
Boldogságban és szeretetben eltöltött, 
áldott karácsonyt, valamint sikerekben, 
egészségben és eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánok Nagyvenyim lakóinak!

Vargáné Kaiser Katalin
Nagyvenyim polgármestere

Vasárnap elkezdődtek az adventi programok. Meggyúj-
tottuk a koszorú első gyertyáját, műsor és vendéglátás 
mellett együtt töltött kellemes órákkal készülünk közösen 
karácsonyra (Az advent további programja a 20. oldalon 
található.) Fotó: Horváth László

Meggyújtottuk az első 
gyertyát

Erdélyben járt 
Nagyvenyim Mikulása

A korábbi évek hagyományait folytatva idén is ellátogatott 
Nagyvenyim Mikulása (és küldöttsége) erdélyi parnertele-
püléseinkre, és megajándékozta az ott élő gyermekeket

Tisztelt Nagyvenyimiek!
Ezúton szeretnék meghitt és boldog 
karácsonyi ünnepeket kívánni Önöknek!
Legyen az új év örömökben 
és sikerekben gazdag 
mindannyiunknak!

Nagvenyimi lakóként
Dr. Galambos Dénes

a 4-es számú választókerület 
parlamenti képviselője

2017. DECEMBER
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Jubiláló házaspárokat 
köszöntöttünk

Orsós József és Veszprémi 
Mária baracsi lakosok 50 év-
vel ezelőtt mondták ki a bol-
dogító „igent”, Albert Atti-
la György és Kemény Viktória 
nagyvenyimi polgárok pedig 
25 éve húzták fel egymás uj-
jára a gyűrűt. Jubiláló házas-
párok ők, akik október 21-én 
a község házasságkötő termé-
ben ünnepélyes keretek kö-
zött ismét aláírásukkal hitele-
sítették szándékukat, az élet el 
nem választja őket.

Sokéves hagyomány, hogy 
hozzátartozók, barátok kísé-
retében zenés műsorral kö-
szönti Nagyvenyim önkor-
mányzata a hosszú házassági 
kapcsolatban élőket, és akik a 
jubileumi évforduló alkalmá-
val ismét megújítják az anya-
könyvvezető előtt házassági 
ígéretüket. A jubiláló páro-
kat köszöntötte a rendezvé-
nyen Vargáné Kaiser Katalin, 
Nagyvenyim polgármeste-
re is.

A hősök emlékére
Október 23-án 11 órakor Nagyvenyim Nagyközség Önkor-

mányzatának és a Művelődési Háznak a szervezésében ünnepi 
megemlékezésen vehettek részt az érdeklődők.

Az időjárási körülményekre tekintettel a polgármesteri hivatal 
dísztermében tartották meg az eseményt. Az ́ 56-os történések fel-
idézésével, személyes élményekkel megfűszerezett ünnepi beszé-
det mondott Vargáné Kaiser Katalin polgármester.

A köszöntő után „Az első lövés” című emlékműsort láthattuk 
Szűcs Réka és Zádori Szilárd énekes színészek előadásában. A két 
fiatal színész szinte odautaztatott bennünket az eseményre. Éne-
kes, verses, prózás összeállításukkal elvarázsolták a jelenlévőket.

A rendezvény koszorúzással és emléktábla avatással zárult.

Erdélyben járt Nagyvenyim Mikulása 
„Suttog a fenyves, zöld erdő, Télapó is már eljő….”
Apró gyermekek, csillogó szempárok, izgalom, várakozás, 

szeretet. Nagyvenyim Mikulása idén is ellátogatott erdélyi test-
vértelepülésünk, Egeres környező, magyarlakta településeinek 
kisóvodásaihoz és iskolásaihoz. Ahogyan Robert May szegény 
chicagói szövegíró meséjében Rudolf, a pirosorrú rénszarvas ve-
zette szánján a Mikulás, úgy repült a mi Télapó-járatunk az er-
délyi Mákófalva, Inaktelke, Bogártelke, Jegenye és Egeres felé. 
Jókedvvel, szeretettel mentünk, igaz érzésekkel feltöltve indul-
tunk haza. Nagy sürgés-forgás előzte meg az utazásunkat. Idén 
az óvodások a színesceruzák és a magam készítette karácso-
nyi színezőfüzetek mellett különleges ajándékkal gazdagodtak: 
a Télapó zsákja Horváth AnnaMária művészetterapeuta által 
felajánlott, ezideig a pécsi Brummogdában lakó, de új ember-
barátra vágyó mackóseregét rejtette. A maci-szülésznő gyűjte-
ményéből világlátásra induló Bátor Mézimádó Barátoknak már 
a Nagyvenyimre való érkezése is kalandos volt (köszönet érte a 
jószándékú segítőknek!), hát még az erdélyi kisóvodásokkal való 
egymásra találásuk. Elsőként a mákói óvodába vezetett a Miku-
lás útja, s mit ad Isten, ott egy kedves óvodás-Mackósereg várta 
színes műsorával a Venyimi Mikulást… Az ajándékozás örömét 
minden meglátogatott óvodában és iskolában újra, meg újra át-
élhettük ezen a napon. A Venyimi Mikulás zsákjának kiürülté-
vel aztán végül hazafelé fordította a Télapó-járat szánkórudját, 
s még éppen az éjfél beköszönte előtt, ismét új megható élmé-
nyekkel telve térhettünk haza otthonainkba. Köszönöm Rauf 
Pál polgármester úrnak, Kegyes Lászlónénak és Major György-
nek, hogy évről évre minden télen megosztozhatunk e szép ha-
gyomány élményeiben!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

5 éve már….. 

Jánosi Lóránt emlékére
Sok éve már, hogy külső 

bizottsági tagként, majd kép-
viselőként részesévé váltam 
Nagyvenyim „hivatalos” éle-
tének. Évtizede is már, hogy 
a település „testvérkapcsola-
tainak” is. Emlékszem az ér-
zésekre, hogyan gyarapodtak, 
fejlődtek bennem az eltelt 
idők során Altomünster, majd 
Egeres, s az onnan érkezők 
felé. Barátság, tisztelet, sze-
retet, öröm. Döbbenet, fájda-
lom, hiányérzet, megnyugvás 
és elfogadás… Inaktelkén jár-
tunkkor mindig kilátogatunk 
a temetőbe. Gyertyát gyúj-
tunk, s fejet hajtunk Barátunk, 
Jánosi Lóránt sírjánál. Így tet-
tünk idén is. Immár kész az 
emlékmű. Nyitott könyve a 
fehér márvány tisztaságával 
hirdeti, itt pihen a nyáját igaz 
hittel terelgető, utat muta-
tó és falujának támaszt nyúj-
tó lelkipásztor. Emlékszem a 

lelkesedésedre. Ahogy meg-
mutattad a kicsiny faluház 
tisztaszobáját, és a dombtetőn 
állva mondtad: itt egyszer egy 
új, szálláshelyet adó közösségi 
ház fog állni… Már áll a ház, 
de lelkesedésed már nem segít 
a berendezésében. Öt eszten-
deje már, hogy elmentél. Em-
léked őrizzük, nyugodj béké-
ben!

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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Elkészült a parkoló 
a könyvtárnál

Elkészült a parkoló Nagyvenyim új könyvtára mellett. Nem 
jelent már gondot az autóval megállás, az intézménybe lá-
togatók biztonságosan tudnak parkolni

Kettős ünnep 
Altomünsterben

Különleges év ez az idei. Nagyvenyim önállóságának 70. éve. 
Alig ocsúdtunk fel a falunapi vigadalomból, máris újabb jubile-
umot ültünk bajor barátainknál. Kicsiny küldöttségünk része-
ként Rauf Pál polgármester úrral ünnepi testületi ülésen kö-
szöntöttük 70. születésnapján Konrad Wagnert, Altomünster 
nyugalmazott polgármesterét. Konrad Wagner a testvérkap-
csolat bajor alapítója, Nagyvenyim Díszpolgára, a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa. Munkásságának, 
valamint Altomünster – benne a testvérkapcsolat – érdekében 
végzett tevékenységének elismeréseként 2017. október 30-án, 
a születésének 70. évfordulóján tartott ünnepi ülés keretében 
Altomünster Önkormányzata Díszpolgárává nevezte ki Kon-
rad Wagnert. A kollégák méltatását követően, méltón a telepü-
léseink közti, tartós és tartalmas barátsághoz, igyekeztem sze-
mélyes hangvételű felszólalással tolmácsolni a Nagyvenyimiek 
jókívánságait és emlékezetessé tenni e kettős ünnepet. Az ülést 
követően az ünnep tiszteletére rendezett Díszvacsorán vet-
tünk részt, majd a szívbéli, baráti beszélgetésekkel fűszerezett, 
jó hangulatban elfogyasztott közös reggelit követően útnak in-
dultunk hazafelé. 

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Postai nyitva tartás 
tervezett változása

Kedves Nagyvenyimiek! 
A településen üzemelő pos-
ta nyitvatartása ügyében több 
lakossági megkeresés is érke-
zett hozzánk és a posta irá-
nyába egyaránt. A lakosság 
részéről igény fogalmazódott 
meg a nyitvatartási idő oly 
módon történő megváltozta-
tására, mely lehetőséget ad a 
munkaidő előtti, illetőleg utá-
ni időszakban is a szolgálta-
tás igénybevételére. A posta 
ez alapján módosította a nyit-
vatartást, amely azonban nem 
hozta meg a várt kedvező fo-
gadtatást. Továbbra is sok la-
kossági panasz érkezik, így is-
mét felvetődött a nyitvatartási 
idő január 1-től történő meg-
változtatása. A posta az ügy-
félforgalmi elemzések alapján 

az alábbi nyitvatartási időt ja-
vasolja:

Hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek: 07:30-15:30, Szerda: 
07:00-16:00. Szombat, va-
sárnap: zárva

A tervezett szerdai hosz-
szított időszak útján, követ-
hető nyitva tartás mellett kí-
vánnak lehetőséget biztosítani 
a lakosságnak a küldemények 
átvehetőségéhez. A lakossági 
igények minél jobb kiszolgá-
lása érdekében „kizárólag írás-
ban” érkezett észrevételeiket 
várjuk a polgármesteri hiva-
tal címén, a titkárság emailcí-
mén (venyimtitk@invitel.hu), 
a postával való egyeztetés ér-
dekében.

