozzáállásának és segí-
tőkészségének köszönhető 
– megoldása zajlott, a kép-
viselő-testület 2015. elején 
egy helyzetelemzésen alapu-
ló, a lehetőségek feltárásán is 
igyekvő, stratégiai ívű Gaz-
dasági Programot alkotott a 
ciklus öt évére vonatkozóan. 
Ezt a dokumentumot Nagy-
venyim történetében első al-
kalommal, gesztusértékűen, 
az elfogadását megelőzően 
társadalmi vitára bocsátottuk, 
és megismertettük a telepü-
lés lakóival és vállalkozóival. 
Köszönet a képviselőknek, 
jegyző asszonynak az öt év 
tevékenységét megalapozó 
dokumentum elkészítésében 
végzett munkáért. 

Az energetikai jellegű fej-
lesztések sorát 2015-ben az 
iskolában és a rendelő tetején 
kialakításra kerülő naperőmű-
vel folytattuk. A tornacsarnok 
tetején megvalósult fotovol-
taikus rendszer az előkészítést 
végző szakemberek számí-
tásai szerint az iskola villa-
mosenergia-felhasználásának 
nagyobbik részét tudja majd 
megtermelni. Mindezekkel a 
fejlesztésekkel jelentős lépé-
seket tettünk a környezetvé-
delem és az olcsóbb üzemelte-
tés felé. Ezzel együtt azonban 
a településüzemeltetés mű-
szaki bonyolultsága merede-
ken emelkedik, ami pedig az 
elérhető műszaki szakértelem 
fejlesztését igényli. 

Új sikert értünk el 2015-
ben a sportöltöző fejleszté-
sére szolgáló közel 20 millió 
forint támogatás elnyerésével, 
amivel végre méltó körülmé-
nyeket teremthetünk a sport-
pályán. A kivitelezés a napok-
ban kezdődött. 

További, jelentős és sür-
gős feladatok várnak ránk az 
iskola gépészeti rendszerének 
tovább már nem halasztható 
felújítása és az iskolai étkez-
tetés hosszú távra szóló, vég-
leges megoldása terén. A nyá-
ri szünet végén, a könyvtár 
kiköltöztetésével kialakítás-
ra került két tanterem rövid 
időre enyhíteni képes a gyer-
meklétszám-növekedés édes 
terhét, azonban már látható 
a bölcsődés és óvodás korosz-
tályt is érintő további növeke-
dési potenciál. 

Testületünk az új könyv-
tár építéséről hozott dön-
tésével új korszakot nyitott 
Nagyvenyim fejlődésében. 
Nagyvenyim polgárai és vál-
lalkozói, az intézmények 
dolgozói és további vendé-
geink soha nem látott ösz-
szefogást demonstráló, ní-
vós közéleti eseményen, az 
iskolában szervezett jóté-
konysági bálon tettek tanú-
bizonyságot Nagyvenyim 
iránti elkötelezettségükről. 
Köszönet a jótékonysági ár-

verésen műalkotást felaján-
ló valamennyi művésznek és 
minden támogatónak! Mi, 
nagyvenyimiek olyan példát 
mutattunk a helytállásból, 
amely joggal tölthet el ben-
nünket büszkeséggel. A be-
érkezett támogatások össze-
ge mintegy 4,5 millió forint, 
amelyből az adományozó 
képviselő-testületi tagok és 
érdekeltségeik felajánlásai-
nak értéke 1.029.500 forint. 
Azt hiszem, a szám magáért 
beszél. Az új könyvtár falai 

már állnak. Nincs is szívme-
lengetőbb érzés, mint napról 
napra látni egy új, közössé-
gi érték születését! A köz-
művelődés méltó kezelésére 
szóló igyekezetünket Ma-
gyarország kormánya az év 
utolsó napjaiban részünkre 
megítélt 40 millió forint tá-
mogatással ismerte el. 

Az templomkertben az 
ősszel elkészült Vendel atya 
emlékműve is, amely Dékány 
Á. Sixtus ciszterci apát és Val-
ter atya áldása mellett került 
felavatásra a Raynald és Ven-
del atyáknak emléket állító 
márványtáblával együtt.

Nagyvenyim minden kor-
osztály számára élményt adó, 
virágzó kulturális és közös-
ségi élete, nemzetközi kap-
csolatainak tartalma példá-
ul szolgálhat közel s távol e 
kis hazában. Vigyázzunk hát 
rá, legyünk részesei, támogas-
suk ezt, hisz általa mi magunk 
gazdagodunk. 

Köszönet a Művelődési 
Háznak és a kluboknak, min-
den nagyvenyimi civil szerve-
ződésnek az elmúlt időszak-
ban végzett munkájáért! 

A fentiek csak óvatos íze-
lítőt adnak Nagyvenyim éle-
téből. Az élet napról napra új 
kihívások elé állít minket. A 
tűzivíz biztosításától az intéz-
mények fűtésének, vagy a kó-
bor ebek befogásának problé-
máján át a hóeltakarításig. De 
megoldandó a temetői sírhe-
lyek számának bővítése és a 
buszmegállók tetejének javí-
tása is… Az idei év kiemelt 
jelentőséggel bír az előt-
tünk álló feladatok hatékony 
megoldásának szempontjá-
ból. Fontos időszak ez, hisz a 
2014-20-as európai uniós fej-
lesztési ciklusban most érke-
zett el a pályázatok kiírásá-
nak időszaka. Dr. Galambos 
Dénes országgyűlési képvi-
selőnk, a képviselő-testület 
és jómagam azon dolgozunk, 
hogy feladataink megoldásá-
hoz minél több pályázati for-
rást tudjunk bevonni. 

Persze néhány feladat saj-
nos nem támogatható kö-
zösségi forrásokból. Ilyen a 
csatorna-hálózat teljes kiépí-
tésével jelentősen leromlott 
úthálózat felújítása vagy akár 
egy új út, vagy vezeték építé-
se egy-egy távolabb eső tele-
pülésrész irányába. Erre csak 
lakossági együttműködés út-
ján lesz lehetőségünk. Ké-
rem, legyenek ebben partne-
reink! E partnerség elvén a 
testület döntése értelmében 
egyelőre nem kerül beveze-
tésre a településen kommu-
nális adó. Nagyvenyim Kép-
viselő-testülete takarékos és 
fegyelmezett gazdálkodás-
sal, tervezett fejlesztéseink 
szakszerű és részletes előké-
szítésével igyekszik feladata-
inak mind hatékonyabb ellá-
tásán. Hogy jövő ilyenkor is 
elmondhassuk, milyen új si-
kereket értünk el a 2016-os 
esztendőben. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Hivatal, 
óvoda, 

energetika, 
sportöltöző, 
emlékhely, 
könyvtár...
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A Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. www.nagyvenyim.hu/oktatasHÍREI

Ismét lezártunk egy félévet
2016. január 22-én véget ért 

az első félév. Egy rövid áttekin-
tést nyújtunk az elmúlt hóna-
pok munkájáról. 
Tanulmányi eredményeink 

