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Gyereknap
A gyermekek
őszinte mosolya
– Gyermeknap
2017.
Hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került a községi gyereknap 2017.
május 28-án.
Reggel hat órakor a futballpálya már
tele volt szorgos kezekkel, mindenki készült,
hogy a legkisebbek, na és persze szüleik is
jól érezzék magukat.
Kilenc órára minden indulásra készen
állt, Kissné Vali és Horváth Zsuzsanna vezetésével illetve a közösségi szolgálatot végző
diákok közreműködésével a Mesetúra állomásain különböző ügyességi feladatokkal,
édességgel, gyümölccsel vártak mindenkit.
A programok összeállításánál figyelembe
vettük, hogy minden korosztály megtalálhassa a számára megfelelő elfoglaltságot.
A legkisebbeket a Kacagó Játszóház várta,
ahol láthatóan nagyon jól érezték magukat.
Ugyanekkora sikere volt a gyermek és felnőtt
méretben is megtalálható buborékfocinak.
Jó volt látni, ahogy a nagypapák is kissé
gyermekké változva préselték magukat a
nagy gömbökbe és talán nagyobb örömmel
és élvezettel vetették magukat a többiek
közé, mint unokájuk. Nem is tudok mondani
olyat, ami nem tetszhetett volna, merthogy
mindenhol sorok álltak, mindenhol őszinte
mosoly és nevetés volt.
Nagy sikere volt a rodeobikának, a kosaras autóknak, - amiből idén már kettő is
érkezett - de ugyanekkora tömeg volt az óvó
néniknél, akik csillámtetkót készítettek és arcot festettek. Volt tűzoltóautó, rendőrautó,
óriás csúszda és légvár is. Táncbemutatót
tekinthettünk meg Csípő Petra vezetésével
a 4M Dance Company előadásában, majd
az X5 Gym csapatával az ITF Taekwon-do
alaplépéseivel ismerkedhettünk meg. Kígyózó sor állt a fagyi mérő helynél is, mely
ingyenesen volt nyalható polgármester – és
alpolgármester urak jóvoltából. A nyugdíjas

klubok süteménnyel, cseresznyével, fejdís�szel kedveskedtek.
Többen meg is jegyezték, ez ám a gyermekek királysága… na de csak ezután következett a meglepetés. A tombolahúzáson
az értékes nyeremények mellett idén kettő
trambulin került kisorsolásra. A rendezvényről senki sem távozhatott éhes hassal, hiszen
az önkormányzat dolgozói által készített két
üstnyi gulyás várt mindenkit ebédre.
Összességében azt gondolom, újra egy
olyan rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ahol érezhetően jó volt a hangulat. Szeretem, mikor napok múlva is arról beszélnek
az emberek a faluban, hogy milyen jó volt…
Én sem tudok mást mondani!
Csak egyszerűen annyit: jó volt VELETEK!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
Köszönjük!
Szakács Máté Soma – Sz-S Photo
Csörgő Zsuzsanna – Zsuka Fotó
Nemes Cukrászda– fagyi
Podhorszki István – fagyi

Farkas Károly – fagyi
Képviselő testület tagjai
X5 Gym
Csípő Petra és táncosai
Málics – Talabér Veronika
Kissné Galambos Valéria
Horváth Zsuzsanna
Közösségi szolgálatot végző diákok
Barátság Klub
Vörösmarty Nyugdíjas Klub
Napsugár Óvoda dolgozói
Szabó Ferenc – hangosítás
Tó-vill Bt.
Póder Tamás
Istvánovits Renáta
Nusi 100 Ft-os boltja
Orisek László - Papírbolt
Bognár ABC
Pázmánd ÖTE
Gárdonyi Rendőrkapitányság dolgozói
Gyallai György
Finom Étkek Háza
Fábián Attila
Kucsera István
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Az álmok
folytatódnak…
Idén Pettend ismét összefogott, a cél
közös volt. Minél jobb, és emlékezetesebb
gyermeknapot szerettünk volna a gyerekeknek varázsolni.
2017. május 27-én reggel mindenki nagy
készülődésben volt. Csak álltam ott, és néztem mennyi szeretet fér egy kis faluba. Az
önkormányzat rengeteg játékot, gyümölcsöt, édes finomságokat adott a gyermekeknek, és az, hogy ez a nap csak a gyermekeké,
ezt senki sem veheti el tőlük. Külön nagy
köszönet illeti Podhorszki István polgármester Urat és Farkas Károly alpolgármester
Urat a bőkezű felajánlásért, hogy a gyerekek

egész nap a Nemes Cukrászda fagylaltjával
hűsítették a játékban felhevült kis apró testüket. A nagyobbak az óriás ugrálóvárban,
míg a kisebbek a tavaly átadott játszótéren
játszhattak. Kipróbálhattuk, hogy milyen is
egy emelődaruból belátni az egész területet,
olykor a Velencei- tóból is meglátni egy kis
darabot. A bátrabb jelentkezők paintball
játékkal játszhattak. A nap folyamán terepkocsik hurcolták a gyerekeket és szüleiket a
közeli erdőkben és Pettend utcáin. A Pizza
7 Étterem szintén támogatta ezt a csodás
eseményt, isteni finom gulyáslevest ebédelhettünk. Ez a nap nem maradhatott el
fellépések, és bemutatók nélkül sem. Eljött
hozzánk Szigeti Máté rapper és a 4 Muskétás Dance Company- 4MDC. A gyermekek
élvezték mind a táncbemutatót, mind az

utána következő közös táncot. A gyermeknap természetesen zene nélkül mit sem ért
volna, Boltosits Dominik gondoskodott a jó
hangulatról. Egy nap tiszta szeretetben és
mókában gyorsan elrepült. De nem jöhetett volna létre Bukovics Krisztián és Hajas
Norbert nélkül, akik eldöntötték, hogy a
pettendi gyermekeknek is kijár egy kis külön
szórakozás. Továbbá köszönjük a támogatást
a Juventus Hotelnek, és valamennyi szülőnek, akik még szebbé, még boldogabbá
varázsolták a gyerekek napját.
Bízunk benne, hogy jövőre hasonlóan
boldog gyermeknappal tudjuk meglepni a
gyerkőcöket, hiszen olyan hamar eltelik az az
idő, amikor ők igazán gyermekek lehetnek.
Végh Laura
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Óvodai élet
Ki is az az óvó
néni?
Gyakran halljuk, hogy csak játszik egész
nap, semmi teendője nincs. Több szülő
ledegradálja munkánkat “gyermekmegőrzői” posztra. No, akkor lássuk, ki is az az
óvó néni, mit is csinál ő tulajdonképpen.
• Bábművész: bábmozgatási gyakorlattal
rendelkezik, a meséket élményszerűen
adja át, a párbeszédes részeknél hangját
megváltoztatja a szereplő karakterének
megfelelően.
• Szabó-varró: Legtöbbször a bábokat saját
kezűleg készíti el. A gyermekek ruháit a napi
használathoz szükséges mértékig feljavítja, gombot, szakadásokat varr. Babaruhát,
ballagó tarisznyát, jelmezeket szab és varr,
csoport drapériáját maga készíti legtöbbször.
• Versmondólány: igényesen válogatja a
gyermekek számára megismertetendő verseket, verses meséket és azokat megfelelő
motivációs helyzetet teremtve elmondja,
tanítja.
• Önképző specialista: folyamatosan figyeli, követi a frissen megjelenő pályázatokat,
lehetőségeihez mérten azokat megírja, természetesen nem magának, hanem a csoportjának, óvodájának. Kortárs művészek
munkásságát követi, azokat beépíti mindennapos munkájába.