Vargáné Kaiser Katalin
polgármester

Gyönyörű lett a koszorú

A Nefelejcs Óvoda óvonőinek irányításával és szorgos kezek 
közreműködésével elkészült Nagyvenyim adventi koszorú-
ja. Gyönyörű lett, köszönjük! Várunk mindenkit a közös ad-
venti gyertyagyújtásokra!
Vargáné Kaiser Katalin polgármester Fotó: Horváth László

Konrad Wagner és felesége Maria, jobbról Anton Kerle pol-
gármester

Dunaújvárosi 
Járási Hivatal 
Kirendeltsége
Ügyfélfogadás:
csütörtök 
8.00 órától 12.00 óráig

Varga Szilvia
tel.: 06/25/507-451

Hulladékszállítás
A zöldhulladék és a sze-

lektív hulladék elszállításá-
nak idei utolsó időpontja 
egyaránt december 20.

Figyelem! A zöldhulla-
dékot kizárólag a szolgál-
tató, a Dunanett Nonprofit 
Kft. által biztosított, bioló-
giailag lebomló zsákokban 
szállítják el.
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Jubileum: 70 év 70 fa Nagyvenyimért 

Sikeres volt a közösségi faültetés! 
Köszönöm minden részt-

vevőnek és támogatónak, aki 
hozzájárult a község 70. jubi-
leumi esztendejének e szívet 
melengető eseményéhez! Kü-
lön köszönet a Szent Bernát 
Arborétum Alapítványa, az 
Erdőjárók és az NTFE tag-
jainak, a hivatal és az iskola 
dolgozóinak (Kiss Csabának, 
Németh Lászlónak, Kuminka 
Józsefnek, Csizmadia György-
nek, Szurmai Viktornak, Sza-
bó Imre „Lecsónak”, Baranyi 
Józsefnek) az ültetés előesté-
jén megérkezett fák és faóri-
ások lepakolásában nyújtott 
szakértő és izzasztó segítsé-
géért! Köszönet illeti továbbá 
a Tilla Trans Kft. tulajdonosa-
it, vezetőit és dolgozóit, hiszen 

híven a Nagyvenyim település 
számára eddig is nyújtott se-

gítő támogatásuk hagyomá-
nyához, ezúttal is ők voltak se-
gítségünkre a nem kicsi terhet 
képviselő rakomány idejutta-
tásában! És köszönet a Polgár-
őrség tagjainak is az ültetésben 
való jeleskedésért, büszkék le-
hetünk rájuk!

A faültetés szívmelengető 
érzéseket ébresztett a résztve-
vőkben, az „élet” megnyilvá-
nulásának egy új dimenzióját 
tárta fel. Most ismét gazda-
godott a település: fával, jövő-
képpel, életenergiával és ösz-
szefogással egyaránt.

Nagyvenyim lakóinak ne-
vében, köszönet érte!

Az iskola területén lévő 
fák örökbefogadását Kund-
ra Lászlóné igazgatóval kell 
egyeztetni. Az arborétum-
ban örökbe fogadható fák-
ról egyeztetni Vargáné Kai-
ser Katalin polgármesterrel 
kell.

Vargáné Kaiser Katalin

Ajándékot vittünk a csöppnyi lánynak
Dr. Galambos Dénes, a 

4-es számú választókerü-
let országgyűlési képviselője 
jó ügyet szolgálva, adomány-
átadás céljából keresett fel 
három települést november 
29-én Cserna Gáborral, Du-
naújváros polgármesterével 
közösen. A városi támoga-
tott után Daruszentmiklósra, 
majd a Nagyvenyimhez tar-
tozó Mélykútra látogattak. 
Mélykúton  Vargáné Kaiser 
Katalin nagyvenyimi polgár-
mester csatlakozott a delegá-
cióhoz, és Kulcsár Viola Hellá-

nak vittek adományt, aki nem 
lehetett otthon a látogatáskor, 

sőt, még jelenleg is kórházban 
tartózkodik, ahol az orvosok 

igyekeznek egyre jobban fel-
erősíteni a csöppnyi lányt.

Az adományt édesapja, 
Kulcsár Milán vette át. A kis-
lány koraszülött volt, 90 de-
kagrammal jött a világra és 
komplikációk is felmerültek a 
szülés után. Mára 1560 gram-
mot nyom és átkerülhetett a 
baba-mama szobába. A kará-
csonyt talán már otthon tölt-
heti.

Köszönetünket fejezzük ki 
Kamondy Mártonnak, aki az 
ötletgazdája volt az adomá-
nyozásnak.
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Nagyvenyim környezetéért közösen
A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 58.§ 
(1) felhatalmazása alapján 
2015 júliusában a képvi-
selő-testület létrehozta 
Nagyvenyim Nagyközség 
Környezetvédelmi Alapját, 
melynek bevételeit a telepü-
lés területén az önkormány-
zat hatáskörében beszedett 
környezetvédelmi bírságok, 
talajterhelési díjak, valamint 
önkéntes befizetések és pá-
lyázaton elnyert eseti támo-
gatások képezik. 

Az önkormányzat 6/2015.
(VII.14.) számú rendelete 
rögzíti, hogy az Alap bevéte-
leit Nagyvenyim nagyközség 
területén az alábbi célokra le-
het felhasználni:
 környezetvédelemmel 
kapcsolatos felmérések, ta-
nulmányok, programok el-
készítésére,
 környezetvédelmi ok-
tatásra, nevelésre,
 helyi természeti erőfor-
rások és értékek megőrzé-
sére és fenntartására,
 egészségvédelemre, az 
emberek életminőségének 
javítására,
 a környezeti ártalmak 
megelőzésére, a környezet-
védelmi szempontból ká-
rosodott területek javításá-
ra, helyreállítására,
 a felszíni és a felszín 
alatti vizek mennyiségének 
és minőségének megőrzé-
sére, vízvédelemre,
 egyéb, a környezetvé-
delmet elősegítő tevékeny-
ségre.

2017. október-november 
hónapban az önkormányzat a 
település széles rétegeit meg-
mozdító eseménysorozattal, 
két hétvégére koncentráló-
dó közösségi rendezvénnyel 
igyekezett a lakosság figyel-
mét a környezetvédelem fon-
tosságára irányítani.

Október 13-án, pénteken 
délelőtt településközpon-
tunk köztereinek megtisztí-

tására vállalkoztak a Kossuth 
Lajos Általános Iskola peda-
gógusai és tanulói. Október 
14-én, szombaton délelőtt a 
hivatal mellett leadott elek-
tronikai hulladékok gyűjté-
sét és elszállítását szervezte 
meg az önkormányzat. Ez-
zel egyidejűleg 10-13 óra 
között őszi játszóházba vár-
ták a Nefelejcs Óvoda óvónői 
és a művelődési ház munka-
társai a gyerekeket és szülei-
ket, hogy együtt készítsenek 
hasznos és szép tárgyakat 
a háztartásokban képződő, 
egyébként hulladéknak szá-
mító anyagokból. Délután 3 
órától környezetvédelmi té-
májú előadásokat hallhattak 
mindazok, akik a „70 év – 70 
km Nagyvenyimen és kör-
nyékén” helyi túramozgalom 
első túrája helyett a művelő-
dési ház programjait válasz-
tották. 

Ismeretterjesztő délutá-
nunkra elfogadta meghívá-
sunkat László Tibor Zoltán, a 
Földművelésügyi Miniszté-
rium Hulladékgazdálkodási 
Főosztályának főosztályveze-

tő-helyettese, aki a hulladék-
gazdálkodás jelenlegi helyze-
téről és a jövőjéről informálta 
az érdeklődőket. 

Takácsné dr. Gécs Anita, 
Nagyvenyim jegyzője a kör-
nyezetvédelem helyi szabá-
lyozását ismertette, és konk-
rét segítséget nyújtott abban, 
hogyan tudnak a háztartá-
sok a hétköznapok során ele-
get tenni a szabályozásból 
eredő kötelezettségeiknek. 
 Csizmadia György, a Magyar 
Gyümölcs Szövetség elnöke 
is a gyakorlati teendőkre fó-
kuszált előadásában: hasznos 
tippeket adott a házi kertek-
ben képződő szerves hulla-
dék hasznosításához, felhívta 
a figyelmet a növényvédő-
szerek alkalmazása során „a 
kevesebb néha több” elvének 
követésére, kitért természetes 
segítőink, a kiskertekben élő 
rovarok, sünök, békák, ma-
darak fontosságára és hang-
súlyozta, hogy egyénenként 
is sokat tehetünk környeze-
tünkért.