281 tanulónk indult neki a 
tanévnek, év közben ketten tá-
voztak, és heten érkeztek, így 
286-an zártuk a félévet. 14 ta-
nulócsoportunkból az alsósok 
döntő többsége egész napos ok-
tatási formában tanul. Emellett 
2 napközis csoportunk működik 
azoknak, akik délutánjaikat itt 
töltik az iskolában. Látogatott-
ságuk magas, 43 fő veszi igénybe 
ezt a szolgáltatást. Tantestüle-
tünk létszáma 27 fő, munkánkat 
egy pedagógus asszisztens és egy 
iskolatitkár segíti. Az iskola ta-
nulmányi átlaga 3,59. A legjobb 
eredményt magyar irodalomból, 
a leggyengébbet matematika 
tantárgyból érték el diákjaink. A 
tantárgyi dicséretek száma 258 
darab. Legtöbb dicséretet test-
nevelésből és énekből kapták a 
gyerekek, de minden tantárgy 
bővelkedik dicséretekben. Osz-
tályszinten alsósaink jó átlago-
kat értek el, felsőben a hetedik 
és a nyolcadik osztály érte el a 
legjobb eredményt. Az elmúlt 
hónapokban 52-en kitűnően és 

55-en kiemelkedően teljesítet-
tek. Öt tanulónak nem sikerült 
eredményesen befejezni a fél-
évet. 
Művészeti nevelésünk 

Az elmúlt években nagyot 
lendült a művészeti élet is-
kolánkban. Alsós osztályaink 
dél előtti foglalkozás kereté-
ben tanulják a tánc alaplépése-
it. Löttös Barbara vezetésével 
drámaszakköröseink műsora-
ikkal színesítették az iskolai és 
községi ünnepségeket. Énekka-
rosaink száma magas, ami igen 
nagy munkát kíván az őket irá-
nyító Hartyányi Edittől és Tü-
kör Balázstól. Bár többségük 
alsós kisdiák, hangjukkal el-
bűvölték a venyimi közönsé-
get, műsoraikkal pedig a közsé-
gi és iskolai megemlékezéseken 
állnak helyt. Az énekórák ke-
retében, harmadik osztálytól 
felmenő rendszerben minden 
tanulónknak oktatunk furulyát. 
A legjobbak iskolai műsorokon 
adnak ízelítőt tudásukról. Kéz-
műveseink létszáma is felduz-
zadt, már három csoportban 
folyik az oktatásuk, így újra sok 
szép alkotás születik, amelyeket 
kiállításon mutatunk be az ér-
deklődőknek. 

Szabadidős foglalkozásaink 

Szakköreink látogatottságá-
val elégedettek vagyunk. Sport-
szakköreink a legvonzóbbak, 
sokan járnak kötélugrásra, ké-
zilabdázni, focizni, és nagyon 
kedvelik az atlétikát. Az iskolai 
diákönkormányzat ismét kirán-
dulást szervezett a Kutatók éj-
szakájára és részt vettünk a Mi-
kulás teljesítménytúrán. Tovább 
ápoltuk hagyományainkat. Is-
mét volt Sulihét, Kossuth-nap, 
Tökbuli. Mikulás ünnepsé-
günkre meghívtuk a nagycso-
portos óvodásokat, akikkel 
együtt örültünk a színvonalas 
műsoroknak, a finom sütiknek 
és a jó hangulatnak. Üde szín-
folt iskolánkban a Tóth Tamás 
vezette szivacskézilabda, mely-
nek edzései a Dunaújvárosi At-
létikai Klub égisze alatt, annak 
támogatásával történnek. Csi-
kós Nagy Norbert testnevelőnk 
megszervezte a Diáksport Nap-
ját, a Bozsik programban, a 
Kinder-sportban versenyezteti 
alsósainkat. Budai Árpádné a 
Kölyökatlétika programon ke-
resztül szeretteti meg az atléti-
kát, az idejáró gyerekekkel. Az 
iskola adventi hétvégéjén zsúfo-
lásig megtelt a tornaterem. 
Nyelvtanulás 

Évek óta lehetőséget adtunk 
az osztályszintű nyelvválasztás-
ra, jelenleg a hatodik évfolyam 
kivételével minden osztályunk 
angol nyelvet tanul. Második 
éve már első osztálytól lehe-
tőséget adunk az angol nyelv-
re való ráhangolódásra. Mivel 
nem osztályozzuk a gyereke-
ket, nincs szorongás, de nagyon 
sok angol kifejezést „felszed-
nek” magukra a kicsik. Felső 
tagozaton kiemelten foglalko-
zunk a tehetséges tanulókkal, 

akik szorgalmasak, megismer-
kedhetnek a második idegen 
nyelvvel.

Információáramlás 

Sokat javítottunk infor-
mációáramlásunkon. Megú-
jult honlapunkon folyamato-
san frissítjük az iskolai híreket, 
ezen kívül minden tanulónk 
havi programajánlót visz haza. 
Az elmúlt tanévben ismét meg-
kérdeztük partnereinket arról, 
hogyan vélekednek iskolánkról. 
Őszinte és konstruktív vélemé-
nyük újabb célkitűzésekre sar-
kallta az iskola dolgozóit. 

Tehetségpont  

2015 januárjában Tehet-
ségponttá váltunk. Évek óta 
kiemelten foglalkozunk a te-
hetséges tanulókkal, most pe-
dig megtaláltuk hozzá a külső 
segítséget is. Kezdetben zenei 
nevelés mellett, a mozgásfej-
lesztés, a polgárvédelem tarto-
zott a program alá, de az idegen 
nyelv sikerességén felbuzdulva, 
ez a terület is a program részé-
vé vált. 

Kiemelkedő 
versenyeredményeink 

Kiemelkedő versenyeredmé-
nyekkel büszkélkedhetünk a ta-
nulmányok és a sport területén 
egyaránt. (Részletek a honla-
punkon: klain.nagyvenyim.hu)

Szilveszteri bál 

Szülői közösségünk ismét 
nagyon jól szervezett, jó hangu-
latú bállal zárta a 2015-ös évet. 
Köszönjük Szabóné Kiss Éva 
és az őt támogató lelkes szülői 
csapat munkáját. A jótékonysá-
gi bál bevételét iskolai progra-
mokra és az udvar szépítésére 
fordítjuk. 

Ha teheti, kérjük, támogassa iskolánk alapítványát, mellyel 
az iskolakirándulásokat, programokat, az eszközök fejlesztését, 
a hátrányos helyzetű tanulók kirándulását, étkezését, az udvar 
szépítését, játszótér bővítését segíti!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL

A kedvezményezett neve: 
„A ma gyermeke - Nagyvenyim jövője Alapítvány”

A kedvezményezett adószáma: 
18486063-1-07

Köszönjük!
Az iskola nevelőtestülete
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Szalavics Eszter
Üdvözlöm a leendő első 

osztályosokat és szüleiket!
Már születésem óta Nagy-

venyimen élek. Az általános 
iskolát szintén Nagyvenyi-
men végeztem. Az 
itt eltöltött évek alatt 
eldöntöttem, hogy 
emberekkel szeret-
nék foglalkozni. Si-
keres felvételi után a 
dunaújvárosi Bánki 
Donát Gimnázium 
és Szakközépisko-
la gimnáziumi nyel-
vi előkészítő, drámapedagógia 
szakját végeztem el. 2014-ben 
a Kecskeméti Főiskola Peda-
gógiai Karán német-rajz mű-
veltségterületet abszolváltam. 
Az alapszak mellett Képes-
ség - és Tehetségfejlesztő Tu-
tor képzést végeztem, ahol 
különböző, az órákba köny-
nyen beépíthető módszereket 
ismertem meg a fejlesztő te-
vékenységekkel kapcsolatban. 