forduló kisebb bútor-ügyi problémákat javítja, pl. kilincset, zsanért visszacsavaroz, levált
élfóliát visszavasal. A hiányzó játékszereket,
bútorokat dobozokból, egyéb háztartási
hulladékból pótolja (pl. pizzás dobozból
bábparaván).
• Hangmérnök: az óvodai ünnepségeken
a hangosítást, zenecuccokat biztosítja, zenei aláfestésnél halkít, hangosít. Mesékhez
zenei betéteket és hang effekteket kreál.
• Fővilágosító: az előadott mese élményének fokozása érdekében képes a fényekkel
játszani.
• Kertész: a gyermekekkel közösen veteményeskertet ápol, saját udvarrészt csinosítgat,
rendezget.
• Prevenciós szakember: a betegségek
megelőzése és terjedése ellen segítségével
járványok előzhetőek és fékezhetőek meg.
Az alapvető higiéniai alapszabályokat megtanítja és együtt alkalmazza a gyermekekkel.
• Diagnoszta: felismeri a serkét, tetűt, rühöt, kiütéseket, azokat haladéktalanul jelzi
a szülőknek.
• Nővér, betegápoló: köhögést, lázat csillapít természetes gyógymódokkal (méz,
vizes ruha). Sebeket fertőtlenít, bekötöz,
orrvérzést csillapít.

• Nevelési tanácsadó: a problémáikkal hozzá forduló szülőknek legjobb tudása szerint,
a gyermekeket maximálisan megismerve
igyekszik tanácsot, útmutatást adni.

• Környezetvédelmi szakember: együtt
gyakorolja a gyermekekkel a természet
megóvását, megszerettetését, hatékonyan
fellép a környezetszennyezés ellen (pl. eldobott csokipapírt, zsebkendőt felszed-et).
Hangsúlyozottan ügyel az épített környezet
megóvására (nem engedi leverni az ovi faláról a vakolatot :).

• Asztalos: a mindennapok folyamán elő-

• Muzsikus: furulyával, valamint az auto-

didakta módon elsajátított kisebb hangszereken való hangszertudását bebizonyítja a
gyermekeknek, ez által zenei élményhez
juttatja a kicsiket.
• Játékfejlesztő: képes minden gyermek
szintjének megfelelő játék kitalálására, kivitelezésére, azok jókedvű használatára.
• Aneszteziológus: képes halk és gyönyörű
dalocskákkal, cirógatással, ölben ringatással
elaltatni olyan gyermekeket is, akiket még
a szülei sem tudnak letenni délután otthon
aludni.
• Rendező, rendezvényszervező: képes
kis,- és nagyszabású rendezvények szervezésére, lebonyolítására, azok élményszerűvé
tételére.
• Kofa: képes mindenből pár forintnyit kialkudni, hogy több maradjon a gyermekekre
(belépőjegyek, fagyi ára, stb.).
• Pénzügyi szakember: minimál költségvetésből óriási dolgokat visz véghez, gyakran
a sajátjából kiegészítve azokat.
• Fotóriporter: naprakészen fotókkal illusztráltan tájékoztatja a szülőket az óvodai eseményekről a különféle internetes
portálokon.
• Számítástechnikai szakember: a portfóliója feltöltése során megtanulta használni és
alkalmazni a csodamasinát, melyet gyakran
bevisz a csoportjába is, beépíti tervezett
munkájába annak használatát.
• Bíró: konfliktushelyzetben utánajár a történéseknek, a feleket egyenrangúan meghallgatja, amennyiben nem jutnak dűlőre,
igazságot tesz.
...folytatódik a 6. oldalon
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...folytatás a 5. oldalról
• Pszichológus: gyermek,- és felnőtt léletani
dolgokban tanulmányaiból kifolyólag otthonosan mozog, tudásának hézagait empátiás
készségével pótolja.
• Fodrász: naponta fésüli és fonja a kislányok haját, különféle technikákkal frizurákat
készít.
• Színész: dramatikus előadásokban csillogtatja ezen képességeit a gyermekek nagy
örömére.
• Kisállatgondozó: a csoportszobába bete-

lepített akváriumot, terráriumot a gyermekekkel együtt gondozza, tisztítja.
• Humorista, mókamester: a kedvetlen,
szomorú gyermekeket vicces történetekkel
felvidítja, ügyel arra, hogy általánosan jó
hangulat uralkodjék a csoportjában.
• Nevelőnő: neveli, fejleszti a rábízott gyermekeket a nekik leginkább megfelelő módon
és szinten.
• Játékmester: ismer minden játékot és
játékszabályt, melyeket betart és betarttat

a gyermekekkel együtt.
Ezen kívül gyakran anya, feleség, esetleg
nagymama, testvér, gyermek is egyben. Ha
erősen törném a fejemet, biztosan eszembe
jutott volna még pár dolog, amit naponta
teszünk. De azt hiszem, érzékelhető, hogy
mi mindent várunk el magunktól, mi mindent várnak el tőlünk. Tegyük továbbra is
szívvel-lélekkel, hogy a felcseperedő nemzedék szívesen gondoljon vissza a velünk
töltött időkre.
http://www.jofi.hu/2017/05/16/varazslat/

Iskolai élet
Határtalanul
program 2017
Látogatás a
Vajdaságban

2017. június 5-én indult iskolánk 40
tanulója és 4 kísérő tanára a Vajdaságba,
hogy ismét találkozzunk és tovább mélyítsük
kapcsolatunkat a zentai diákokkal. A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium áprilisban látogatott el hozzánk.
Az akkori programok nagyon tetszettek a
vajdasági diákoknak, csak az időjárás nem
volt kegyes hozzájuk. Ezen a téren mi sokkal

A programok színesek és rendkívül érdekesek voltak. Sétáltunk Zentán az árnyas
parkokban és fasorokkal szegélyezett utcákon, miközben hallgattuk a bólyais diákok
beszámolóit városuk történelméről. Szabadkán megcsodáltuk a magyar szecesszió
csodálatos épületeit, verset mondtunk Kosztolányi Dezső iskolája előtt, megtekintettük
a Városháza egyedülálló, szintén szecessziós
stílusú, dísztermét. Honismereti vezetőnk –
Szabó Attila – történelmi és irodalmi ismertetői között sok újdonságot is hallhattunk.

működő tájházat, kecskesajtot kóstoltunk,
langallót sütöttünk Tóthfalun, és népi játékokat próbáltunk ki, gyerekeink nagy örömére.
Az utolsó előtti napon Újvidékre és Belgrádba látogattunk. Nagyon megható volt,
hogy láthattuk a nándorfehérvári várat, ahol
Hunyadi János 1456-ban hősiesen védte meg
Európát a török terjeszkedéssel szemben. A
várban található emlékfelirat előtt közösen
elénekeltük a Himnuszt.
Sok élménnyel tértünk haza, köszönhetően az ottani magyar közösség lelkes
tagjainak, akik mindenben igyekeztek segítségünkre lenni.