„70 év 70 fa Nagyvenyi-
mért” mottóval invitálta az 

önkormányzat a helybelieket 
arra a 70. évforduló alkalmá-
ból szervezett közösségi fa-
ültetésre, amelyen 74 fő vett 
részt november 11-én, szom-
baton. Harminchárman a 
Szent Bernát Arborétumban, 
negyvenegyen a településköz-
pontban telepítették helyükre 
az önkormányzat által bizto-
sított 70 facsemetét az előre 
kiásott gödrökbe. Az Erdőjá-
rók közül a környező települé-
sekről is érkeztek a programra, 
és a faültetés mellett sort kerí-
tettek az arborétum őszi park-
rendezési munkáira is.

Az önkormányzat előze-
tesen felhívást tett közzé a 
kiültetett fák örökbefogadá-
sára. A nagyvenyimiek közül 
sokan éltek már a meghirde-
tett lehetőséggel: a Ligetben, 
az Altomünster parkban, a 
játszótéren és a könyvtár 
mellett elhelyezett fák mind-
egyikének akadt örökbefoga-
dója. A Piac téren elhelyezett 
fácskák közül néhány testvér-
településeink névtábláit vise-
li majd. 

M.M.
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A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-221, 507-490. http://klain.nagyvenyim.hu/HÍREI

Pályaorientáció 2017 
a kossuthosoknak

November 10-én, pénteken a két 8. osztály a városba kirán-
dult a Dunaferr Szakközépiskolába, a Szakképzés Napjára.

Nagyon sok pályaválasztás előtt lévő társunk volt kíváncsi 
erre a középiskolára, éppen ezért nagyon nehezen lehetett be-
jutni oda, ahová szerettünk volna. Voltak színpadi műsorok, de 
mi nem ezért mentünk oda. Az iskolákban tanuló diákok segí-
tettek eligazodni, ha kérdésünk volt, feltehettük.

A Lorántffy iskola rajzait nézhettük meg, ugyanitt lehetett 
beöltözési versenyen részt venni, illetve volt újraélesztési lehető-
ség is. A Bánki iskola idegen nyelvi feladatokat kínált.

A Rudasnál pályák voltak, ahol, ha végigmentünk, a végén 
ajándékot kaptunk. A hildesek munkadarabokat készítettek. A 
Dunaferr iskola bemutatóját sajnos nem találtuk, pedig nagyon 
meg szerettük volna nézni. Vidékről Pusztaszabolcs képvisel-
tette magát, és különféle tejtermékeket lehetett megkóstolni. 
Sajnos csak ez az iskola volt vidékről, pedig több iskolát szíve-
sen megnéztünk volna.

Délután koncertek, előadások voltak. Jól éreztük magunkat, 
jó volt, hogy találkozhattunk más iskolákban tanuló barátaink-
kal, ismerőseinkkel. Örülünk, hogy elmehettünk, és reméljük, 
hogy sok hasznos tapasztalatot szereztünk!  8. b osztály

2017. november 14-én el-
mentünk a Dunaújvárosi 
Egyetemre, ahol minden kö-
zépiskolát bemutattak. A kö-
zépiskolákban tanuló diákok 
sokat meséltek nekünk az is-
kolájukról. Ott volt például a 
Hild, a Széchényi, a Pannon, 
a Bánki, és a Lorántffy Szak-
középiskola. Az is nagyon tet-
szett, hogy a diákok maguktól 
odajöttek hozzánk, és beszél-
tek az iskolájukról, illetve mi 
is odamehettünk, és bármit 
megkérdezhettünk tőlük, ami 
csak eszünkbe jutott! Nagyon 
jó volt ez a nap, mert sok ér-
dekes és hasznos információt 
tudtam meg olyan iskolákról, 
amik érdekeltek. Az is tet-
szett, hogy minden iskola ho-
zott valamit bemutatni, amit 
ki lehetett próbálni. Lehetett 
hazahozni magunkkal külön-
böző szórólapokat, amin az 
iskola fontos adatai és pontos 
leírása volt.

Szerintem ez a nap egy na-
gyon jó dolog, mert így a nyol-

cadikos gyerekek könnyen 
tudnak iskolát választani, meg 
már azt is el fogják tudni dön-
teni, hogy mik szeretnének 
lenni, ha nagyok lesznek.

Ez a nap hasznos nap volt 
a számomra, mert így már 
biztosan ki tudom választa-
ni, vagy legalábbis már van el-
képzelésem, hogy hová sze-
retnék menni továbbtanulni!

Pók Alexandra 
8. b osztály

Tankerületi mesemondó verseny
Az idén 23. alkalommal ismét megrendeztük a tankerületi 

mesemondó versenyünket Nagyvenyimen.
Tizenkettő település tizenhét iskolájának (Adony, Bes-

nyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Mezőfalva, 
Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Dunaújváros: 
Dózsa Gy. Ált. Isk., Széchenyi István Gimn., Vasvári P. Ált. 
Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk., Szilágyi E. Ált. Isk., Móricz Zs. Ált 
Isk.) 60 alsó és felső tagozatos tanulójával utazhattunk a mesék 
különleges világába, mely mindig megörvendeztet Bennünket 
életkortól függetlenül.

Nagy örömmel hallgattuk a meséket, köszönjük a gyerekeknek 
a színvonalas mesélést, a kollégáknak és a szülőknek a felkészítést.

Eredmények:
1. osztály: Tórizs Alina, Mezőfalva; Soha Noel, Perkáta; 

Marczi Zsombor, Adony
2. osztály: Somogyi Angelika Kármen, Dunaújváros Gár-

donyi Géza Ált. Isk.; Simigla Szonja, Dunaújváros Vasvári Pál 
Ált. Isk.; Benyovszki Máté, Besnyő. Különdíj: Stadler Csanád, 
Előszállás

3. osztály: Pálfi Attila, Iváncsa; Gyönyörű Nimród, Puszta-
szabolcs; Vigházi Amina, Perkáta

4. osztály: Sztanoasz Izabel, Iváncsa; Győri Jázmin, Adony; 
Tóth Nimród, Mezőfalva. Különdíj: Farkas Luca, Előszállás

5. osztály: Fodor Sára, Rácalmás;Takács Hanna, Mezőfalva; 
Rácz Noémi, Perkáta

6-7-8. osztály: Nagy Ádám, Dunaújváros Széchenyi István 
Gimnázium; Hujber Fanni Boglárka, Pusztaszabolcs; Szokolai 
Nóra, Nagyvenyim. Különdíj: Csuka Bettina, Iváncsa.

POK: idegen nyelvi verseny
2017. november 23-án a Pannon Oktatási Központ nyol-

cadikosoknak rendezett tankerületi idegen nyelvi versenyt. 
Tanulóink egy kellemes, szórakoztató délutánt tölthettek el 
a gimnáziumban. Érdekes és színes országismereti feladato-
kat kaptak a gyerekek. Iskolánk csapata III. helyezést ért el.

Tagjai: Várkonyi Kornélia, Bereck Máté, Papp Ádám és Si-
mon Bence. Gratulálunk nekik!

Felkészítő tanár: Gere Szilvia
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Idén is Bozsik foci
Néha nekem, testnevelő-

nek se könnyű a különböző 
versenyrendszerek, versenyki-
írások között eligazodni, így 
nem meglepő, amikor külön-
böző kérdésekre keresik a vá-
laszt a kísérő szülők, ismerő-
sök is a pálya szélén. Ezért 
most egy kicsit rendhagyó 
módú cikk írás következik.

Október 20-án és novem-
ber 10-én vettünk részt a Bo-
zsik Intézményi Labdarúgó 
Program két őszi fordulóján 
az I. és II. korcsoportos, azaz 
a 2007/2008-ban született di-
ákokkal, illetve a 2009 vagy az 
utáni születési dátummal ren-
delkező kis focistákkal. Ami a 
legfontosabb, hogy nem ke-
verendő össze az OTP Bank 
Bozsik-program Egyesületi-
program és az Intézményi-
program:

Az Intézményi-program 
célja:

– a magyar labdarúgás 
utánpótlásbázis szélesítése, a 
gyermeklabdarúgás népsze-
rűsítése

– a közoktatási intézmé-
nyek csapatai számára rend-
szeres játéklehetőség biztosí-
tása

– a tehetséges gyermekek 
felfedezése, figyelemmel kísé-
rése, kiválasztása

– a programba már bevont 
gyermekek hosszú távú meg-
tartása

– az egészséges életmódra 
nevelés társadalmi céljai meg-
valósításának elősegítése

– a Fair Play szellemiség és 
magatartásforma népszerűsí-
tése, érvényre juttatása

– a Grassroots Fesztivál 
foglalkoztatási és rendezvény-
forma országos kiterjesztése

– a Magyar Labdarúgó 
Szövetség tevékenységének és 
támogatóinak népszerűsítése.

Egy valóban gyermek- és 
játékközpontú rendezvény az 
OTP Bank Bozsik-program 
Intézményi-program, mely-
ben a gyerekek teljesítmény-
kényszer nélkül mutathatják 

be az addig tanultakat a lab-
darúgás terén.

A nagyvenyimi fiatalok 
minden alkalommal kitettek 
eddig magukért, és önfeledt, 
szórakoztató játékkal hálálták 
meg a programban való rész-
vételt. Szalavics Eszter taní-
tó néni, Czuczor Zsolt és jó-
magam minden alkalommal 
büszkék vagyunk csapataink-
ra. Csikós Nagy Norbert

testnevelő

Tankerületi idegen 
nyelvi verseny

Tankerületi idegen nyelvi versenyen 8. osztályos tanulóink 
III. helyezést értek el. A csapat tagjai: Várkonyi Kornélia, Be-
reck Máté, Papp Ádám és Simon Bence. Felkészítő tanáruk: 
Gere Szilvia. Gratulálunk nekik!