Majd 2014 szeptemberé-
ben kezdtem el dolgozni a 
Nagyvenyimi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában, ahol Ré-
dei Zita tanítópárjaként jelen-
leg is a második osztály taní-
tójaként végzem a munkám, 
felsőbb osztályokban németet 
és rajzot is tanítok.

Örömömre szolgál, hogy 
a jövő évet elsős tanítóként 
kezdhetem, véleményem sze-
rint minden tanítónak ez az 
álma, hogy egy osztály az ő 
irányítása alatt cseperedjen fel. 

A második osztályosok 
egész napos oktatásban vesz-
nek részt. A két év alatt taní-
tópárom mellett, és az isko-
la többi tapasztalt pedagógusa 
mellett rengeteg ötletet gyűjt-
hettem, hasznos módszereket 
sajátítottam el, amit a későbbi-
ek során alkalmazni szeretnék.

Fontosnak tartom a gyer-
mekek számára az óvoda és 
iskola közötti átmenet minél 
gördülékenyebb, és zavarta-
lanabb átélését. A gyerekek 
számára igyekszem meg-
szerettetni a tanulást játékos 

módszerekkel, szeretetteljes 
és családias légkör keretében.

 A mai világban elenged-
hetetlen az együttműködés, 
a csoportokban való munkál-

kodás, egymás el-
fogadása, és moti-
válása. Úgy érzem, 
kiemelt feladataink 
közé tartozik, hogy 
a gyermekek az osz-
tályközösségen be-
lül elfogadó, tevé-
kenykedő légkörben 
éljék meg minden-

napjaikat, együtt nézhessenek 
szembe új kihívásokkal, új le-
hetőségekkel, aminek a meg-
oldásában egyénileg és közös 
munka során is teret adunk 
kreativitásuk szárnyalására. 

Úgy gondolom, hogy a 
gyermekek ilyen légkörben jól 
érzik magukat, így a biztonság 
a rendszeresség és az elfogadás 
mellett fejlődik tudásvágyuk, 
és magabiztosan bontakoztat-
hatják ki egyéni képességei-
ket. Úgy vallom, hogy minden 
gyermek tehetséges, a fő fela-
datunk megtalálni tehetségét, 
megerősíteni ebben és kibon-
takoztatni tudását. Ez által 
erősítve önbizalmát, mely a 
későbbi kihívások leküzdésé-
nek akadálytalan elvégzésére 
szolgál. 

Szeretettel, izgalommal, 
hatalmas lelkesedéssel várom 
gyermekeiket!

Szalavics Eszter 

„Az iskola arra való, hogy 
az ember megtanuljon tanul-
ni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka 
örömét, megízlelje az alkotás iz-
galmát, és megtalálja a munkát, 
amit szeretni fog.” 

Szent- Györgyi Albert
 „A jó olvasó az, akinek az ol-

vasás örömöt, élvezetet okoz, aki 
képes átélni a hősök sorsát, azo-
nosulni tud velük, és ebben az 
érzelmileg megmozgatott álla-
potban tágul a világról és ön-
magáról való tudása.” 

Vekerdy Tamás 

Tükör Balázs
Tisztelettel üdvözlöm a 

leendő első osztályos oviso-
kat és szülőket!

Ezúton szeretném ki-
csit jobban megismertet-
ni magam Veletek 
és Önökkel. Tükör 
Balázsnak hívnak, 
38 éves vagyok, há-
zas, három kis lurkó 
– Ákoska, Dávidka 
és Csabika büszke 
édesapja. Pedagógi-
ai tanulmányaimat 
Szekszárdon, az Ily-
lyés Gyula Pedagógiai Főis-
kolán végeztem, magyar mű-
veltség területen szereztem 
diplomát 2003-ban. Az élet 
azonban először mégsem a 
tanítói pályára, hanem elő-
ször a szociális ágazatba so-
dort, a dunaújvárosi Egyesí-
tett Szociális Intézményben 
helyezkedtem el mentálhi-
giénésként, ahol alkoholbe-
tegekkel foglalkoztam hat 
évig. Innét kerültem a Dózsa 
György Általános Iskolába, 
ahol az összevont napközis 
csoport vezetése volt a fel-
adatom, helyettesként. Ami-
kor a helyettesített kolléganő 
visszatért, akkor az Arany Já-
nos Iskolába kerültem, és el-
mondhatom, ott kezdődött 
igazán pedagógusi pályafu-
tásom. Első osztályként, egy 
kis-létszámú, fejlesztő osz-
tályt kaptam, ahol minden 
addigi tudásomat össze kel-
lett szednem, és új tapaszta-
latokkal kiegészítenem, hi-
szen ez elég „nehéz” osztály 
volt. Elmondhatom, mégis 
sikerült a jó kapcsolat kiala-
kítása a gyerekekkel, azóta is 
mindig beszélgetünk, ha ösz-
szefutunk 4-5 év után. Ami-
kor ők felsőbe kerültek – hi-
szen negyedikesek voltak –, 
kaptam életem első, első osz-
tályát. 22 elsős tanulónak ok-
tattam magyart, éneket és 
környezetismeretet, Freinet 
módszer szerint, ami alterna-
tív pedagógiai módszer. Ki-
csit dicsekedve szeretném le-

írni azt, hogy a volt „aranyos” 
kollégáktól csak azt hallot-
tam, hogy milyen szépen 
tudnak írni, olvasni a gyere-
kek, akiket tanítottam. Sajnos 

szintén csak helyet-
tesítői állásban vol-
tam, ezért második 
év végén búcsúznom 
kellett tőlük, ami 
nem ment köny-
nyen, hiszen a két 
év együtt-töltött idő 
mély nyomokat ha-
gyott a gyermekek-

ben és bennem is. Következő 
iskolám, az azóta már bezá-
rásra ítélt Szórád Márton Ál-
talános Iskola volt, ahol első 
évben negyedikeseim voltak, 
majd napköziztem. Nagyve-
nyimre 2011 szeptemberé-
ben kerültem, és szeretek az 
iskolában dolgozni, tetszik az 
az összefogás, segítségnyújtás 
a kollégák, vezetőség között, 
amit a városi iskolák közül 
kevésben tapasztaltam.

Szabadidőmben szíve-
sen sportolok; a kosárlabda 
a kedvencem, vagy nyűvöm a 
gitárom.

Remélem a jövő évben si-
kerül egymás mindennapja-
it, hétköznapjait szebbé ten-
nünk, Veletek és Önökkel 
együtt, sikerül együtt dol-
goznunk, és elmélyedhetünk 
az iskolai tudományok rej-
telmeiben! Szeretettel várlak 
Titeket!