Megismerkedtünk a falusi hagyományokkal is: meglátogattuk a Kispiac faluban

Marjanek Erzsébet

szerencsésebbek voltunk: remek nyári idő
fogadott bennünket és kitartott az út végéig.
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Dániel András
író-illusztrátor, a
2.b és a Kuflik
Egyszer volt, hol nem volt, az Elhagyatott réten túl, a megdézsmált vadmarcipán
bokrokon innen, az iskola kisfolyosójának
mélyén, ott, ahova a 2.b osztály kuckózta be
magát még tavaly 4 évre… Nos, ennek a teremnek az ajtajában egyszer csak megjelent
egy bozontos fej és bekukkantott. Ha már
egyszer bekukkantott, hát kisvártatva be is
ment. Bátran, mint a mesehősök, mert ő
bizony nem retten meg 28 aprótalpú, vidám,
második osztályos kisgyerektől. Két mosolygós tanító néni pedig aztán végképp nem
tántoríthatta el. Sőt! Kimondottan hívogató
társaság és környezet egy olyan kreatív és
vicces gyerekkönyv írónak, mint a mi hős
Dániel Andrásunk.
Nem is kellett ám csalatkoznia! A buksik rögtön kíváncsian és nagy várakozással
fordultak népszerű írójuk felé, akitől már
rengeteg mesét hallhattak, olvashattak és
még láthattak is. - A kicsit megilletődött
diákcsapatnak legalább 32 másodpercre
volt szüksége, hogy feloldódjon a Kuflik sorozat (ami esetünkben a fő kedvenc); Kicsi
bácsi, Kicsi néni és az Imikém; Jakab az ágy
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alatt; A könyv, amibe bement egy óriás - és
még sok más - kicsiknek és nagyoknak egyaránt – rendkívül szórakoztató gyerekkönyv
írójának és illusztrátorának varázsgombás
varázsvilágában.
Elsőként megismerhették a Kuflik születésének különleges műhelytitkait, akikről a
csemeték már réges-régen tudták, hogy ők
bizony nem is kiflik, nem is kukacok, nem is
babok, de még kavicsok sem, hanem derűs
ugráló lényecskék, akik az ő kis ugródudoruk
segítségével tudnak mindenfelé közlekedni.
Ezen a ponton javaslatát, miszerint jövőre környezet tantárgyba iktassanak be a
tanító nénik egy kis kuflológiát, a gyerekek
egyhangú örömkiáltással elfogadták. Bár,
azt el kell ismerni, hogy az ugródudor működéséről és használatáról még van mit
pótolniuk.
Szépen lassan fény derült arra is, hogy
vannak kedvencek is. Sokaknál népszerű
Titusz, valamint több Pofánka és Fityirc
rajongó is felbukkant, de Hilda, Valér, Bélabá
és Zödön sem maradhatott ki a sorból.
Elmondhatjuk, hogy András az ebédszünetre szépen, rendezett páros sorban
haladt a gyerekekkel, csendben étkezett, jól
viselkedett, nem rugdosta az asztal alatt a
mellette ülők bokáját, és nem ette el társai
elől az ebédet. Ezért a példamutató maga-
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tartásáért osztályfőnöki dicséretet kapott,
amit utólagosan postázunk neki, mert sajnos
ellenőrzőt nem hozott magával.
A délután további részében még megismerkedhettünk újabb készülő Kufli mesékkel, amik az ő szájából egészen egyedi
hangon szólaltak meg. Gyerekek persze nem
meglepő módon még több és több mesét
szerettek volna hallgatni. Megtudhattuk,
hogy augusztus 17.-től már a mozikban is
találkozhatunk kedves mesehőseinkkel.
(Mozizásra fel!) Erre még a tanító nénik
szeme is felcsillant titkon. Aztán következett
a végeláthatatlan aláírás, vicces üdvözlet és
különös rajz begyűjtése mindenkinek, személyre szólóan, ami a matricákkal együtt a
nagyszerű, élménydús délután emlékezetes
megpecsételése volt.
Egy szó, mint száz: Dániel Andrásnak
nagyon szépen köszönjük, hogy meglátogatott minket. Köszönjük a csodás délutánt.
Köszönjük a csillogó gyerekszemeket. Köszönjük a sok-sok gyerekkacajt. Még nagy
szeretettel visszavárjuk.
És aki nem hiszi, járjon utána!
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Gimnáziumi
ballagás
Egy szép tavaszi napsütéses napon,
2017. május 6-án délelőtt a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős
gimnazistái fontos mérföldkőhöz értek életükben. Ekkor fejezték be gyermeki tanulóéveiket és indultak a felnőtt korba, ami
rögtön a nagy megmérettetéssel, az írásbeli
érettségi vizsgákkal kezdődött.
Mint az előző évben ők, most az alattuk
járó évfolyam tanulói rendezték a ballagási
ünnepséget. A meghívott vendégek mellett
a szülők, rokonok, barátok, és diáktársak
előtt utoljára végig járhatták a tantermeket,
búcsút vehettek az iskolától. A gimnazisták
sorfala között ballagási dalokat énekelve
ültek le, hogy az ünnepélyes keretek között

köszönhessenek el ők az iskolától, és az iskola többi diákja tőlük. A búcsúzó beszédek
mellett jutalmak is átadásra kerültek. A gimnáziumi évek alatt végzett kiemelkedő munkáért, kiváló eredményért számos könyv,
és oklevél talált gazdára. Hagyományosan
Vörösmarty szülőfaluja Obsittal bocsátja
útjára az itt felnőtté vált fiatalokat, melyet
most vehettek át a végzősök, illetve az osztályfőnökeik, Sipos Fatime és Sverteczkiné
Czibik Klára tanárnők.
A gimnáziumi ballagást megtisztelt a
jelenlétével a teljes kápolnásnyéki képviselő
testület. Köszönet érte!
Podhorszki István polgármester úr
megválasztásakor tette azt a felajánlást,
miszerint a magánvagyonából évente öt
kimagasló eredményű fiatal felsőoktatási
tanulmányait támogatja személyenként
100.000 Ft-tal. Ebben a tanévben a következő tanulóknak szavazta meg a díjat a
nevelőtestület:

Battai Blanka 12.a
Czakó Krisztina 12.b
Márton Gergely Péter 12.b
Nánási Tünde 12.b
Tóth Nikolett 12.b
Ezután az általános iskola negyedikeseinek a búcsú tánca következett, mellyel ők
köszöntek el azoktól, akikkel együtt lépték
át négy éve iskolánk kapuját, hogy vörösmartys diákok legyenek.
A megható ünnepség végén megannyi
lufi repült az ég felé, hirdetve, hogy 62 gimnazista befejezte középfokú tanulmányait.
Május 8-án pedig megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, melyeket sikeresen
teljesítettek a tanulók. Már csak a szóbeli
feleletek választják el őket munkájuk gyümölcsétől az ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYtól.
Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Tőzsér Mónika
igazgatóhelyettes

Diákönkormányzati Nap
Iskolánk az immár hagyományos Diákönkormányzati Nappal zárta a tanévet.
Mindhárom tagozatot számos érdekes
program várta.
Az alsó tagozatosok a biztonságos közlekedés szabályaival ismerkedtek meg és
kerékpáros ügyességi versenyen mérték
össze tudásukat. A vízi rendőrség munkatársaitól a vízi közlekedés szabályairól
kaptak tájékoztatást a hajóállomáson,

valamint drámajátékokon vettek részt az
iskola udvarán.
A felső tagozatosok sok hasznos információhoz jutottak a felvilágosító, a drogprevenciós és az internet veszélyeit bemutató
előadásokon. Természetesen szabadtéri
játékos feladatok nekik is jutottak.
A gimnáziumi tagozat a délelőttöt szintén izgalmas programokkal töltötte. A részegszemüvegek kipróbálásakor átélhették

az alkohol látásra, koordinációra gyakorolt
hatását, valamint motorszimulátorokon
tapasztalhatták meg a sebesség veszélyeit.
Oktatófilmek hívták fel a figyelmüket a fiatalok mindennapi életét fenyegető veszélyhelyzetekre, továbbá előadást hallgattak a
Független Diákparlament működéséről.
Ignácz Nikolett
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Anyatejes táplálás világnap

MEGHÍVÓ

2017.08.04-én /péntek/ 9-12 óráig az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából rendezvényt tartunk Kápolnásnyéken (helyszín: 2475, Kápolnásnyék, Fő u. 28., Művelődési Ház). A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és
Velence II. védőnői körzetei vesznek részt. A védőnők által a területen gondozott várandós anyák és kisgyermekes családok részére tartjuk az ünnepséget.
Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Programok:
9.00.-9.10: Megnyitó, Polyákné Gulyás Erika megyei szakfelügyelő védőnő
9.10-9.20: Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése
9.20-9.25: „Anyatejes táplálás, mint a boldog élet megalapozása” Dr. Erős Anita életvezetési tanácsadó bemutatkozása
9.25.-9.35: Csatlós Henrietta: Czeizel vitamin bemutatása
9.35-9.40: Farkas Eszter: Magister products baba-és szépségápolási termékek bemutatása
9.40-9.55: Csapó Éva női jóga, kismama és babás jóga oktató bemutatkozása
9.55-10.10: Mamin baba torna bemutató Dávid Tímeával
10.00- tól: 13+1 Totó kitöltése
10.10-10.15: Daylong fényvédő és bőrápolási termékek ismertetése Kunszt Péter előadásában
10.15-10.25: Krio intézet bemutatkozása György Viktóriával
10.25-10.50: Ringató foglalkozás bemutató Szalczgruber Mariannal
10.50-11.00: Baba-mama torna Kossa Anettal
11.00.-11.10: Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása
11.10-11-15: Szuszán-Futó Tímea Velencei Kids Club nyelviskola bemutatkozása
11.15-tól: TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00: Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó kedvüek részvételével)
A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csörike családi napközik biztosítják az ingyenes játszóházat a
gyermekek részére (zumba ideje alatt gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel, gyümölccsel és salátával
várjuk!
Szita Ildikó				
Torma Csabáné
Papp Judit
védőnő					
védőnő
védőnő
Főbb Támogatóink: Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata, Anita Hungária Kft,
Borka Bolt, Ewopharma, Hipp kft.
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Hála és köszönet!
Pápainé Icuka, a falu háziorvosi asszisztensnője 23 évig állt közösségünk szolgálatára. Ez idő alatt mindenkinek szívébe
lopta magát, hiszen mindig volt egy jó
szava a másikhoz, mindig tudott valami
bíztatót mondani. Arról nem is beszélve,
hogy minden egyes betegnek fejből tudta, milyen gyógyszerről, milyen receptet
kell írnia.
Személyiségének köszönhetően így vált
2016-tól Kápolnásnyék Aranyanyujává. Ő
volt az, aki mindenkiről tudta, ha ránézett,
éppen mi a problémája vagy mi az, ami
fáj. Észrevétlenül dolgozott, vigyázott az
egészségünkre, ápolta a szeretteinket.
Talán emiatt is gondolták betegei, hogy
hálával tartoznak számára mind Pettenden, mint Kápolnásnyéken. Egymástól
függetlenül, mindkét településrész, ahol

Ica néni tevékenykedett, úgy gondolták,
szeretnék megköszönni azt a sok törődést,
amit tőle kaptunk.
Pettenden Takácsné Kati volt az, aki
házról házra járt és invitálta Icuka nyugdíjba vonulása előtti utolsó munkanapjára
az embereket az orvosi rendelőbe. Több,
mint ötven ember járult hozzá ahhoz, hogy
2017. május 25-én meglepjék szeretett
asszisztens nőjüket. Mindenki a váróban
várta, talán mikor belépett, nem is fogta
fel miért lehet itt ez a sok ember. Első
kérdése volt, mindenki receptet jött íratni?
Elmondta, a pettendi közösség számára
mindig is a szíve csücske volt és különösen
örült annak, hogy akik eddig a házukból
kimozdulni sem tudtak betegségük miatt, most mégis megjelentek nála. Farkas
Károly alpolgármester Úr is a könnyeivel
küzdve köszönte meg a pettendiek nevében értük tett munkásságát.