Az én falum (2. túra)
A „70 év – 70 km” elne-

vezésű túrasorozatunk má-
sodik túrája november 10-én 
került megrendezésre, több 
mint 100 résztvevővel. Az 
iskola udvarán örömmel fi-
gyeltük a gyülekező gyerekek 
sokaságát, akik csillogó szem-
mel hallgatták Németh Lász-
ló túravezetőnk ismertetőjét 
Nagyvenyim történetéről, a 
túra főbb állomásairól. Útba 
ejtettük a Nagyvenyimi Arbo-
rétumot, melyet a XVIII. szá-
zad derekán létesítettek, ahol 
a védett fák mellett templo-
munkat illetve papneveldén-
ket csodálhattuk meg. Tú-
ránkat folytatva eljutottunk a 
Nagyvenyimi Állami Erdőbe, 
ahol az őszi természet színei 
minden résztvevő korosztályt 
lenyűgöztek. A túrázók rácso-

dálkoztak Nagyvenyim eddig 
nem látott titkos helyeire. A 
túra egészére jellemző volt a 
felszabadult hangulat.

Szántó Veronika Szófia: 
Számomra a túra nagyon iz-
galmas volt, hiszen minden-
hol fák és bokrok szegélyez-
ték utunkat.

Szántó Dorina Jázmin: 
Sok érdekes dolgot megtud-
tam Laci bácsitól. Tetszett, 
hogy olyan helyeken jártam 
ahol még sosem.

 Szücs Dóra: Sok titkos he-
lyet fedeztünk fel közösen.

Dobai Balázs: Örültem, 
hogy sok osztálytársam részt 
vett a túrán. Tetszett, hogy 
olyan helyeket ismertem meg, 
melyeket eddig nem volt sze-
rencsém. Koncz Magdolna

3. osztály vezetője
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Óvoda, óvoda, óvoda
Márton-nap

Óvodánkban november 9-én tartottuk a Márton-napi fel-
vonulást. A nevét Szent Mártonról kapta, aki a rómaiak által 
elfoglalt a Szombathelyen született. 15 éves korában apja kí-
vánságára belépett a római hadseregbe, ahol lovas katona lett. 
Mivel jól szolgált, hamar kitüntették. Sok évvel később a római 
seregek Márton vezetésével a mai Franciaország földjére értek. 
A csapat éppen egy kisváros kapujánál állt meg, mikor Márton 
észrevett egy koldust a földön. A koldus segítséget, ételt kért 
tőle, mire ő odaadta saját kenyerét s a kardjával kettévágott kö-
penyét. A koldus megköszönte a segítséget. Ha tehette, őrkö-
dött a katonák helyett, segített a piacon vásznat cipelni, kancsót 
és kiflit árulni, libát terelni. Hamar híre ment, hogy ő egy igazi 
jótevő. Márton megszerette ezeket az embereket és a városban 
maradt, még kolostort is építtetett. Sok jót cselekedett, min-
denét megosztotta a szegényekkel, amije csak volt. Az embe-
rek tisztelték őt, hálájuk jeléül püspökké akarták választani, de 
elbújt a legközelebbi libaólba előlük. A búvóhelyére nem talál-
tak rá, azonban a libák gágogásukkal elárulták a jótevőt. Ekkor 
Márton némán előlépett. Elámulva néztek az emberek, amikor 
egy fénysugár ragyogott a homlokán. Így lett végül püspök, ké-
sőbb pedig szentté is avatták. 

Márton-nappal beköszönt a szentestéig tartó 40 napos sö-
tétség. Régen azt tartották, hogy erre a napra vége kell legyen a 
kerti munkáknak: Az új bor a pincében álljon, a termés a kam-
rákban, a gazda megpihenjen. Most jött el a jólét ideje! Az óvo-
dások a jószívű lovas katonára emlékeznek - mint a felebaráti 
szeretet szimbólumára-, ezért ünneplik a Márton-napot a fény, 
a melegség és az egymás iránti szeretet jegyében. 

Hagyományalapításként, ez alkalommal először az óvodá-
ban is megemlékeztünk erről az alkalomról. A gyerekekkel kö-
zösen lámpásokat készítettünk, emellett sok libás mondókát, 
dalt és játékot játszottunk. A szülőket sötétedésre vártuk az 
óvodához. Gyülekezés közben mindenki lámpásában kigyul-
ladt a fény, majd elindultunk énekelve, mondókázva a felvo-
nulásra, melyet csodálkozva kísérhettek figyelemmel az itt la-
kók. Visszatérve az óvodába, meglepetés várta a felvonulókat. 
A sötét óvodaudvar másként fogadta a gyermekeket és szülő-
ket, mivel tábortűz melegében, libazsíros kenyérrel, meleg te-
ával kínáltuk a résztvevőket. Hatalmas élmény volt a gyerme-
keknek, hogy kis lámpásaikkal világítva, sötétben játszhattak 
az óvodánk udvarán.

A nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk hagyomány-
nyá tenni ezt a jeles őszi napot. 

Berczeliné Tóth Éva
Jámbor Viktória

Köszönet
Köszönjük a Kriski családnak a levendulatöveket, me-

lyekkel hozzásegítették óvodánkat, hogy egy levendulaker-
tet tudjunk kialakítani. Célul tűztük ki, hogy Örökös Zöld 
Óvodaként a levendula megismerésével, ápolásával gazda-
gítsuk ismereteinket. 

Támogatásukat köszönjük szépen!

Karácsonyi ajándék másként
Az ünnep közeledtével ér-

demes átgondolni, hogy ért-
jük-e, tudjuk-e a karácsony 
igazi jelentését. Eljön minden 
évben megújult erővel, taní-
tani próbál bennünket, hogy 
éljünk tiszta lelkülettel, fel-
lobbantja bennünk a szeretet 
lángját. Vajon felcsillan az iga-
zi szeretet mindenki szívében, 
ajándékká tudunk válni egy-
más életében?

A legnagyobb ajándék egy-
más elfogadása, egymás meg-
értése, hisz mindenkinek más 
és más a szeretetnyelve, de mi 
emberek ezt gyakran elfelejt-
jük. Drága pénzt és időt nem 
sajnálva vásárolunk ajándé-
kokat, miközben az embe-
ri kapcsolatok lényegére nem 
figyelünk oda, hisz még azt 
sem tudjuk, kinek, mire van 
szüksége. Ahhoz, hogy szere-
tetünket a partnerünk, csalá-
dunk, gyermekünk szeretet-
nyelvén fejezzük ki, érdemes a 
következő öt szeretetnyelvvel 
megismerkedni. Ezek közül 
mindannyiunknak van egy el-
sődleges szeretetnyelve, amely 
mélyebben hat ránk az összes 
többinél. Ha időt szánunk 
arra, hogy megismerjük egy-
más belső igényeit, valóban 
ajándékká tudunk válni egy-
más életében.

Elismerő szavak
Az elismerő szavak ese-

tében az egyik fél úgy érzi, 
hogy a társától érkező, magá-
tól értetődő dicséret minden-
nél többet jelent számára. A 
szavak tehát ebben az eset-
ben többet érnek a cselekede-
teknél. 

Minőségi idő
Akinek a minőségi idő a 

legfőbb szeretetnyelve, az a 
rá irányuló figyelem hatásá-
ra érzi leginkább azt, hogy őt 
igazán szeretik. Ez lehet egy 
beszélgetés, egy közös vacso-
ra, vagy egy közösen eltöltött 

hosszú hétvége is. A kulcski-
fejezés az osztatlan figyelem, 
hiszen tévézés, olvasás, köz-
ben nem lehet kapcsolatot 
építeni.

Ajándékozás

Az ajándékozás annak 
szimbóluma, hogy gondolunk 
a másikra. A szeretet látható 
jele. Nem szabad összekever-
ni azonban ezt a szeretetnyel-
vet az anyagiassággal, hiszen 
itt jelképes, apró ajándékok-
ról, meglepetésekről van szó, 
az érték nem számít. Annak, 
aki ezt a szeretetnyelvet be-
széli, már az is a megbecsü-
lés jele, ha valaki időt szakít 
arra, hogy megtalálja számá-
ra a megfelelő ajándékot, vagy 
meglepje őt.

Szívességek
Annak, aki ezt a szeretet-

nyelvet beszéli, bármely cse-
lekedet, amely megkönnyí-
ti az életét, rengeteget jelent. 
A másik fél által elvégzett 
feladatok (bevásárlás, főzés, 
mosás, takarítás stb.) kicsiny 
szolgálatként foghatók fel, 
amelyek azonban tervezést, 
időt és fáradságot igényelnek. 

Testi érintés
Az átölelés, hátba verege-

tés, kézfogás, a kar, váll vagy 
az arc figyelmes megérintése 
a szeretet vagy törődés kifeje-
zése lehet. Azon személy szá-
mára, aki ezt a szeretetnyel-
vet beszéli, a fizikai jelenlét 
és az elérhetőség a legfonto-
sabb. Egy-egy kedves moz-
dulat többet mond számukra 
száz szónál.

A tapasztalatok alapján 
egyébként sokkal egészsége-
sebbek azok a gyerekek lelki-
leg, akiket kiskorukban sokat 
ölelgetnek, babusgatnak, hi-
szen mindannyiunknak szük-
sége van gyengédségre.

Berczeliné Tóth Éva
Jámbor Viktória
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Gyermekneveléssel kapcsolatos tájékoztató 
a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattól

Előző cikkünket folytat-
va, most tanulási nehézségek 
kapcsán szeretnénk segítséget 
adni. 

Sok szülő úgy gondolja, 
hogyha a gyermekének erő-
sebb akarata lenne, képes len-
ne a tanulásra, meg tudná csi-
nálni a feladatokat. Sokszor 
a szülők a gyermekek figyel-
metlenségének tulajdonítják a 
felmerülő problémákat.

A tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermek más módon 
érzékeli a világot, más módon 
lát, hall és értelmezi a körülöt-
te lévő dolgokat.

Mit tehet a szülő, ha 
a gyermekénél tanulási 
nehézségek jelei mutatkoznak?

– Nézzen utána, hogy mi 
gyermeke problémáinak az 
oka, tudjon meg minél többet 
a témáról, a segítségnyújtás le-
hetőségeiről.

– Gyanú esetén kérjen se-
gítséget. Az osztályfőnök, is-
kolai fejlesztő pedagógus, és 
a Nevelési Tanácsadók dol-
gozói segítenek a gyermeke 
problémáit meghatározni.

– Készítse fel gyermekét 
az esteleges vizsgálatokra. Te-
remtse meg a gyermek biz-
tonságát.

– A tanulási nehézség-
gel küzdő gyermeknek időről 
időre nehézségei támadhat-
nak a közösségben, a tovább-
tanulás terén. Bátorítsa, álljon 
ki érte. Figyeljen arra, hogy ne 
a gyermek helyett végezze el 
az ő feladatait.

– Ön, mint szülő képes a 
gyermeket legjobban moti-
válni, éljen vele! 

A különböző tanulási ne-
hézségek diagnosztizálása és 
vizsgálata meglehetősen fá-
rasztó és időigényes feladat a 
gyermek és a szülő részéről 
egyaránt!

Tanulási nehézségek jelei:

– A látás és hallási folya-
matok feldolgozása: a megfe-
lelő látás és a hallás előfeltéte-

le az olvasásnak és az írásnak. 
Amennyiben a hallás nem 
megfelelő, akkor a hangok 
nem megfelelő értelmezése 
következtében alapvető prob-
lémák keletkeznek olvasáskor 
és íráskor.

Mikor a látási érzékelés 
nem megfelelő, akkor a for-
mák, a betűk külalakja, a sza-
vak olvasásának és leírásának 
iránya ütközik nehézségbe: 
gyakran kihagy a gyermek so-
rokat, nehezebben érzékeli a 
távolságot, mélységet. A látási 
folyamatok feldolgozása ha-
tással van a nagy- és a finom-
motoros mozgásra, a szöveg-
értelmezési és a matematikai 
műveletek elvégzésére is.

– Mozgáskoordinációs ne-
hézségek: a gyermeknek prob-
lémái vannak a finommotoros 
készségekkel (rajz, vágás) vagy 
a nagymotoros mozgásokkal 
(futás, mászás). 

– Matematikai műveletek 
során tapasztalt tanulási ne-
hézségek: a gyermekeknek 
nehézséget okoz a számok, a 
műveletek értelmezése, me-
morizálása, a matematikai 
törvényszerűségek értelmezé-
se (5+5=10); nehézséget okoz 
kettesével vagy hármasával 
számolni, nem tudják meg-
mondani, hogy mennyi az idő.

– Nyelvi nehézségek: a 
nyelvi nehézségek alatt nem 
csak az idegen nyelv tanulá-
sa során felmerülő problémá-
kat értjük, hanem azt, amikor 
a gyermeknek a saját anya-
nyelve elsajátítása során bo-
nyodalmat okoz a szavak ér-
telmezése. 

– Olvasási nehézségek: az 
olvasás során a gyermekeknél 
van, amikor nem alakul ki a 
hangok, betűk, szavak közötti 
kapcsolat, és van amikor nem 
tudják értelmezni az egyes sza-
vak jelentését. A jellemző jelek: 
a betűk és a szavak felismerése, 
az olvasás sebességének és fo-
lyamatosságának problémája.

– Írás nehézsége: az írás 
egy nagyon összetett agyi és 

mozgásbeli tevékenység. A 
gyermeknek, akinek az írás 
nehézséget okoz, nehezen 
megy a szavak, betűk másolá-
sa. Az írása rendezetlen, hul-
lámzó, rossz a helyesírása.

A különböző tanulási nehézségek 
csoportosítása

– Diszlexia: Az olvasási ké-
pesség zavara. Emellett prob-
lémái lehetnek a gyermeknek 
az írással, helyesírással is.

– Diszkalkulia: A számolá-
si képesség zavara. Nehézsé-
gek jelentkezhetnek továbbá 
az idő és a pénzhasználat te-
rületén.

– Diszgráfia: Az írási ké-
pesség zavara. Az írás mellett 
nehézségek támadnak a he-
lyesírás során is.

– Auditív Feldolgozási 
Zavar: Egy agyi rendellenes-
ség, mely a hangfeldolgozást 
akadályozza. Nehézségek a 
szövegértésben, nyelvtanulás 
során, olvasásnál.

– Vizuális Feldolgozási 
Zavar: Egy agyi rendellenes-
ség, mely a látott informáci-
ók feldolgozását akadályozza. 

Olvasási, és matematikai ne-
hézségek mellett, problémák 
adódhatnak a térképek, ábrák 
értelmezésénél.

– Beilleszkedési és érzelmi 
problémák: Ez a téma nem 
a tanulási nehézségek egyik 
formája, hanem sokszor a ta-
nulási nehézségek eredmé-
nye. A tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek gyakrabban 
szembesülnek komoly kihívá-
sokkal, megszégyenülésekkel, 
olyan kritikákkal, melyek az 
önbecsülésüket mélyen érin-
tik. A másságuk miatt gyak-
ran kilógnak a sorból, hason-
ló gyermekek között találják 
meg a barátaikat, stb.

Ezért, ha felmerül annak 
a gyanúja, hogy gyermeke 
esetleg tanulási nehézségek-
kel küzdhet, nincs idő halo-
gatásra, keressen megoldást, 
győződjön meg először arról 
szakember segítségével, hogy 
mi a probléma, majd kezdjék 
meg a gyermek fejlesztését.

Kajári Zsanett 
és Pók Tamásné 

családsegítő

Kedves Lakosság!
A Család-és Gyermekjóléti Szolgá-

lat köszöni a nagyvenyimi lakosoknak 
az elmúlt évben beérkezett adomá-
nyokat! 

Kívánjuk mindenkinek, hogy az ün-
nepek szeretetben, nyugalomban, bé-
kességben teljenek.

A jövő év pedig minél kevesebb 
problémát hozzon a családjaiknak!

Pók Tamásné (Zsuzsa) 
és Kajári Zsanett 

családsegítők
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VÉDJE OTTHONÁT ÉS ÉRTÉKEIT! 
Sajnálatos módon a korai 

sötétedéssel párhuzamosan 
előfordul néhány, úgynevezett 
besurranásos lopás. A bűnel-
követők ezekben az esetekben 
a nyitott kapukon, ajtón vagy 
ablakon keresztül jutottak be 
az ingatlanokba, azaz nem kel-
lett a nyílászárókat betörni, il-
letve a zárakat felfeszíteniük a 
bejutáshoz. Az értékek eltulaj-
donításával okozott kár mellett 
ezek az esetek sok bosszúságot 
is okoznak a sértetteknek, pe-
dig a bűncselekmények meg-
előzhetőek egy kis körülte-
kintéssel és az értékekre való 
fokozott odafigyeléssel.

A magántulajdon védelme 
minden állampolgár alapvető 
érdeke, ingatlanjai és ingósá-
gai biztonságáról elsősorban 
mindenkinek saját magának 
kell gondoskodni, amely né-

hány egyszerű szabály betar-
tásával megvalósítható.

Ha otthon tartózkodik, ak-
kor is minden esetben - nap-
közben is - zárja kulcsra a 

kertkapukat és a bejárati aj-
tót, hiszen nem biztos, hogy 
meglátja a hívatlan látoga-
tót! Miközben Ön egy má-
sik helyiségben van a tolvaj 
észrevétlenül magával viheti 
a bejárat közelében található 
értékeket, iratokat. Az anyagi 
veszteségen túl az ellopott ok-

mányok pótlásával járó kelle-
metlenségek is sok bosszúsá-
got okozhatnak, vagy azokkal 
visszaélhet az elkövető.

A szellőztetéssel is legyen 
óvatos! Ne hagyja kitárva a la-
kása ablakait, ha nem tartóz-
kodik a szobában, és ugyanez 
vonatkozik a függőfolyosóra 
nyíló ajtókra és ablakokra is!

Az udvaron vagy a kertben 
tevékenykedik, akkor is zárja 
kulcsra házának bejárati ajta-
ját és a kulcsot tartsa magánál!

Nappal is, de különösen 
éjszakára feltétlenül zárja be 
mind a ház, mind a mellék-
épületek nyílászáróit! Nagyon 
fontos az is, hogy jól látha-
tó helyeken (ablak, udvar) ne 
hagyjon értéket!

A zárt udvaron, kertben 
és a garázsban tárolt autóját 
is mindig zárja le, abban ne 
tartson értékeket, különös te-
kintettel a jármű okmányaira! 

Halász Péter
rendőr zászlós

Kérem, fogadja 
meg tanácsaimat, 
előzze meg, hogy 
áldozattá váljon!

Fontos telefonszámok
Ha bármilyen gyanús körülményt, idegen gyanús sze-

mélyeket, gépjárműveket észlel a lakókörnyezetében, ké-
rem az alábbi telefonszámokon tegyen bejelentést:

 Halász Péter r. zls. Körzeti megbízott: 06/30-202-3739
Nagyvenyimi Polgárőrség: 06/30-334-2002
 Rendőrségi segélyhívó: 107, 112,

E-recept és a többi újdonság, avagy...

Hogyan igazodjunk el az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térben?