Leendő tanítótok: 
„Balázs bácsi”

„...Vannak dolgok, amiket 
ismer az ember, és vannak dol-
gok, amiket nem. Az ismert és 
az ismeretlen között ajtók van-
nak – ezek vagyunk mi...”

Jim Morrison-Doors

(„Diákszáj” rovatunk 
– ahogyan a tanulóink 
vélekednek a tanítók-
ról – lapunk 9. oldalán, 
az óvodai összeállítás 
mellett olvasható)



Mi újság Nagyvenyimen?8

Óvoda, óvoda, óvoda
Óvodából iskolába 

Az óvoda a legtöbb kis-
gyermek számára az első 
olyan közösség, ahol bizo-
nyos keretek között, szabá-
lyok szerint, másokhoz al-
kalmazkodva kell élnie a 
mindennapjait. Az Óvo-
dai Nevelés Országos Alap-
programja megfogalmazása 
szerint „A gyermek nevelé-
se elsősorban a család joga 
és kötelessége, s ebben az 
óvoda kiegészítő, eseten-
ként hátránycsökkentő sze-
repet játszik.” „Az óvoda ne-
velő intézmény, s mint ilyen, 
a gyermeki személyiség ki-
bontakoztatására, nevelésére, 
fejlesztésére törekszik. Tehát 
nem csupán „megengedi”, 
hogy a gyermek fejlődjön, 
nem passzívan szemléli ezt 
a fejlődést, hanem lehetővé 
teszi, elősegíti azt, tudatosan 
tervezett, szervezett nevelési 
helyzetek megteremtésével.” 
Mindezek eredményeként 
az óvodába lépő, alapvető-
en érzelmei által vezérelt és 
életkorából adódóan ego-
centrikus kisgyermekből az 
óvodában töltött 3-4 év el-
teltével iskolaérett gyermek 
lesz. 

A kisgyermek legfonto-
sabb és legfejlesztőbb tevé-
kenysége a játék, mely a 3-7 
éves korú gyerekek minden-
napjait átszövi. Az óvodai 
tevékenységek - mese, vers, 
mozgás, ábrázolás, ének, 
zene, tánc, környezet megis-
merése - heti rendszeresség-
gel ismétlődnek az életünk-
ben, melybe a legkisebbek is 
fokozatosan bekapcsolód-
nak az életkoruk előrehalad-
tával. Így válnak az óvodás-
kor végére, 6-7 éves korukra 
iskolaéretté. Természetesen 
ez mellett kiemelkedő sze-

repet játszik a családban töl-
tött idő, a sok beszélgetés, 
közös játék, közös élmények 
és a sok hallott mese. (Itt 
szeretném megjegyezni egy 
Dr. Vekerdy Tamás gyer-
mekpszichológus által több 
helyen leírt és hallott, 1980-
as kutatás eredményét, mely 
szerint a rendszeresen mesét 
hallgató gyerekek nyelvi fej-
lettsége az iskolakezdés ide-
jére másfél évvel előzi meg 
azon társaikét, akik nem, 
vagy csak alkalmanként 
hallgattak mesét.)

Az iskolára való alkal-
masság egyik legfontosabb 
kritériuma a testi fejlettség, 
mely az életkorra jellemző 
átlagos magasságot és test-
súlyt jelenti. A gyerekek-
nél ebben az életkorban már 
megkezdődik a fogváltás és 
megfigyelhető az alakválto-
zás. Mozgásában látszik az 
elemi mozgások rendezett-
sége. Képes mászni, kúszni, 
lábujjhegyen, sarkon, külső- 
és belső talpélen járni, páros 
és egy lábon szökdelni. Fon-

tos még a jó fizikai és egész-
ségi állapot, valamint ki kell, 
hogy alakuljon a kéz-, láb-, 
szem-, és füldominancia és a 
biztos ceruzafogás. 

Az iskolaérettség pszichi-
kai tényezői, hogy a gyermek 
a környezete iránt érdek-
lődik, nyitottságot mutat. 
Megjelenik a szándékos, 
akaratlagos figyelem. Kezd 
kialakulni az elemi fogalmi 
gondolkodás. Képes folya-
matosan, tisztán, érthetően, 
mondatokban beszélni, il-
letve van türelme másokat 
végighallgatni. Ezen kívül 
még fontos szempont, hogy 
elemi ismeretekkel rendel-
kezzen önmagáról, a csa-
ládjáról, a környezetéről, 
illetve legyenek elemi meny-
nyiségi ismeretei. Az iskola-
érett gyermeknek kialakult 
a térérzékelése, térirányo-
kat ismeri térben és síkban, 
a jobb és a bal oldalát meg 
tudja különböztetni, képes 
a szem-kéz megfelelő ko-
ordinálására, képes az irány-
követésre. Legyen kialakult 

testtudata, tudja testének ré-
szeit, azok nevét. 

Szociális szempont-
ból fontos, hogy tudjon 
együttműködni társaival és 
a felnőttekkel. Ne okozzon 
gondot az önfegyelem gya-
korlása, tudjon várni. A ki-
alakult feladat- és szabály-
tudat, valamint a kudarctűrő 
képesség megléte is fontos. 
A közösségbe való beillesz-
kedés ne okozzon prob-
lémát, mert csak így tud 
együttműködni másokkal.

A következő figyelmezte-
tő tünetek későbbi tanulási 
nehézség kialakulásához ve-
zethetnek:

- tartási rendellenesség, 
- tónuseloszlási zavar,
- egyensúlyi bizonyta-

lanság, 
- lassú, nehezített pszi-

chomotoros fejlődés,
- mozgáskoordináció fej-

letlensége,
- finommotoros tevé-

kenység ügyetlensége.
Óvodánkban minden 

év januárjában szülői ér-
tekezletet tartunk a nagy-
csoportos gyerekek szülei-
nek, melyen egy meghívott 
szakember tart előadást az 
iskolaérettségről. Ezen al-
kalomra a Kossuth Lajos 
Általános Iskola igazgató-
nőjét és a következő tan-
év első osztályos tanítóit is 
meg szoktuk hívni, akik a 
szakemberrel közösen vá-
laszolnak a szülők kérdése-
ire. Az idei tanévben, 2016. 
január 26-án Bordácsné 
Ágoston Krisztina gyógy-
pedagógus tartott érdekes 
előadást a témában. Ezúton 
is köszönjük a segítségét!

Tóthné Buzási Olga
óvodapedagógus

A kisgyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége 
a játék
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Hagyomány ápolása 
az óvodában

Óvodánkban komplex 
nevelés folyik. A nevelési te-
rületek elméletileg elkülö-
nülnek, de a gyakorlatban 
egységet alkotnak. A gyer-
mekek érdeklődésére, kíván-
csiságára, életkori sajátos-
ságaikra építve biztosítunk 
olyan változatos tevékenysé-
geket, a játékot előtérbe he-
lyezve, ahol tapasztalatokat 
és fontos ismereteket sze-
rezhetnek a gyerekek.

 A szocializáció szem-
pontjából különös jelentősé-
ge van a közös élményeknek. 