Kápolnásnyéken pedig Ormos Zoltánné
ötletére, segítségemmel megindult a szervezkedés. Invitáltunk Mindenkit, aki csak
teheti, vegyen részt és jelenlétével - vagy
akár egy szál virággal - hálálja meg neki a
sok mosolyt, biztatást, jó szót, amit tőle
kaphattunk. 2017. május 31-én a rendelési
idő vége előtt találkoztunk és a váróterembe tömörülve hívta ki Podhorszki István
polgármester Úr, aki az önkormányzat
nevében köszöntötte. Majd következtek
a betegek, akik virággal, édességgel, na
és nem utolsó sorban könnyekkel küzdve
köszönték meg értük tett fáradozásait.
Köszönjük számára mindezt a törődést, szeretetet, na és persze szaktudást,
amit Icukától kaptunk. Boldog és örömteli
nyugdíjas éveket kívánunk!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Ezért vártuk a
tavaszt!

Május 18-án ismét bemutattuk falunkat. Hívtuk a helyi lakosokat is. Sok
olyan dolog van a faluban amiről nem
tudunk, vagy csak úgy elmegyünk mellette. Meghívtuk a Barátság klub tagjait is.
Itt voltak a gyúrói, ráckeresztúri, enyingi,
móri, soponyai, kincsesbányai nyugdíjas
barátaink, 50 fővel képviseltették magukat. A vendégeket a Római Katolikus
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templomnál vártuk. Podhorszki István
Polgármester Úr szívélyesen köszöntötte
a csoportot indulás előtt, és felhívta a
figyelmet, hogy jól nézzék meg a falu
közepét, mert ebben a formájában nem
fogják látni többé. Akit érdekelt megnézhette a felújítási terveket.
Elindultunk, első állomásunk a Balassa
emlékmű volt, ahol Kupi László képviselő
úr ismertette Balassa Antal életútját. Ez
nekünk is újdonság volt. Ezután megnéztük a kristály kiállítást. Nagyon szép
családi gyűjtemény! Harmadik megálló a
Halász-Gedeon kastély volt, ahol az idő-
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szaki kiállítást tekinthettük meg, Ferenczy
Károly és fia, Béni, valamint lánya Noémi
munkáiban gyönyörködhettünk.
A szép túra után a Kultúrházban klubunk tagjai főzték és tálalták nekünk a
finom gulyáslevest, pogácsát, és minden tagunk finom süteményt is sütött.
Köszönjük a támogatást az önkormányzatnak. Az ebéd befejeztével még ellátogattunk a zsidó temetőhöz, ahol Szénási
Jonathan Sándor pár mondattal tájékoztatott bennünket, hogyan is alakult ki
itt a temető, és az itt élő zsidókról és
reformátusokról is mesélt.
Tudjuk, hogy mindenki szép emlékekkel ment el, mert így köszöntek el: Szóljatok, ha lesz hasonló rendezvényetek!
Örülök, hogy a megyében hagyomány
lett a település bemutatás. Legyünk büszkék lakóhelyünkre!
Május végén irodalom és költészet
napra voltunk hivatalosak Mórra, ahol
egész nap verseket mondtak, szavaltak a
megye nyugdíjasai. Klubunkat Beke Imréné képviselte Várnai Zseni: Nem volt
hiába című versével. Gratulálunk neki.
Nagyon megtapsoltuk!
Május 28-án, vasárnap részt vettünk
a gyereknapon, sokféle süteménnyel,
fánkkal, cseresznyével kedveskedtünk
a gyerekeknek. Örülünk nagyon, hogy
ilyen sokan vettek részt a rendezvényen.
A klubbal 13-an nyertünk az Erzsébet
programtól üdülést. Május 29. és június
2. közt Hajdúszoboszlón voltunk. Szép
időt fogtunk ki. Debrecenbe is átmentünk
egy napra. Sok szépet láttunk. Üdülésünk
közben érkezett a hír, hogy klubtagunk
férje, Sohár Béla itt hagyott bennünket.
Sajnáltuk, hogy a temetésén nem tudtunk
részt venni, de a klub tagságával és a
családdal egyeztetve elhelyeztük a búcsú
virágait. Nyugodjon Békében! Részvétünk
a családnak.
Következő programunk június 8-án
Móron a Lamberg kastély Zenepavilonjánál kezdődött. Ez egy teljesítménytúra
volt, melyet az Életet az Éveknek Országos és Fejér megyei szervezet és a Móri
Ezerjó Nyugdíjas Egyesület szervezett.
...folytatódik a 12. oldalon
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...folytatás a 11. oldalról
33 csapat volt, 5 fős csoportokban 3
percenként indítottak bennünket. Kaptunk egy térképet, melynek segítségével
6 ellenőrző pontot kellett megtalálni. 3
helyen kellett lyukasztani, 3 helyen időt
igazoltak. A táv 6,5 km volt, amit 90 perc
alatt tettünk meg. A rajtszámunk 12 volt
és Vidám Nagyik lett a csapatnevünk.
Hogy ez mennyire igaz, a végén derült ki.

A túra végeztével TOTÓ-t kellett kitölteni,
mely 25 Mórral kapcsolatos kérdésből
állt. Nekünk 23 kérdésre sikerült jól válaszolni. A túra végén minden részt vevő
emléklapot kapott. Mondani sem kell,
az első három helyezett természetjárók,
tájfutók és helybéliek lettek. Nagyon jó
volt együtt lenni! Zsíros kenyér, virsli volt
az ebéd.

Nekünk nem volt elég a túra! Kellett
egy tortúra! Egy társunk ott hagyott bennünket Móron. Röviden írom le: négyen
felszálltunk egy buszra. Észrevette egyik
társunk, hogy nem arra megyünk, amerről jöttünk. Mondtam, legyél nyugodtan,
múltkor a költészet napján is odafelé bementünk Csókakőre, visszafelé meg nem.
Jó, mentünk tovább, néztük a tájat, falujelzőtáblák sorra – Csákvár?! Gondolván,
hogy minden út Székesfehérvárra vezet,
nem ijedtünk meg, vidáman, nevetgélve,
poénkodva vártuk, hova is fogunk érni.
Egyik társunk előre akart menni megkérdezni a sofőrt, hogy hova megy a busz,
de nem engedtük. Mondtuk, pihend ki a
gyalogtúrát, jó helyed van! Valahol majd
csak kilyukadunk. Ha a nevetés hízlal,
akkor mi egy kilót biztos, hogy híztunk.
Végül is egy asszony mondta, hogy a
busz a Népligetbe megy. Szálljunk le a
Sasadi útnál, ott már képben voltunk,
a Kelenföldi pályaudvar 10 percre volt,
és 5 perc múlva jött a vonatunk. Még a
vonaton is kacarásztunk. Egy fiatal hölgy
ült szemben velem, azt mondta, szeretne
ő is ilyen vidám nyugdíjas lenni. A lényeg
az egészben az, hogy előbb hazaértünk,
mintha Székesfehérvárról jöttünk volna!
Erre mondjuk, hogy minden rosszban van
valami jó. Erre sokáig fogunk emlékezni!
Egy kis káröröm: aki ott hagyott minket
Móron, később ért haza!
Június 14-én Enying városban voltunk
bemutató túrán. Megtekintettük a református és katolikus templomot, a lelkész
és a kanonok úr nagyon szépen bemutatta a templomát. Ritkaságot láthattunk,
mint a bőr oltár. Ellátogattunk egy fazekas
műhelybe, ahol tájékoztatót kaptunk a
fortélyos kulacsokról és kancsókról. Nagyon szíves vendéglátásban volt részünk.
Diákok szolgálták fel az ebédet: gulyáslevest, pogácsát, süteményeket. Kedves
meghívásnak tettünk eleget, az enyingi
barátság klub is volt nálunk már kétszer.
Sokáig tartson a barátságunk!
Új ismertséget is kötöttünk a székesfehérvári Alba Regia tánccsoport két tagjával. Reméljük, kapcsolatunk gyümölcsöző
lesz!
Így telt a tavasz, készülünk a nyárra!
Vörösmarty Nyugdíjas Klub
Dömsödi Jánosné és a tagság
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Sasvári János
László –
akinek alkotásai
Kápolnásnyék
központját díszítik