Sokat hallhatunk mosta-
nában az egészségügyi rend-
szert érintő változásokról. 
Dr. Zseli József háziorvos 
fontosnak tartotta a lakos-
ság tájékoztatását a témá-
ban, éppen ezért „Komplex 
változások az egészségügyi 
ellátásban” címmel tartott 
előadást október 20-án, 
pénteken délután öt óra-
kor Palágyi József Könyvtár 
galériáján az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér (EESzT) rendszeréről.

Az ingyenes előadáson 
szép számmal jelentek meg a 
helyi lakosok, akik érdeklőd-
tek a november 1-től életbe 
lépő változásokkal kapcsolat-
ban. 

Az EESzT rendszere ösz-
szekapcsolja az egészségügyi 
ellátókat egymással, példá-
ul a kórházi, a járóbeteg és 
a háziorvosi ellátást, vala-

mint a gyógyszertárakat is. 
A rendszer által a házi- és a 
kezelőorvosok számára le-
kérdezhetővé válik a páciens 
betegéletútja és a vizsgálatok 
során keletkezett dokumen-
tumok pl. röntgenfelvételek, 
vérvételek eredményei, e-re-
ceptek, beutalók stb. 

Miért jó ez nekünk? A ke-
zelőorvos több adatot láthat, 
így könyebben tud diagnózist 
felállítani. Nem kell a beteg-
nek a jövőben a leleteit gyűj-
tenie, mivel azok elérhetőek 
lesznek a rendszerben, vala-
mint elkerülhetők lesznek a 
többször megismételt ugyan-
olyan fajta vizsgálatok is.

Lehetőségünk van arra, 
hogy beállítsuk a rendszer-
ben azt, hogy milyen hely-
zetben, ki láthassa az adatain-
kat. Ezt úgy tudjuk megtenni, 
hogy ügyfélkapun keresztül 
beállítjuk a módosításokat, 

a taj számunk segítségével a 
www.eeszt.gov.hu oldalon. 
Ha nem rendelkezünk ügy-
félkapu azonosítóval, akkor a 
legközelebbi kormányhivatal-
ban tudunk igényelni, ahol az 
e-személyi kiváltásában is se-
gítségünkre lehetnek.

Hogyan néz ki az e-re-
cept kiváltása a gyakorlatban? 
Megkérdeztük dr. Pappné 
dr. Wittmann Mária gyógy-
szerészt, aki elmondta, hogy 
tulajdonképpen egyelőre 
semmilyen változást nem ész-
lelnek a betegek, amikor ki-
váltják a gyógyszereiket, hi-
szen a recepten csak egy plusz 
vonalkód látható az eddigi-
ekhez képest. Tehát a hozzá-
tartozók is ki tudják váltani 
a recept birtokában a gyógy-
szereket. A gyógyszerészek 
feladatai viszont kibővültek 
azzal, hogy a receptet össze 
kell hasonlítaniuk az EESzT-

ben található adatokkal. 2019. 
január 1-ig kötelező az or-
vosoknak felírni a recepte-
ket, még ebben a formában. 
Ez segítség a betegeknek és 
az egészségügyi rendszerben 
résztvevőknek is, hogy hozzá-
szokjanak az új rendszerhez. 

A helyi gyógyszertár jelen-
tősen bővítette az internet há-
lózatát, mert a rendszer mű-
ködtetéséhez ehhez szükség 
volt.

Nagy előnye az e-recept-
nek, hogyha otthon marad a 
recept véletlenül, akkor sincs 
semmi baj, hiszen tajkártyával 
és személyivel, vagy e-szemé-
lyivel ki lehet váltani a gyógy-
szereinket.

A gyógyszertárakban csak 
a beteg e-receptadatai kér-
dezhetőek le. 

Berkó Hajnalka
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Nagyvenyimi Művelődési Ház és Könyvtár
muvhaz.nagyvenyim.hu Nagyvenyim Fő utca 16. Telefon: 506-220

Őszi Egészségnap
Őszi egészségnapot szer-

veztek az I. számú háziorvosi 
körzet, a védőnői szolgálat és 
a művelődési ház munkatársai 
november 25-én, szombaton 
délután az iskola épületében.

A védőnők és a háziorvo-
si szolgálat koleszterinmé-
rést, testzsírszázalék-mérést, 
vérnyomásmérést végeztek 
az aulában, míg a termekben 
két helyen szűrés, a nagyte-
remben pedig előadások vol-
tak. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel, ismét lehetőséget 
adtunk arteriográfos mérés 
igénybevételére.

Elsőként dr. Reiter Gábor 
háziorvos előadását hallgat-
hatták a résztvevők, aki a ren-
dezvény házigazdája is volt 
egyben. A védőoltások tekin-
tetében tudományos tényeket 
és ellenérveket felsorakoztat-
va hívta közös gondolkodásra 
az egybegyűlteket.

Rejtett izmaink és a női/
férfi egészség címmel a gát-
izomtorna fontosságáról, 
egészségmegőrző szerepéről 
tartott előadást Lehóczki La-
ura egészségtréner, hormon-
egyensúly tanácsadó. Élet-
stílusunkkal védendő a gáti 
szakasz melyre a sok ülés, 
a sok állás, a légzési szoká-
saink, a fáradtság, a túlsúly, 
a stressz, a köhögés, az ürí-
tési szokások, a depresszió 
mind erőteljesen hatnak. Je-
lentősen lehet javítani ennek 
a területnek az állapotán 
intimtornával, mely mód-
szert mindkét nem tagjainak 
hasznos lenne elsajátítani. 
Megoldásokat nyújthat: in-
kontinencia, méhsüllyedés, 
prosztata problémák, arany-
ér, mióma, méhpolip, impo-
tencia, PCOS, méhszájseb, 
ciszta, menstruációs problé-
mák, és egyéb ezeket az ér-

zékeny területeket érintő 
problémák esetén.

A szakember azt java-
solta a férfiaknak, hogy fo-
gyasszanak tökmagolajat 
napi szinten, hogy a prosz-
tata problémáikat megelőz-
hessék. Felhívta a figyelmet 
a minimum évenkénti szűrés 
fontosságára. Nőknek rák-
szűrés, férfiaknál proszta-
ta vizsgálat, vagy PSA szű-
rés (ezt a háziorvosnál meg 
lehet csináltatni) rendkívül 
fontos lenne.

Terveink szerint 2018 feb-
ruár közepétől gátizomtorna 
tanfolyamot szervezünk. A 
tanfolyam indulásáról és fel-
tételeiről a Művelődési Ház 
és Könyvtárban lehet érdek-
lődni a 0625/506-220-as te-
lefonszámon.

Később, „Valódi Veszede-
lem - az érszűkület” címmel, 
dr. Kemény János gyermek-
orvos elődását hallhattuk. A 
doktor úr beszélt arról, hogy 
hogyan lett az érszűkület 
népbetegség, hogy milyen 
életmódbeli problémák ve-
zettek idáig és hogy milyen 
életmódbeli változásokkal 
tehetünk kialakulása ellen. 
Ismertetett néhány fájdalom 
és mellékhatás mentes keze-
lési módot, melyek alkalma-
sak az erek állapotának javí-
tására.

Köszönjük a háziorvosi és 
a védőnői szolgálatok mun-
katársainak munkáját, és a 
helyi termelőknek, hogy is-
mét támogattak bennünket 
részvételükkel és lehetőséget 
biztosítottak az egészségnap 
résztvevőinek, hogy megis-
merhessék és megszeressék 
a Nagyvenyimen előállított 
gyümölcsleveket, és a külön-
leges mézkészítményeket.

Berkó Hajnalka

Lehóczki Laura egészségtréner a női/férfi egészségről tar-
tott előadást

Szűrővizsgálatotkon is részt vehettek a nagyvenyimiek az 
őszi egészségnapunkon
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Őszi játszóház
Őszi játszóházba vártuk a 

gyerekeket 2017. október 14-
én, szombaton a Nagyvenyi-
mi Nefelejcs Óvoda óvónői-
vel közösen.

A játszóházban a gyerekek 
a környezetvédelem jegyében 
újrahasznosítható anyagokból 
készíthettek őszi ajtódíszt, ba-
goly asztaldíszt, dióbél egér-
két, pet-palack bagolydíszt és 
őszi mécsestartót.

Az óvó nénik ismét na-
gyon kreatív dolgokat találtak 
ki, amit ezúton is köszönünk 
nekik.

Mint ahogy a képek is bi-
zonyítják nagyon terméke-
nyek voltak a kicsik, hiszen 
ősz díszekkel teli kézzel men-
tek haza.

Fontana: a Zeneakadémián jártunk
Közeledik az év vége és el-

kezdődött a 2018-as „Éne-
kel az Ország” kórustalálko-
zó szervezése. Pünkösdkor, 
Händel a Messiás című ora-
tóriumát fogja énekelni az or-
szág közel ötven kórusából je-
lentkezők egyesített énekkara 
a MÜPA-ban. Köztük lesz-
nek a Fontana Női Kar tagjai 
is úgy, mint 2017-ben. 