Az értelmi nevelés fela-
data a gyermekek spontán 
szerzett tapasztalatainak, is-
mereteinek rendszerezése, 
bővítése, az értelmi képessé-
gek (érzékelés, észlelés, em-
lékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és kreativitás 
fejlesztése. 

Kiemelt jelentőségű az 
anyanyelv fejlesztése is, me-
lyet helyes mintaadással és a 
kommunikáció különböző 
formáinak alakításával se-
gítjük. 

Az óvodai nevelésben a 
néphagyományok anyagából 

bizonyos válogatás mindig 
is érvényesült. Minden cso-
portban az óvónőktől függ, 
hogy mit, mennyit és ho-
gyan épít be az adott csoport 
foglalkozásaiba.

A farsangi népszokás ha-
gyományának ápolása, él-
ményszerű megtapasztalá-
sa azonban elmaradhatatlan 
programja minden csopor-
tunknak, mellyel célunk:

– a gyermekek ismerete-
inek bővítése, érzelemvilá-
guk gazdagítása, kézügyes-
ségük és mozgáskultúrájuk 
fejlesztése 

– valamint a gyermekek 
szociális érzékenységének 
fejlesztése 

Előkészületként a cso-
portszobánk díszítésében 
szinte mindenki részt vesz 
pl: a kisebbek kivágott pa-
pírbohócokat, bohócfeje-
ket díszítenek, a nagyob-
bak, nyírnak, ragasztanak, 
varrnak, festenek és farsan-
gi szemüvegeket, álarcokat, 
kalapokat készítenek.

Vidám dalok és versek 
tanulása mellett készülünk a 

mulatságra, melyet már nagy 
izgalommal várnak a gyere-
kek.

A hangulat fokozása ér-
dekében vendégül hívtuk 
Száraz Nagy Tamást és csa-
patát, akik farsangi zenés 
műsorral növelték a vidám 
hangulatot.

Aztán elérkezett a várva 
várt nap, amikor gyerekek és 
óvodapedagógusok jelmezt 
öltenek és zártkörű rendez-
vény keretében elkezdődik 
a móka, tánc, kacagás. Ezu-
tán különböző versenyjáté-
kokat játszva összemérhetik 
a gyerekek ügyességüket, de 
nem marad el a szomszédo-
lás sem, amikor a szomszé-
dos csoport gyermekeinek 
is megnézzük a jelmezét. A 
farsanghoz tartozó elma-
radhatatlan finomságokat a 
szülők biztosítják a gyere-
kek számára, a farsangi fán-
kot pedig a konyhás nénik 
készítik. 

A hagyományokhoz hí-
ven a farsangi időszak vé-
gén hangos kolompolással 
és verseléssel elűzzük a telet, 
és várjuk a tavaszt, a jó időt.

DIÁKSZÁJ
A Kossuth iskola diák-

jai így nyilatkoznak a leendő 
első osztályosok tanítóiról:

Balázs bácsiról írták

Balázs bácsi nagyon meleg-
szívű ember. Azért szeretem, 
mert kedves, van humora és jó 
jegyeket ad. Minden olvasás 
óra elején olvas nekünk me-
sét. Sokat játszottunk, nevet-
tünk együtt. Mikor versenybe 
szálltunk más iskola diákjai-
val, bíztatott minket. Mesébe 
illően gitározik és énekel.

Szántó Emma 4.b
Azért szeretem Balázs bá-

csit, mert csupaszív ember és 
nagyon vicces is. Jó a hang-
ja, jól gitározik, és biztos va-
gyok benne, hogy az összes elsős 
imádni fogja. Sokat játszunk 
matek órán. Nagyon jól tanít.

Kvassay Fanni 4.b
Balázs bácsi a legkedvesebb 

és legviccesebb tanár, akit is-
merek. Nagyon jószívű, és sok 
jó jegyet ad. Néha szokott cso-
kit osztani. Ő a legjobb tanár. 
Sokszor szoktunk játszani az 
óra elején. Nem ad pénteken 
házit.

Vranyák-Halász 
Kristóf 4.b

Eszti néniről írták

Eszti néni ügyes, okos és 
szeret minket. Azt szeretem 
Eszti néniben, hogy mindig 
gondol ránk.

Varjas Liliána 2.b
Azt szeretem Eszti néni-

ben, hogy annyira szépek a 
festményei, mint egy született 
művésznek.

Szántó Csege 2.b
Eszti néniben azt szere-

tem, hogy mindig gondol rám. 
Kedves, és jó dolgokat mutat 
nekem, és a barátaimnak. Na-
gyon - nagyon szeretem.

Hanol Alíz 2.b
Imádom Eszti nénit, mert 

nagyon jó szívű, segítőkész. 
Csinos, szép ruhákban jár. 
Szép hosszú haja van. Nagyon 
játékos, vicces. Szépen rajzol.

Badacsonyi Petra 2.b
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Folytatódnak szórakoztató, 
ismeretterjesztő előadásaink

INDA (Interprofesszionális 
Demencia Alapprogram) 
előadások és hozzátartozói 
fórum

2014 szeptember 24-én 
indult útjára a Szent Ferenc 
Szegénygondozó Nővérek 
Szeretetotthona szervezé-
sében az az előadássorozat, 
melynek célja, hogy meg-
szólítsa mindazokat a ma-
gánembereket és szakem-
bereket, akiket valamilyen 
formában érint az idősko-
ri demencia problémája, és 
bemutassa az együttműkö-
dés lehetőségeit a gondozó 
családtagok valamint a szak-
szolgálatok között. 2016-
ban a Művelődési Ház-
ban folytatódik a program. 
Az együttlétek alkalmával a 
különböző egészségügyi és 
szociális szakterületek egy-
egy képviselőjével, és más 
- a problémában érintett - 
gondozó családtagokkal ta-
lálkozva ismerhetnek meg 
fontos információkat, cse-
rélhetnek tapasztalatot és 
támogathatják egymást a 
résztvevők. A program rész-
leteiről az előadások házi-
gazdájának, Kiss Csaba Gá-
bornak a gondolatait a Mi 
újság Nagyvenyimen? októ-
beri számában olvashatták, 
Az idősödés nem egyenlő az 
elbutulással címmel. Idéz-
zünk fel ebből néhány gon-
dolatot:

Ha valaki úgy érzi, hogy 
már „nem úgy fog az agya”, 
vagy valamit elfelejt, igyek-
szik elpalástolni, nehogy „el-
mebetegnek” nézzék és le-

írják. Bizony az ember a 
szellemi képességei esetében 
is tud hiú lenni, palástolni a 
kisebb „szépséghibákat”, és 
nem kérni-, amikor még van 
segítség. Ez a hozzáállás vi-
szont súlyos következmény-
nyel jár. A megkésett vagy 
elmaradt segítség nem csak 
az érintett személy tragédi-
áját hozza magával, hanem 
az őt segíteni akarókra is az 
indokoltál súlyosabb terhet 
ró. Az esetek többségében 
az ember tehetetlenül és dü-
hösen áll a probléma előtt és 
csak nagyon nehezen, és ak-
kor is csak kényszerű megol-
dásokat talál.