Jani bácsi, iparos család sarjaként a fával
már kisgyermekként találkozott nagyapja műhelyében, ahol ács és bútorasztalos munkákat
végzett. 9-10 évesen erdei munkákban segédkezve, a keze ügyébe kerülő érdekes alakú
fadarabok a mese világát jelenítették meg
számára. Nagyapja vésőire, majd az 1986-os
fafaragó táborra lelve, Cs. Kiss Ernő fafaragó
művész irányításával hamar a fafaragók között
találta magát. 1989-ben művészeti oktatói
igazolványt is szerzett, nyári táborokban adta
át tudását. Mindennapjainak szerves része a
fafaragás. Legtöbb alkotása a magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázolja, illetve történelmi ihletésűek. Megszállottként igyekszik
a fából minél szebb dolgokat elővarázsolni.
Talán többen elmentünk már a kezei által készített remekek mellett, vagy többször
meg is csodáltuk a benne rejlő művészetet,
de a mögöttes tartalmat eddig nem sokan
tudhattuk. Sasvári János számos alkotását
adományozta Kápolnásnyék községnek és a
környékbeli településeknek illetve azok intézményeinek.
Jani bácsi munkáit bemutatva részletesen
elmondta mindegyik alkotásának történetét.
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Elsőként az iskola auláját díszítő aradi
tizenhárom vértanú domborműveit mutatta meg melyeket 1989-ben adományozott
oda. Igaz a hivatalos átadás csak 1999-ben
történhetett meg. Na és mi vezérelte arra,
hogy ez a nagy munkát elkészítse? „A cserkész
második törvénye: A cserkész híven teljesíti
kötelességét, mellyel Istennek, hazának és
embertársainak tartozik.” Merthogy a művész
úr hosszú ideig szervezte a cserkész táborokat,
a Cserkész csapat vezetőjeként.
A nyéki köztéren áll az 1956-os kopjafa, mely az ő keze munkáját dicséri illetve
az 1848-as megemlékezés műve is. Témája
ennek: Petőfi Sándor a segesvári csatában
kozákok szuronyai között. Mivel vallásos, magyar érzületű, iparos családban nevelkedett,
sok történetet hallott a magyar történelem
eseményeiről. Ezért is fontos számára, hogy
az ifjúság a magyar történelemről képet is
alkosson, melyet munkáival próbál közvetíteni
számukra. Ebből adódóan már gyermekkora
óta foglalkoztatta a gondolat, hogy miként
és mikor tudná megörökíteni Petőfi elesését
a csata mezején, ahogy azt versében is leírta.
„ Mindig is jól rajzoltam, ezért több alkalommal vázlatrajzokat készítettem az eseményről.
Az osztályfőnököm székely származású volt, a
szülei a csata helyszíne közelében éltek, így az
ő elbeszélései alapján még hitelesebbé tette
a képet számomra.” A ’48-as téma nagyon
közel áll szívéhez, így a vizsgamunkája is ebből született. 1998. március 15-én pedig egy
gyermekkori álma válhatott valóra, amikor az
1848-as szabadságharc emlékmű elkészült

Sasvári János idén ünnepelte 50. házassági évfordulóját feleségével, Ludmann Rozáliával.
Sok boldogságot kívánunk nekik!
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és felavatásra került a Vörösmarty Parkban.
Ezután a Millecentenáriumi Emlékkőhöz
mentünk. A mindenkori magyar történelem
iránti hűség arra késztette, hogy a 2000-es évfordulót valamiképpen megörökítse. A reliefen
látható a honfoglalás csatajelenet, a harcmodorukat ábrázolva, megfutamodást színlelve
körbezárták és lenyilazták az ellenséget. Ahogy
Vörösmarty a Szózatban megfogalmazta: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére.”
Az I. és II. világháborús emlékmű felújításakor az emlékmű falának két oldalára egy-egy
tábla relief elkészítését vállalta társadalmi
munkában. Az első tábla egy frontra induló és
családjától búcsúzó katonát ábrázol. Az induló
vonat perontól intve távolodik az állomástól.
A második pedig a fronton elesett honvéd
bajtársát a csatatéren eltemetve ábrázolja
az elhunyt puskáját magához véve. Ezekről a
művekről a készítő nevét törölték, emiatt csak
a tábla oldalába – utólag - vésve találhatjuk
csak meg az alkotó vezetéknevét.
Jani bácsi vallja - a fának lelke és titka van.
A jó mester ezt kitudakolja, egyezséget köt
a fával és már nevet is ad elképzelésének.
Érvényesülni hagyja a fa anyagát ereinek, színeinek, felületének szépségét és meghagyja
a fa göcsörtjeit.
Sasvári János alkotásain, munkáin is érezhetjük küldetését.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Új könyvek a
Vörösmarty
Mihály Községi
Könyvtárban
2017. áprilismájus
Janikovszky Éva: Felnőtteknek írtam
Douglas Coupland: A generáció
Patrick Modiano: Nászút, Éjfű
Helen Macdonald: H, mint héja
Fredrik Backman: Itt járt Britt-Marie
Popper Péter: Amor Fati
Tompa Andrea: A hóhér háza
Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene
Kiss Noémi: Sovány angyalok
Joyce Maynard: Nyárutó, Függőség, Lány
a hegyen
Jean Mattern: Szeptember
Lucinda Riley: A hét nővér - Maia története
Lin Yutang: Egy múló pillanat I-II.
Marstrand-Jorgensen: Hildegard I-II.
Jostein Gaarder: Sofie világa
Szabó Róbert Csaba: Alakváltók
Frances Mayes: Napsütötte Toszkána
Jeffrey Archer: Ütött az óra - Clifton-krónika 6.
Felcsiki Tünde: Mentes pillanatok – Receptkönyv
Elena Ferrante: Amikor elhagytak
Robert Seethaler: Egy egész élet
Magyar helyesírási szótár - 12. kiadás
Diane Ackerman: Menedék
Wilbur Smith: A fáraó
Nádas Péter: Világló részletek I-II.
Palásti László: A bori halálút regénye
Linn Ullmann: Mielőtt elalszol
Szabó Magda: Régimódi történet