Az előkészítés első lépé-
seként kapcsolattartói meg-
beszélés volt a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fő-
épületében, ismertebb nevén 
a Zeneakadémián. Kórusunk 
képviseletében ketten vol-
tunk jelen. Az adminisztrá-
ció előtt részt vehettünk Hol-
lerung Gábor „Érthető zene” 
című ismeretterjesztő soroza-

tának aznapi koncertjén, ahol 
Kodály Zoltán 5 kórusmű-
vét boncolgatta a karnagy úr 
a nyíregyházi Cantemus Ve-
gyeskar előadásában. Lefes-
tette a történelmi hátteret, fel-
hívta a figyelmet a legapróbb 
részletekre. Egész más volt a 
magyarázatok után a műsor 
második felében újra hallgat-
ni a komplett műveket, mint 

amikor először hallgatja a la-
ikus fül. Ráadásként a Cante-
mus, ami szintén nem hivatá-
sos kórus, a Mátrai képek és 
az Esti dal egy kicsit drama-
tizált, mozgásokkal színesített 
változatát adta elő a szinte 
teltházas nézőtéren ülőknek, 
hangos sikert aratva.

A program előtt és a szü-
netben megcsodáltuk az 

1903 és 1097 közt készült 
épület csodálatos díszíté-
sét, a szobrokat, festménye-
ket, domborműveket, a szí-

nes ablakokat és a képen is 
látható furcsa, tengeri csi-
gákból, kagylókból készült 
maszkot.
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Morzsaszedegetés a Kereszt-
Kérdések bibliaóra végén...
Az elmúlt 3 hónapban kedd esténként a református gyüleke-

zet nagyvenyimi gyülekezeti termében bibliaismereti sorozatot 
tartottunk. Alkalomról alkalomra 10-15 fő vett részt az esemé-
nyen aktívan, szeretettel, kíváncsisággal idejének odaszánásával. 
A 10. alkalom végén összegyűjtöttük gondolatainkat, amit most 
itt osztunk meg:

– Olyat csináltunk itt Nagyvenyimen, ami még nem soha 
nem volt. Ez a gyülekezetépítés alapköve. Az, hogy itt, most 
ennyien voltunk egy esélytelen történet volt, ami megtörtént 
a valóságban.

– Nyár óta tudom, hogy lesz ez a sorozat, meghívást kap-
tam, de nagyon soknak tűnt. Mégis nagy ajándékkal mentem 
haza minden alkalommal, mert annak felismerése, hogy az Úr-
isten lelke ott van az életemben és munkálkodik rajtunk, bol-
dogsággal tölt el.

– Nekem ezek az esték erőt adtak a mindennapjaimhoz és 
megerősítettek a hitemben.

– Hitem megerősödött, és csodálatos dolog volt, hogy meg-
nyíltunk egymás felé.

– Az út elején vagyok. Egy mondattal azt tudnom mondani: 
„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Fájása édes, hadd fájjon, 
hagyom. „ ( Juhász Gyula)

– Bibliaismerettel rendelkezem, de ez egy más aspektussal 
közeledett a biblia megismeréséhez. A munkafüzetet nagyon jó 
dolognak tartom.

– Meghirdették és én úgy álltam hozzá, mint egy iskolai fel-
adathoz, tanfolyamhoz. Sokkal többet kaptam.

– Fiatal vagyok, a tudásra szomjazom és ezt egy tanfolyam-
nak fogtam fel. Bizonyítékra vártam, és alkalomról alkalomra 
fokozatosan tudtam kilépni a hitetlen Tamás szerepköréből és 
haladtam a bizonyosság felé.

– Sok mindent közelebb hozott, de még keresem az utam 
és várom a folytatást. Örülök, hogy nem erőszakoltak rám sem-
mit, meghagyták nekem, hogy eldönthessem, megyek-e tovább 
az úton.

– Belső késztetést éreztem, de döntést kellett hozni 10 este, 
10 kedd... Van ami közelebb jött, van ami letisztult. A minden-
napjaimban érzem a hatását.

– Hitemben megerősített, erőt adott.
– Katolikusként jöttem. Annak felismerése, hogy a refor-

mátus egyházban másként értelmeznek dolgokat, egyszerűbb 
szavakkal, lényegre törőbben, közérthetően sok dolgot új meg-
világításba tett.

– Már megint kedd van... és én itt vagyok. Mindig elége-
dettséggel mentem haza. A hitbéli ismereteim növekedtek. 
Minden órán kaptam valamit, ami nagyon megérintett.

– Teljes nyitottsággal jöttem és ez a befogadó szeretet na-
gyon megfogott.

– Jó úton járok, azt tudom. A biblia megismerése végtelen 
dolog, mert minden egyes rész feltárása után újabb réteg kerül 
elő, úgy, mintha hagymát fejtegetnénk le levélről levélre.

Nagy boldogság, hogy ez a sorozat megvalósulhatott, most 
is 15-en vagyunk itt. Nagyon várom a folytatást, újrázzunk be-
lőle...

Folytatás tavasszal, előre meghirdetett időben. Várunk min-
denkit szeretettel.

 Lejegyezte:
Suhay Gabriella

A DUNAÚJVÁROSI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

„És történt, hogy míg ott voltak, eljött szülésének ideje és meg-
szülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette.”

Lukács ev. 2. rész 6-7. vers

Kívánunk áldott karácsonyt, békés 
új esztendőt mindnyájuknak!

Alkalmaink a Nagyvenyim gyülekezeti házban ( Zrinyi utca 10.):

– December 10. (vasárnap) 16.00 istentisztelet, 17.00 adven-
ti gyertyagyújtás.

– December 25. 16.00 úrvacsorás istentisztelet gyermekmű-
sorral.

Köszönjük az esztendő során befizetett fenntartói járuléka-
ikat, adományaikat. Isten áldja meg érte mindannyiukat gaz-
dagon! 

Szeretettel fogadjuk idén is ünnepi adományaikat (pénzt: 
karácsonyi csomagokra és Isten dicsőségére; játékot, könyvet 
a gyerekeknek; tartós élelmiszert a rászorulóknak).

Számlaszámunk:

10400463-50495751-56491007

A járulék javasolt mértéke jövedelmünk 1 %-a. Befizethetjük 
készpénzben, illetve számlánkra eseti, vagy rendszeres átutalás-
sal. Új adminisztrációs programunk miatt a következő esztendei 
névsorba az kerül be, aki tárgyévben befizeti járulékát! Köszön-
jük figyelmét, befizetését.

Elérhetőségeink:

Egyeztetés alapján várjuk a testvéreket.
Lelkészi Hivatal: 2400 Dunaújváros, Szent István u. 7.
T.: 25/281-163
e-mail: bottger.antal@chello.hu
Honlap: https://reformatus.dunaujvaros.info

Vöröskereszt Alapszervezet 
Köszönjük a 46 fő nagyvenyimi véradó 

önzetlen segítségét! 
A Vöröskereszt 

Nagyvenyimi Alapszervezete

 

December hónapban a Vöröskereszt 
Nagyvenyimi alapszervezete, 

„Sütikommandót” szervez. 
A karácsony illatát, ízét visszük az arra 
rászoruló családokhoz, egyedül élőkhöz.
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Aranydaru Nyugdíjas Klub hírei
Október 16-án Budapesten 
voltunk az idősek világnapja 
alkalmából rendezett köz-
ponti rendezvényen, melyen 
kitüntették Semmelweis Fe-
rencet, a Nyugdíjasok Szoci-
ális Fórumának elnökét, aki 
évek óta vendége a Pünkös-
di Dalostalálkozónak.

Gyönyörű környezetben, 
az Uránia Moziban töltöt-
tünk el egy kellemes délelőt-
töt, ahol színvonalas vendég-
látásban is részünk volt. Ez 
az épület egyben a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem 
színhelye. 

Október 20-án meghall-
gattuk dr. Zseli József nagy-
venyimi háziorvos „Komplex 
változások az egészségügyi 
ellátásban” címmel tartott elő-

adását, amely nagyon tanulsá-
gos volt.

Október 30-án többen ki-
használták a Bartók Kamara-
színház és Művészetek Háza 
által felkínált kedvezményes 
lehetőséget, és megnézték a 
Rák Jóska című előadást.

November 6-án tartottuk 
klubnapunkat, amelyen meg-
beszéltük a közeljövő felada-
tait, felköszöntöttük a szü-
letés- és névnaposokat is. Jó 
hangulatú játékkal zártuk a 
napot.

November 11-én néhányan 
segítettünk az arborétum taka-
rításában, valamint a „70 év 70 
fa Nagyvenyimért” elnevezésű 
közösségi faültetésen is részt 
vettünk, segítettünk.

November 22-ére kirán-
dulást szerveztünk Budaté-

ténybe, a Tropicariumba. Itt 
maradandó élményben volt 
része a résztvevőknek. Egy-
úttal lehetőség adódott kará-
csonyi bevásárlásra is a Cam-
ponában. 

December 3-án volt az első 
advent. Szombaton készült el 
a község koszorúja, Betlehe-
me. A 2. és a 4. adventi gyer-
tyagyújtásnál dalkörünk éne-
kel a Barátságkőnél.

December 10-én az ün-
nepségen résztvevőket forralt 
borral, teával, zsíros kenyérrel 
várjuk.

Január 7-én az iskolában 
tartjuk meg a pótszilveszte-
rünket, melyre meghívjuk egy 
baráti klub 4 tagját is.

Január közepére kirándu-
lást tervezünk Budapestre, a 
ZWACK múzeumba. 

Következő klubnapunk 
december 4-én, 15 órakor volt 
az iskola nagytermében. Előt-
te 14 órától vezetőségi ülést 
tartottunk a Könyvtárban.

A klubnap a Mikulás és a 
Karácsony jegyében telt. To-
vábbra is várjuk új tagok je-
lentkezését a klubba, tánckar-
ba, dalkörbe. Már elkezdődött, 
de szükség lenne a további fi-
atalításra.

Azt szoktuk mondani: Sok 
mindenről nem tudnánk, sok 
helyre nem tudnánk eljutni, ha 
nem lennénk klubtagok. Az 
egyedül élőknek még inkább 
szükségük van a közösségre. 