Az előadás mottója egy 
mozaikszó volt „INDA”, In-
terprofesszionális Demencia 
Alapprogram. Interprofesz-
szionális, vagyis több szak-
mai terület együttműködése 
egy probléma megoldásában. 
Demencia, misztifikált fo-
galom, amelyet sokszor ki-
mondani is félnek, mivel az 
ember szellemi és fizikai le-
épülésének a meghatározá-
sáról szól. Végezetül Alap-
program, amely célul tűzte 
ki, hogy megszólít minden-
kit, akinek köze lehet eh-
hez a problémához. Orvoso-
kat, szociális és egészségügyi 
szakembereket, politikusokat 
és a hétköznapi embereket. 
Mindenkit a maga szintjén. 
Orvosokat szakmai konfe-
renciákon, szociális és egész-
ségügyi szakembereket pont-
szerző továbbképzésekre való 
meghívással (300 fő ingyene-
sen), politikusokat a kutatási 

és statisztikai eredmények 
bemutatásával, a hétköznapi 
embereket egészségügyi szű-
rések tartásával, önálló hon-
lap működtetésével (www.
inda.info.hu) illetve lakossá-
gi fórumokkal.

Rendhagyó történelemóra 
Becze Gáborral

2015. januárjában (próba) 
útjára indult „Rendhagyó 
történelemóra” sorozatunk 
keretében öt részben mutat-

ta be az 1848-49-es szabad-
ságharc tavaszi hadjáratának 
eseményeit sok, kevésbé is-
mert történeti forrás feldol-
gozásával Becze Gábor, a 
Nagyvenyimi Kossuth La-
jos Általános Iskola történe-
lemtanára.

A program iránt örven-
detesen nagy érdeklődést 
tapasztaltunk, ezért szep-
tembertől új témakör ismer-
tetésével az őszi előadások-
kal folytatódott a sorozat: 
az előadó a késő középkori 
Magyarország történetébe 
avatta be az érdeklődőket. 

2016. január 25-én újra 
találkozhattak a történelem 
szerelmesei a Rendhagyó 
történelemórán Becze Gá-
borral, aki májusig a Ma-
gyar Királyság és a Hódolt-
ság területén a 16-17.század 

eseményeibe kalauzolja el a 
résztvevőket.

Vetítéses túraismertetők

Az Erdőjárók Klubja Ter-
mészetbarát Egyesület túrái 
a szabadidő eltöltésének ked-
velt formái a nagyvenyimiek 
körében. A falunapon ren-
dezett kiállításon már bepil-
lantást nyerhettünk a tíz év 
alatt összekovácsolódott csa-
pat emlékeibe. A gyönyörű 
fotók mellett összegyűlt sok-

sok kedves és izgalmas törté-
net is, ami a klub tagjain kívül 
mások számára is érdekes le-
het. Ez adta az ötletet a no-
vember elején történt első ve-
títéses túrabeszámolóhoz, 
ahol Németh László klubve-
zető több mint hatvanfőnyi 
közösségnek idézte fel a 2015 
augusztusában a Szepesség-
ben tett kirándulás élményeit. 
A január 15-i vetítés alkalmá-
val Kárpátalján barangoltunk, 
legközelebb pedig április 8-án 
lehetünk tanúi a 2014-ben 
Erdélyben tett túrájuk fonto-
sabb mozzanatainak.

Az előadások időpont-
jairól a 2016. évi kulturális 
programtervben, a Művelő-
dési Ház facebook oldalán 
és kihelyezett plakátjainkon 
tájékozódhatnak.
Művelődési Ház és Könyvtár
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Aranydaru 
Nyugdíjas Klub 

hírei
Még frissen ott vannak 

emlékezetünkben a karácso-
nyi ünnep fényei. Jó vissza-
gondolni arra, hogy az ad-
vent időszakában milyen sok 
szép órát töltöttünk együtt. 
Sok szép élménnyel lettünk 
gazdagabbak és tettük szeb-
bé egymás életét.

Január elején vidám mu-
latsággal mi is elbúcsúztat-
tuk az óesztendőt

Annak reményében, hogy 
a 2016-os évben is egymás 
iránt érzett törődésünk, tisz-
teletünk és szeretetünk hatá-
rozza meg közösségi életün-
ket - elkészítettük a klub éves 
programtervezetét. Fő cél-
ként határoztuk meg az idős-
korú emberek életminőségé-
nek jobbá és szebbé tételét. 
Az új évben is a közösség ere-
jével szeretnénk elérni, hogy 
a klub tagsága továbbra is sa-
ját örömét felismerve vegyen 
részt a klub munkájában. 

Céljaink között szerepel 
többek között a Versünnep 
és a Pünkösdi Dalostalál-
kozó megszervezése Nagy-
venyimen. Dalkörünk éves 
programtervezete 16 sze-
replést foglal magába. Dal-
körünk létszáma januárban 
4 fővel bővült. 

Klubunk sikeres működé-
séhez kapcsolataink ápolása 
és megerősítése nagymér-
tékben járul hozzá. Telepü-
lésünk vezetése hosszú évek 
óta segíti és elismeri a klub 
munkáját, melynek ebben az 
évben is szeretnénk megfe-
lelni.


Kívánjuk, hogy hozzon 

az új esztendő mindenkinek 
sikert, jó egészséget, békét 
és boldogságot, barátaink-
kal meghitt, segítő és építő 
kapcsolatot.

Juhász-Vedres Zoltánné
Aranydaru Nyugdíjas 

Klub elnöke

Minden, ami könyvtár…
Köszönjük a sok bizta-

tást, elismerést, amit azoktól 
kaptunk, akik figyelemmel 
kísérték, hogyan rendeztük 
újra sorainkat a költözés vé-
geztével immár másodszor. 

Öt hónapig vendégesked-
tünk a Császár ABC helyén, 
majd január első hetében egy 
szinttel feljebb költözünk, 
így nyár elejéig a Császár 
rendezvényteremben állunk 
olvasóink rendelkezésére, 
ahol igyekeztünk az előző 
helyszínhez hasonlóan kel-
lemes környezetet teremte-
ni. Hagyományos könyvtári 
szolgáltatásaink mellett to-
vább folytatjuk a „Tégy egy 
könyvet, végy egy könyvet!” 
kezdeményezést. Az elmúlt 
hónapokban nagyon sok kö-
tet érkezett hozzánk, így az 
ingyenesen elvihető köny-

vek bőséges kínálatából le-
het mazsolázni.

Miközben az emeletre 
költözéshez csomagoltunk, 
örömmel láttuk, hogy a de-
cember 11-i alapkőletételt 
követően hamarosan, még 

karácsony előtt megkezdő-
dött az új és most már vég-
leges otthonunk alapozása. 
Aki elsétál arra, azt láthat-
ja, hogy tempósan haladnak 
a munkálatokkal, állnak már 
az épület falai is. Sok mun-
ka van még hátra, de mint 
mondják, a jó gazda szeme 
hizlalja a jószágot, ezért szí-
vesen és sűrűn járunk oda mi 
is. A Művelődési Ház face-
book oldalára feltöltött ké-
peinket nézegetve Önök 
is figyelemmel kísérhetik, 
hogy halad az építkezés. 