Sosem látott
fellendülés
Kápolnásnyéken!
Falunk az elmúlt két ében olyan változáson
ment keresztül, amelyre még nem volt példa
településünk életében! A változások szemmel láthatók, lépten-nyomon tapasztalhatók.
Az elmúlt helyhatósági választás után felállt
képviselő-testület, az új Polgármester úr és az
Alpolgármester úr vezetésével minden lehetőséget megragadva, - bátor és nagy célokat
kitűzve maguk elé - kezdett munkához.
Országgyűlési képviselőnk Tessely Zoltán
hathatós közreműködésével az Orbán kormány
pályázatokon keresztül olyan lehetőségeket
tárt elénk, amilyent álmunkban sem képzeltünk. Nem feledkezhetünk meg a Velencei-tó
és Térsége Alapítvány és rajta keresztül L.Simon
László államtitkár út áldásos munkájáról sem.
A múlt havi Kisbíróban részletesen olvashattuk,

hogy a befolyt pályázati pénzekből már milyen
munkák elvégzésére került sor. A pénzek az
utolsó forintig a falu javára lettek elköltve, és
biztosítva a lakosság biztonságát, kényelmét. A
Dabasi-Halász Kastély fantasztikus renoválása
és az ott megrendezett kiállítás olyan hírnevet
hozott egy ilyen kis falunak, ami példátlan –
merem állítani országunkban is. Messzi földről
jönnek a kiállítások megnézésére és bámulnak,
hogy ilyen is van. Viszik hírünket, és hozzák
az újabb és újabb látogatókat, turistákat, ami
újabb bevételi lehetőség, amivel jól kell gazdálkodni.
Mindannyian érezhetjük saját bőrünkön
a gyarapodást!
A jövő is szép folytatást ígér. Már látszanak
az új pályázatok, asztalon vannak a tervek.
Megnyílt az új kiállítás a Ferenczy család csodálatos hármasa, ami szintén olyan nívós, mint
az első kiállítás.
Hajrá Magyarország! Hajrá Kápolnásnyék!
Győrbíró László
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Sport élet
Kedves Nyékiek!

Örömmel adok hírt újra az egyesületünk
kis focipalántáinak életéről. Mivel az első
generáció, akivel indultunk kinőtte a kispályás kort, új csapattal bővülünk, az U14-es
korosztály már egész pályán mérettetik meg,
az ifjúsági csapatunk siker edzője Höltzl Ricsi
veszi át ezt a korosztályt, 17 labdarúgót sikerült átadnom, köztük több nagyreményű
sihedert.
Mi kispályások újra az óvoda felé kacsin-

gatva töltjük fel focizni vágyó fiatalokkal az
U7-es korosztályt. A többiek is ugranak egy
évfolyamot. Az U11 és az U13 reményeink
szerint már a készülőben levő, Balassa utcai pályán kezdheti meg a felkészülést az
új idényre, ahol idén először a grassroots
/ örömfoci/ mellett, indul egy kiválasztott
korosztály is, akiket a legjobb szenzomotoros
képességgel megáldott gyerekek közül választunk ki. A legtehetségesebb gyerekeknek
megnöveljük az foglalkozások számát és a
most sikeres sokpasszos edzés módszerrel
oktatjuk őket.
Terveink közt szerepel még az új létesítményen a női foci felkarolása is. Ahhoz
hogy a pálya rentábilis működését biztosítani
tudjuk, nyári foci táborokat is szervezünk.
Terveink közt szerepel Kápolnásnyék testvérvárosainak focipalántáival is összemérni
az erőnket. Jó hír, hogy a nagypályát karbantartók is segítenek minket, így valóban egy
jó minőségű pályán folyhat majd az oktatás.
Az őszinteség megkívánja, hogy elmondjam,
igen sok munka hátra van még, és minden
segítség jól jön.
A fejlesztő pálya építése - ahol hiteles
méréssel bárki kipróbálhatja labdarúgó alapképességeit - még nem kezdődhetett meg.
„Állati nagy probléma gátolja”, de reményeink szerint még nyáron nekiveselkedhetünk

annak is.
Az eredményeinkről annyit: mivel az alsó
négy korosztályban ( a 9 és 13 évesek között) még az eredményességet nem mérik
ugyan, de a Bozsik tornákon a most kifutó
korosztály képességeket figyelembe véve,
középcsapatnak számított. Az utolsó tornát,
éppúgy, mint egy éve, veretlenül zárta. Egy
fagyi nappal meg is ünnepeltük. És továbbra
is: HARÁ NYÉK!!!!
Áldás Békesség:
Kármán Tibor

Reménységek Versenyén!
Erős oldalszél miatt a legrosszabb
pályán evezve, versenytársaik előtt három tizedmásodperc előnnyel, kerültek
a válogatottba!

A fiúk a Magyar Evezős Szövetség
utánpótlás serdülő korcsoport válogatott tagjai lettek!
Gratulálunk a srácoknak! Büszkék
vagyunk Rád Laci! Hajrá VVSI!

Ismét
kápolnásnyéki
siker, a szegedi
evezős válogató
versenyen!
2017. Április 29-30-án zajlott a Szegedi Olimpiai Központban az evezősök
számára második válogató versenynek
kiírt Dr. Simády Béla Emlékverseny, ahol
24 egyesület közel 400 versenyzője állt
rajthoz.
A férfi serdülő kormányos nélküli négyesek, a hétvége talán legizgalmasabb
versenyét evezték. Orisek Laci (Kápolnásnyék), Kovács Bálint, Csordás Marci,
Kovács Tomi, lehetetlen küldetésben
szerzett indulási jogot, a brnói Olimpiai
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Bemutatkozik
a Pázmándi
NosztalgiaJármű Egyesület
2011. tavaszán alakult meg az egyesület 13 alapító taggal. Fő célunk a veterán korú járművek és tulajdonosainak
felkutatása, a velük való folyamatos kapcsolattartás.
A járművek restaurálásában, felújításában való szakmai és technikai együtt
működés is fő szempont. Az elkészült
járművekkel rendszeresen tartunk csoportos kirándulásokat, bemutatókat
szűkebb környezetünkben és országos
veterán jármű találkozókon egyaránt. Az
érték és hagyomány megőrzés mellett
rendeztünk már retro
kiállítást is az 50-es 60-as évek technikai és használati eszközeiből.
Egyesületünk tagjaival rendszeresen
látogatjuk az ország hasonló veterán
jármű csoportjainak találkozóit. Ezek a
találkozók nem csak szakmai szempontból hasznosak, hanem turisztikailag is.
Nagyon sok csodálatos tájegységet, az
ország apró kis gyöngyszemét sikerült
e túráink során felkutatni, megismerni.
Minden év július második szombatján egyesületünk is túrát szervez immár
nyolc éve.
E túráink során többször kerültük
meg a Velencei tavat, jártunk a Vértes
hegységben és ellátogattunk testvér
településükre, Pázmándfaluba is. Szerveztünk kastély túrát, ahol megyénk
kastélyaiból mutattunk be néhányat az
érdeklődőknek.
Az idei évben július 8.-án lesz rendezvényünk, mely során az alábbi településeket érintjük: Kápolnásnyék Halász
kastély, Pusztaszabolcs város központ,
Perkáta kastély udvar, Seregélyes tó part,
Gárdonyi öko strand.
Várhatóan 40-50 veterán korú autó
és motorkerékpár lesz megtekinthető
e napon.
Érdekes bemutatókkal, játékos feladatokkal várunk minden érdeklődőt.
Pázmándi Nosztalgia-Jármű
Egyesület tagjai…