Szeretném megköszönni 
klubtársaim egész éves támo-
gatását, munkáját. Tudjátok: 
egyedül nem megy.

Póla Imréné
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Póla Imréné

Aranydaru Dalkör
A nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub dalkö-

re 2017. október 7-én a Dunavecsei Dalostalálkozón vett 
részt, amelyet Vikár Béla halálának 72. évfordulója emlé-
kére rendeztek meg. 

Novemberben elkezdtük a felkészülést az adventi ünne-
pekre. Nagyon szép karácsonyi énekekkel várunk minden-
kit az ünnepi programokban. 

Szeretnénk, ha eljönnétek a csütörtöki próbáinkra, hogy 
megismerjétek a dalkör munkáját. Énekeljetek velünk! Na-
gyon sok program vár ránk minden évben. Szeretettel vá-
runk mindenkit! Az énekünkkel öregbitjük Nagyvenyim 
jó hírét. 

Jöjj közénk, 
várunk szeretettel!

Csavajda Györgyné

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL!

Vízvezeték szerelés is!
Györök Károly 
20/362-58-17
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Könyvbemutató a könyvtárban
A „6. (Württenberg) Hu-

szárezred az 1848-49-es ma-
gyar szabadságharcban” című 
könyvét mutatta be Horváth 
Béla történelemtanár 2017. 
november 10-én pénteken a 
könyvtárban.

Az írót fia, Horváth Vik-
tor (szintén történelemtanár) 
faggatta a könyv írásának, 
megjelenésének körülménye-
iről. A jelenlévők megtudhat-
ták milyen sok-sok munká-
val jár egy könyvet megírni, 
kiadatni. Több mint 14 évi 
kutatómunka és több évi írás 
kellett a megjelenéséhez. Az 
írónak szívügye volt a huszár-
ezred élete, és nagyon örült, 
hogy idén augusztusban sike-
rült kézbe vennie az elkészült 
művet.

A kicsi, de lelkes közönsé-
get nagyon érdekelte minden, 
amit a huszárok életéről meg-
tudhattak. Horváth Béla történelemtanárt faggatta a fia, Horváth Viktor történelem-angol szakos tanár
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Nyugdíjas Munka-Társ Közérdekű Szövetkezetről
A kormány júniusban határozott a nyugdíjas szövetkezetek megalakulásáról. Dunaújvárosban 2017. 

 augusztusában megalakult a Nyugdíjas Munka-Társ Közérdekű Szövetkezet.
Az igazgatóság elnöke: Szenci Józsefné, gazdasági vezető: Hierné Rozsos Ilona.
Szövetkezetünk azoknak nyújt munkalehetőséget, akik már ténylegesen elérték a nyugdíj korhatárt, vala-

mint azoknak a hölgyeknek, akik 40 év munkaviszony után vonultak nyugdíjba és szeretnének munkát vál-
lalni. 

Miért éri meg az öregségi nyugdíjas munkavállalónak szerződni a nyugdíjas szövetkezettel?
– mert a szövetkezet munkalehetőséget keres a nyugdíjasnak, az általa igényelt feltételek szerint (milyen 

szakmában, milyen óraszámban szeretne dolgozni).
– mert rendkívül kedvező adózási feltételek mellett (15 % SZJA) veheti fel a munkája ellenértékét.
– mert a szövetkezet - amennyiben gazdálkodása lehetővé teszi- egyéb juttatásokat is biztosít. 
– mert díjazása a ténylegesen teljesített órák alapján kerül kifizetésre.
– mert mindezen kedvezmények megszerzésének feltétele, hogy a nyugdíjas szövetkezeti taggá váljon, s 

befizesse az egyszeri 10.000 Ft-os vagyoni hozzájárulást. 
Megalakulásunk óta eltelt három hónap alatt szövetkezetünkbe több mint nyolcvan nyugdíjas lépett be 

és közel 35 százalékuknak már találtunk számukra elfogadható munkát. Lehet állandó és időszakos mun-
kát vállalni. 

A Nyugdíjas Munka-Társ Szövetkezet irodája Dunaújvárosban a Dózsa György út 11. 1/1. szám alatt ta-
lálható, ahol várják mindazokat a nyugdíjasokat, akik szeretnének munkát vállalni.

 Szenci Józsefné Hierné Rozsos Ilona
 igazgatóság elnöke gazdasági vezető

Nagyvenyim: 70 km-es túra 
a 70 éves Nagyvenyim környékén

Az első útvonalon száz-
négy természetkedvelő diák, 
tanár és túrázó vett részt. A 
cél, hogy egészen fiatal kor-
ban megszerettessék a termé-
szetjárást.

Igazán különleges prog-
rammal készült Nagyvenyim 
70. születésnapja alkalmából 
az Erdőjárók Klubja Termé-
szetbarát Egyesület. A megje-
lölt időpontokban és távokon 
70 kilométert teljesítenek, fel-
keresve, megismerve a köz ség 
környékének jelentős terü-
leteit - olvasható az egyesü-
let internetes honlapjának 
ismertetőjében. Havonta egy-
szer, összesen hét alkalom-
mal, átlagosan 10 km-t kell a 
mozgalomban résztvevőknek 
legyalogolniuk, elsősorban 
Nagyvenyimről elindulva. A 
meghirdetett útvonalakon 
bárki részt vehet. Nem köte-

lező az összeset teljesíteni, de 
aki mindegyik programon el-
indul és célba ér, az többszörös 
jutalomban részesül. Utób-
biaknak egy igazolólapot is 
kérniük kell az első jelentke-
zéskor, amit Nagyvenyimen 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában vagy a Palágyi Jó-

zsef Könyvtárban tudnak be-
szerezni névre szólóan az ér-
deklődők.

A sikeresen teljesítők sze-
mélyenként emlékjelvényt és 
névre szóló oklevelet kapnak, 
illetve egy buszos jutalom-
kiránduláson vehetnek részt 
május végén. Díjkiosztó (a 

jelvények és az oklevelek át-
adása) a tanévzárón a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában. 

A következő alkalom de-
cember 9-én lesz, a Mezőföl-
di Mikulás teljesítménytúra. 
Majd a folytatás jövő év ele-
jén: 

Január 13. szombat: Duna-
újváros - Duna-part - Tűzol-
tóság - vasmű melletti park-
erdő. ~8-10 km. /költség: 
Nagyvenyim-Dunaújváros 
buszjegy oda-vissza.

Február 24. szombat há-
romnegyed-8.: a „Dunán in-
nen -Dunán túl” teljesítmény-
túra 15-ös távja: Rácalmás 
- Dunaújváros között / Talál-
kozás a nagyvenyimi Barát-
ság-kőnél / költség: nevezési 
díj 1000Ft ill. Nagyvenyim-
Dunaújváros buszjegy oda-
vissza.

Forrás: mezohir.info
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10. MEZŐFÖLDI MIKULÁS 
TELJESÍTMÉNYTÚRA 

2017. december 9-én, szombaton 
 MINDENKIT VÁR A MIKULÁS! 

A rajt- és célhelyek a Dunaújváros- Nagyvenyim- Mezőfalva buszjáratokkal 
könnyen megközelíthetőek! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8 KM-ES „CSALÁDI” TÁV 
Nagyvenyim környékén 

Nevezés és rajt: Nagyvenyimen reggel 7- 10 óráig a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában (Nagyvenyim, Fő u. 16.), célba érkezés ugyanide vissza.  
Nevezési díj egységesen 500 Ft/fő, iskolás kor alatti gyermeknek 200 Ft/fő. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MEZŐFÖLDI MIKULÁS 12 és 20-as TÁV 
Mezőfalva és Nagyvenyim környéke 

Nevezés és rajt: Mezőfalván reggel 7- 10 óráig a Kiss Kálmán Művelődési 
Házban, (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.). CÉL: Nagyvenyim, iskola 

MEZŐFÖLDI MIKULÁS 30-as TÁV 
Mezőfalva és Nagyvenyim környéke 

Nevezés és rajt: Mezőfalván reggel 7-9 óráig a Kiss Kálmán Művelődési 
Házban, (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.). CÉL: Nagyvenyim, iskola 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nevezési díj a 12, 20 és 30-as távok esetében1000 Ft/fő 
Kedvezmények: a nevezési díj 800 Ft/fő minden diáknak illetve 900 Ft/fő 
minden dunaújvárosi, mezőfalvi és nagyvenyimi felnőttnek és  MTSZ- vagy 
TTT-tagnak.  Aki 20 főnél nagyobb csoportot vezet, annak 0 Ft a nevezési díj! 
Előnevezés 100 Ft kedvezménnyel december 7-ig (csoportnak ajánlott). 
A kedvezmények nem vonhatók össze! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Túra közben édesség, gyümölcs, a célban hideg étel, meleg ital, kitűző és 
oklevél várja a túrázókat! Saját poharat hozzon magával mindenki! 

Szervező az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 
Elérhetőségek:  tura@erdojarokklubja.hu, Németh László 06/703968300, 

 Farkas Gyula 06/303859295 és Kiss Csaba Gábor 06/309894772. 
Bővebb információt a www.erdojarokklubja.hu  oldalon találnak, illetve a 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=8155 linken is. 
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SPORTCENTRUM
Szeretettel várunk minden kedves vendéget 

a SZILVESZTERI MULATSÁGUNKRA.

A részvételi díj: 7990 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
welcome drinket
levest, főételt, desszertet
virslit
pezsgőt
csapolt sört, rose, fehér és vörös bort
valamint az üdítőt

A környező településekről érkező vendégek személyszállítását igény szerint vállaljuk.