Bízunk benne, hogy az 
idei falunapon már az új 
könyvtárban várhatjuk a te-
lepülés lakóit.
Művelődési Ház és Könyvtár
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Kiállítás helyi alkotók 
munkáiból 

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg ja-
nuár 22-én, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta 
le Csekén a Himnusz kéz-
iratát. 

Egy héten át látogathat-
ták az érdeklődők az ünnep 
alkalmából a Könyvtárban 
rendezett kiállításunkat, me-
lyen Kölcsey Ferenc kézira-
tának másolata mellett helyi 
alkotóművészeket, és mun-
káikat, illetve azokról készült 
másolatokat mutattunk be.

A magyar kultúra napja 
Nagyvenyimen egyben Kim 
Corbisier napja is. A tragi-
kusan fiatalon elhunyt mű-
vész édesanyja Nagyvenyim 
Nagyközség Önkormányza-
tának adományozta lánya rá-
maradt munkáit. A gyűjte-
ményt, - melyből ebben az 
évben a „Dominique et Kim” 
című festményt hoztuk el a 
kiállításra - a megfelelő kiál-
lítóhely elkészültéig a dunaúj-
városi Intercisa Múzeum őrzi. 

2015-ben új Könyvtár és 
Közösségi Ház építését ha-
tározta el a Képviselőtes-
tület. Ennek javára szer-
veztünk jótékonysági bált 
novemberben, ahol környék-
beli alkotóművészek támo-
gatásként felajánlott képei-

nek árverésére is sor került. 
Köztük három olyan alko-
tás is gazdára talált, amely-
nek festője egykor Nagyve-
nyimen élt és alkotott: Kim 
Corbisier „Gondolkodó fiú” 
és „Fehér szék brokáttal” 
című képe, valamint Szlobo-
da Antal „Dinnyeevők” című 
festménye. Ezeknek a mű-
veknek a fotóit helyeztük el 
a tárlókon.

Két ma is köztünk élő 
hölgy munkáit kézbe is ve-
hették a kiállítás látogatói. 

Dr. Szemere Brigitta köl-
teményeit korábban több-
ször publikálta a nagy ve  nyi-
mi helyi lapban. A Magyar 
Írók Nemzetközi Szövetsé-
ge által magyar nyelven író 
fiatal alkotók számára kiírt 
pályázaton 1999-ben első 
helyezést ért el a „természet 
képeit alkalmazó és a termé-
szetet ábrázoló költeménye-
ivel”. Két önállóan jegyzett 
könyve (Máglyatánc; Idő-
rések örvényében) mellett a 
Csillagvitéz című verseskö-
tet társszerzője is. 

Kéri Jánosné Stadler Ka-
talin Édes emlékek címmel 
megjelent süteményes sza-
kácskönyve gyönyörű fotó-
ival és izgalmas ízeket fel-
vonultató receptjeivel a 
háziasszonyok kedvence volt. 

Muzsikával hangolódtunk 
karácsonyra

Az idősek karácsonyán 
hagyományaink szerint első-
ként Vargáné Kaiser Katalin 
polgármester köszöntötte a 
szépkorú nagyvenyimieket, 
majd az óvodások ünnepi 
összeállítását láthattuk, ez-
úttal a Tulipán csoportosok 
előadásában. A Nagyvenyi-
mi Kossuth Lajos Általános 

iskola tanulói az énekkar és 
a mazsorettek műsorával ör-
vendeztették meg a nézőtér 
soraiban ülő nagyszülőket, 
dédnagyszülőket. A mazso-
rett csoport új tradicionális 
mazsorett koreográfiával és 
egy meglepetés számmal is 
készült, utóbbival köszön-
ték meg az őket egész évben 
támogató családtagoknak a 
segítséget. A baracsi gyer-
mek néptánccsoport ked-
ves műsorát követően Tóth 
Éva és Leblanc Győző „Túl 
az Óperencián” című parádés 
operett nosztalgia-összeállí-
tásával és egy kis uzsonnával 
ajándékoztuk meg települé-
sünk nyugdíjasait. 

December huszadikán az 
adventi koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtását 
követően karácsonyi koncert-

re hívtuk Nagyvenyim lakóit. 
Az ünnepi előadáson a Szent 
Cecília ének- és zenekar, és 
a Fontana Női Kar műsora 
a helyi zenei életből hozott 
ízelítőt. Vendégünk ebben az 
évben Kegye János pánsíp-
művész volt, aki világzenei vá-
logatásával ajándékozta meg a 
koncert közönségét.
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IDÉN IS VÁRUNK A TÚRÁINKON!
Remélem, hogy a falunapi kiállításunkkal felkeltettük a 

túrák iránti érdeklődést! Kor nem számít, majd belejössz! 
Ha szeretnél szép tájakra eljutni és megismerni hazánk 

természeti és az ember által alkotott értékeit, akkor köztünk 
a helyed! Ha vidám baráti közösségbe vágysz, erőpróbát vagy 
csak könnyed sétát szeretnél, nálunk mindent megtalálsz! 

Egész héten robotolsz? A hétvégi túrákon kikapcsolhatsz és 
felfrissülhetsz testben és „agyilag” is! Hét közben nincsen időd a 
párodra vagy a gyerekedre? Itt egész nap együtt lehettek! Vár az 
Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület! Akit érdekelnek 
a programjaink, a www.erdojarokklubja.hu honlapunkon meg-
nézheti. Kirándulj velünk képzeletben a fotógalériánk segítsé-
gével! Érdeklődj és jelentkezz a túrákra a tura@erdojarokklubja.
hu vagy a +36/70-3968300-s telefonszámon illetve a nagyve-
nyi mi könyvtárban! Válogass a programjaink közül!

Túraklubunk első félévi kínálata a következő:
2016. február 20.: BUDAI-HEGYSÉG - Budakeszi, 

Mária-szurdok,Csillebérc, Budai-vár . 
2016. február 27.: DUNA-MENTE - „Dunán innen- 

Dunán túl”-teljesítménytúra . 
2016. március 06.: TOLNAI-HEGYHÁT - Cece, Nagy-

székely, Kisszékely, Simontornya 
2016. március 06.: MEZŐFÖLD kerékpártúra
2016. március 19.: VÉRTES - Majki Remeteség. Vértes-

somló,Szép-Ilonka-forrás, Szár.
2016. március 26. vagy április 9.: CSEPEL-SZIGET 

1. kerékpártúra 

2016. április 02.: CSERHÁT - Nógrádsáp , Nézsa, Vas-
hegy, Várhegy, Csővár, Penc.

2016. április 08. este 18.óra -vetítéses élménybeszámoló - 
2014.ERDÉLY - Keleti-Kárpátok.

2016. április 16.: MECSEK - Nagy-Mély-völgy, Mész-
tufa-lépcsők, Ágnes-vízesés, Mánfa.

2016. április 23. KÖZGYŰLÉS és a SZENT BERNÁT 
ARBORÉTUM TAVASZI TISZTÍTÁSA 

2016. április 30.: SZEKSZÁRDI-DOMBSÁG Kakasd, 
Grábóc, Szálka. 