Kisbíró

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2017/június

A kápolnásnyéki Halász-kastély
új kiállítása
Egy család – három iskolateremtő művész

FERENCZY KÁROLY
FERENCZY NOÉMI
FERENCZY BÉNI

Megtekinthető
2017. május 1-től!

Kiemelt támogató:

Ferenczy Károly: Artistapár (1912, olaj, vászon)

Halász-kastély
Kápolnásnyék,
Deák Ferenc u. 10.

Ferenczy Károly (1862–1917) a századelő magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt.
Lánya, Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinművészet legnagyobb
hazai alakjaként,
a, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern magyar szobrászat nagy hatású
megújítójaként került be a művészet történetébe.
A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum által rendezett kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad reprezentatív válogatást.
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Egyéb közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a
Kápolnásnyéki Kisbíró szerkesztési és
nyomdai munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a
továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a
településen működő vállalkozások részére
a hirdetés, reklám közzétételének lehetőségét változatlan díjfeltételek mellett,
melyek az alábbiak:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

800,- Ft
1.600,- Ft
2.500,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy az aktuális
lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű cikk, hirdetmény, reklám szövegét a
hónap 15. napjáig lehet leadni az önkormányzati hivatalban Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az
önkormányzat pénzügyi irodáján kell
befizetni.

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel/Fax: 22-470-288
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családgondozó: Horváth Zsuzsanna - megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin

Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
JOGI TANÁCSADÁS (havonta egy alkalom):
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI.
Tel.: 22-470-288 A tanácsadás ingyenes!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101
Fax: 22/368-018
Podhorszki István - polgármester - 574100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor - jegyző - 574-100/111,
70/9530783
Igazgatási Iroda:
Szabóné Ánosi Ildikó - 574-100/112,
70/9530786 - aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közfoglalkoztatás szervezése
Dr. Kiszler Judit 574-100/118, 70/4274977
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,
birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelemi igazgatás, testületi és bizottsági ülések
előkészítése
Wágner Lili - 574-100/118, 70/9530779 igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással
kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe
tartozók igazolása, telepengedélyezés,
Gombkötő Bettina - 574-100/ 117,
70/6845857 igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi

adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása.
Törjék Zoltán - 574-100/111 ; 70/6845856 műszaki ügyintéző
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások és
kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok
Pénzügyi Iroda:
Vadasné Frideczki Magdolna - 574-100/113,
70/9775678 pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária 574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó 574-100/113,
70/9530776, Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás, pénztár
Némethné Kozma Kata - 574-100/113,
70/6845854, Ügyintéző
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Gáspárné Reichenbach Dóra - 574-100/113,

70/3391882 pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartásával, civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes - 574-100/119,
70/9530774 - adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Domakné Róth Anikó - 574-100/119,
70/6845853 - adóügyi ügyintéző (Nadap,
Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2017/június

19

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062
IRM-tel./fax: 22/2466, E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2017.07.10.

16:00 - 17:00

2017.08.14.

16:00 - 17:00

2017.09.11.

16:00 - 17:00

2017.10.09.

16:00 - 17:00

2017.11.13.

16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:

Sárközy Csaba
körzeti megbízott

06/20/320-99-19
112
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő:Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

Terhes tanácsadás: Kedd: 8.30 – 10.00
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00– 11.00
Nővédelmi tanácsadás: Kedd: 11. 00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Kedd: 13. 00– 14.00
Orvosi ügyelet: Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65. (7-es főút mellett)
Tel: 22/311-104
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel
7.00-ig,
munkaszüneti napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.00
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második hétfője
16.00 – 17.00
Falugazdász: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.: 70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu

DRV Zrt. Információs pont Velence,
Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 15.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd 08.00 – 12.00
Csütörtök 14.00 – 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén, Kápolnásnyék,
Tó utca 20.
E-On hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes) 06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111 vagy 70/6845856
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ: 06-70/4150106
Engedély szám: MŰV. MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó: Podhorszki István polgármester

Vörösmarty Mihály
Emlékház
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31. Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30.
Kedd –Vasárnap 10.00–18.00

Kápolnásnyék legifjabb polgárai
Sok szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakosait.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a szülőknek és a
babáknak is.
Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
Újszülött neve		
Nagy Fruzsina		
Csibrik Marcell		
Macsuka Nóra		
Zászlós Gréta		
Dőry Hanna		
Fehérvári Áron		
Papp Zorka Janka

Születési ideje
2017.04.17.
2017.05.17.
2017.05.22.
2017.05.29.
2017.05.30.
2017.06.01.
2017.06.07.

Édesanyja neve
Varga Zsófia
Csincsi Anita
Sáfrány Ildikó Fruzsina
Galambos Emese
Végh Tímea
Vásáros Edina
Harmath Beatrix

Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

KÉRJEN KALKULÁCIÓT!
Küldje el SMS-ben a NYUGDÍJ szót, visszahívom!

Minden, ami biztosítás!
- Gyermekjövő program, hogy legyen miből taníttatni gyermekét.
- Egészségbiztosítás, hogy ne kelljen hónapokat várni fontos vizsgálatokra.
- Gépjármű biztosítás (KGFB, CASCO)
- Utasbiztosítás (egyéni, csoportos, külföldi munkavállaláshoz)
- Lakáskassza (Fundamenta)
- Vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások
- Mezőgazdasági biztosítás
- Egészségpénztár (20% kedvezmény a gyógyszerek árából)
- Lakásbiztosítás egyénre szabott módozatokkal, akár 65% kedvezménnyel!

Szabó Ferenc
Képviseletvezető
Irodák: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.
8060 Mór, Deák F. út 26

Tel.: 30/502-7517
20/225-4300

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

 V ILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások
- Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