2016. május 07.: CSEPEL-SZIGET 2. kerékpártúra
2016. május 10.: MADARAK ÉS FÁK NAPJA az Erdő-

járókkal a templomparkban 
2016. május 14-16.: KOMÁROM környéke és a TRI-

BECS-HEGYSÉG 
2016. május 20. este 18.óra – vetítéses élménybeszámoló 

– Komárom környéke,Tribecs.
2016. május 26-29: RÁBA vízitúra
2016. június 04.: KÜLSŐ-SOMOGY - Kereki, Fehér-

kő-várrom, Szólád, Rádpuszta.
2016. június 11.: Gárdonytól - Csákvárig kerékpártúra
2016. június 18.: BALATON-FELVIDÉK - TIHA-

NYI-FÉLSZIGET
2016. június 25. - július 01.: VÍZITÚRA AZ Ó-DU-

NÁN - Csallóköz 
Németh László 

elnök

Szurkoljunk együtt!
A Nagyvenyimi Sportklub Megye III. osztályú felnőtt csapata az őszi szezonban elért 

eredményei alapján vezeti a mezőnyt. A 2016-os tavaszi szezonban az alábbi mérkőzések 
lesznek (a hazai meccseket szürke színnel kiemeltük):

március 13. vasárnap 15.00 Nagyvenyim - Kisapostag
március 19. szombat 15.00 Dég - Nagyvenyim
március 27. vasárnap 16.00 Nagyvenyim - Előszállás
április 03. vasárnap 16.30 Cece - Nagyvenyim
április 10. vasárnap 16.30 Nagyvenyim - Mezőfalva II.
április 17. vasárnap 17.00 Alap - Nagyvenyim
április 24. vasárnap 17.00 Nagyvenyim - Sárbogárd
május 8. vasárnap 17.00 Nagyvenyim - Iváncsa II. - Beloiannisz
május 15. vasárnap 17.00 Nagyvenyim - Perkáta
május 22. vasárnap 17.00 Nagyvenyim - Mezőszilas
május 29. vasárnap 17.00 Sárszentágota - Nagyvenyim
június 5. vasárnap 17.00 Nagyvenyim - Vajta

A klub szeretettel látja futballszerető közönségét a mérkőzésein. 
Jegyárak:

Felnőtt: 400 Ft, nyugdíjas: 300 Ft, gyermekek számára (18 éves korig) a belépés díjtalan.
Több info a klubról: www.nagyvenyimsk.hu

Szelektív 
hulladékgyűjtési 

naptár 2016.
A szelektív hulladék-

szállítás 2016. évi idő-
pontjai:

február 17.
március 16.
április 20.
május 18.
június 22.
július 20.
augusztus 17.
szeptember 21.
október 19.
november 16.
december 21.
Kérjük Önöket, hogy 

a megadott napokon a 
műanyag hulladékot kü-
lön gyűjtőzsákban helyez-
zék ki.

Tisztelettel:
Dunanett 

Nonprofit Kft.
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Mi újság Nagyvenyimen?
Kiadja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata. 

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

Nyomtatás: Rolling Nyomda.

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

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

Karácsony előtt jelent meg 
magánkiadásban, és máris 
utánnyomásra vár Kéri János-
né Stadler Katalin Édes em-
lékek című szakácskönyve. A 
kötet megjelenése a szerző 
számára is meglepetés volt, a 
szeretet ünnepén ezzel aján-
dékozta meg leánya prof. dr. 
Kéri Katalin, akinek a kép-
viselő-testület 2015-ben a 
„Nagyvenyim Díszpolgára” 
címet adományozta.

Az alkotó könyvtárunkat is 
megajándékozta egy tisztelet-
példánnyal, amellyel elsőként 
a magyar kultúra napja alkal-
mából rendezett kiállításunk 
anyagában találkozhattak lá-
togatóink.

Kéri Kati nénit – ahogy 
Nagyvenyimen ismerik – szo-
ros szálak fűzik a községhez, 
hiszen 1985-től 1996-ig nép-
művelőként és könyvtáros-
ként meghatározó tagja volt a 
település közösségi életének. 
Komoly részt vállalt a nép-
tánccsoport, az ifjúsági klub 
megszervezésében és részt 
vett a nyugdíjas klub újjászer-
vezésében is. Öt település – 
Baracs, Kisapostag, Mezőfal-
va, Nagyvenyim és Rácalmás 

– kapcsolatát fűzte szorosabb-
ra a Játékok határok nélkül ve-
télkedő megszervezésével.

A konyhaművészetnek, 
különösen a süteménysütés-
nek nemcsak lelkes rajongó-
ja, hanem gyakorló mestere, 
emellett nagyon szeret utaz-
ni is. 52 év tapasztalatát, ösz-
szegyűjtött süteményleírá-
sait foglalja magába a könyv, 
amelyhez gratulálunk a szer-
zőnek, és amit jó szívvel aján-
lunk az önök figyelmébe.

Receptjei nem egyszerű-
en ételleírások, sokkal inkább 
értékmentő és új értéket te-
remtő gasztronómiai gyöngy-
szemek. Találkozik ugyanis 
bennük a múlt és a jelen, élet-
re kelnek dédanyáink, nagy-
mamáink féltve őrzött recept-
jei, és a nagyvenyimi konyha 
tipikus süteménykészítési el-
járásai. Ezek mellett olykor 
megcsillannak az európai (fő-
leg spanyolországi) utazásai 
során kóstolt finomságok leí-
rásai. A recepteket olvasva és 
elkészítve visszatér régi nagy 
falusi lakodalmak, egykori né-
pes és vidám családi ünnepek, 
meghitt havas karácsonyok 
édes emléke.

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal telefonszámai:
Titkárság:  ........................................................................507-460
Polgármester: ...................................................................507-461
Jegyző: .............................................................................507-450
Pénzügy:  .........................................................................506-230
Adócsoport: .....................................................................521-307
Gyermekjóléti szolgálat: ..................................................506-212
Igazgatás: Domokos Edina:  ............................................506-210
     Szloboda Istvánné: ..........................................506-211
Fax:  .................................................................................506-217
Járási kirendeltség: Varga Szilvia: .....................................507-451 
            csütörtökön 8-12 óráig
Orvosi rendelő telefonszámai:
Dr. Reiter Gábor:  ............................................................259-270
Dr. Zseli József:  ..............................................................507-470
Orvosi ügyelet:  ...............................................................506-201
Védőnő:  ..........................................................................506-200
Fogászat, Dr. Lovász Zita:  ..............................................259-650
Gyógyszertár telefonszáma:  ............................................507-420
Általános Iskola telefonszáma:  ........................................506-221
Általános Iskola faxszáma:  ..............................................507-491
Művelődési Ház telefonszáma:  .......................................506-220
Nefejecs Napköziotthonos 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

Diákbarát, hatékony 
angol-magyar 
korrepetálást, 
felzárkóztatást, vizsgára

(felvételire, érettségire, nyelvvizsgára) 
való felkészítést vállalok.

Szabadi Andrea, telefonszám: 
0630/820-5780




