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Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Lapja

2015/5.

GYERMEKNAPRA!
Szeretettel várunk minden gyermeket a gyermeknapra

2015. május 31-én (vasárnap) 10.00 órától

Kápolnásnyéken az új játszótéren és a Római Katolikus Templom kertjében

Programok:
10.00 óra A játszótér átadása (Fő u. 64.)
10.30 óra Vidám vetélkedők
11.00 óra Kisállat szépségverseny

11.30 óra Ricsi bohóc műsora
12.30 óra Májusfa kitáncolása
13.00 óra Gulyás-parti

KISÁLLAT SZÉPSÉGVERSENYT
HIRDETÜNK GYERMEKNAPKOR
Kedves gyerekek!
Május 31-én vasárnap 10.00 órától gyermeknapot tartunk
az új játszótéren és a Római Katolikus Templom kertjében.
Aki úgy gondolja, hogy az ő kicsi állatkája
(cicája, kutyusa, hörcsöge stb. - csak kicsi)a legaranyosabb,
hozza el a szépségversenyre, melyet 11.00 órától tartunk.
A legszebb házi kedvencek gazdáját megajándékozzuk.
Szeretettel várunk Benneteket!
Szervezők

Mindeközben
folyamatosan
színes programokkal
igyekszünk
kedveskedni:
lesz arcfestés,
óriáscsúszda,
és amit még addig
kitalálunk. 
Szervezők
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Önkormányzati
Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015. március 27-én
rendkívüli nyilvános ülést tartott, melyen
a Képviselő-testület – figyelemmel arra a
tényre, hogy a korábbi ciklushoz képest
jelentős mértékben csökkent az illetmény
összege – felülvizsgálta a polgármester illetményét és költségtérítését, annak összegét
2015.01.01-i hatállyal módosította. A módosítás a költségvetésben többletfedezet igényt
nem jelentett, annak összege a személyi
juttatás előirányzatból rendelkezésre állt.
A polgármester a település közvilágításának javítása és energiatakarékos működtetése érdekében javaslatot tett a Képviselő-testületnek, hogy egy esetleges pályázaton
történő részvétel előfeltételeként teljes körűen felmérésre kerüljön a közvilágítási hálózat
és megfelelő műszaki számítások készüljenek
arra vonatkozóan, hogy korszerű LED-es közvilágításra történő átállás esetén mekkora
energia, és ezen keresztül költségmegtakarításra lehet számítani. A pályázathoz szükséges felmérés elvégzésére és a pályázathoz
szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére a 2015. évi költségvetés tartalékából
500.000,- Ft fedezetet biztosított. Amennyiben pályázati lehetőség e célra megnyílik, úgy
az önkormányzat a korszerűsítés fedezetét
pályázatból kívánja biztosítani.
Szintén a költségvetési tartalék terhére
biztosított 400.000,- Ft előirányzatot Kápolnásnyék településrendezési tervének
módosítására. A Képviselő-testület célja,
hogy a módosítással lehetővé tegye, hogy
az érintett ingatlanon a jelenlegi 40%-os
maximális beépítés 60%-ra módosuljon, ezzel újabb vállalkozás létesítését segítse elő.
A Köztársasági Elnök 2015. március 7.
és április 30. közötti időszakra tűzte ki a
bírósági ülnökök választásának időpontját.
A Képviselő-testület – élve a jelölés jogával –
Tímár Istvánné Kápolnásnyék, Bartók u. 24.
szám alatti lakost jelölte a Székesfehérvári
Járásbíróságra ülnöknek.
Április 13-án tartott soros, nyilvános
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság
2014. évi munkájáról szóló beszámolót. Az
ülésen részt vett dr. Sági János rendőrkapitány
úr, aki a beszámolóval kapcsolatos és egyéb
kérdésekre válaszolt. E témában a képviselők
részéről több, a köz-, és közlekedésbiztonságot érintő kérdés és javaslat hangzott el.

A Képviselő-testület felülvizsgálta az
önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásról szóló rendeletét. A felülvizsgálat
eredményeként új rendeletet alkotott és
2015.05.01. napjától kezdődően az önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi bruttó
35.000,- Ft-ban állapította meg, a bizottsági
tagok tiszteletdíja ugyanezen időponttól kezdődően havi bruttó 25.000,- Ft-ra módosult.
A módosítás okán szükségessé váló pénzügyi
fedezetet a Képviselő-testület a 2015. évi
költségvetés tartalékából biztosította.
A képviselők elfogadták a civil szervezetek 2014. évi támogatásának, valamint az
egészségügyi alapellátást nyújtó orvosok
praxis támogatásának elszámolását. A támogatások az érintett szervezetek az önkormányzattal kötött megállapodás alapján
az abban foglalt célokra használták fel, ezt
hitelt érdemlően igazolták, így visszafizetési
kötelezettséget nem kellett előírni.
Ezt követően döntött a civil szervezetek
és egészségügyi alapellátást nyújtó orvosok
idei évi költségvetési támogatásáról. A civil
szervezetek összesen 4.572.000,- Ft összegű
támogatási igényt nyújtottak be. E célra a
költségvetésben az idei évben 2.500.000,- Ft
fedezet áll rendelkezésre. A képviselők úgy
határoztak, hogy az előirányzatból 900.000,Ft összeget zárolnak, annak felhasználásáról
később dönt a testület. Az 1.600.000,- Ft
összegű támogatást az alábbiak szerint
osztott fel:
Pettend SE		
450.000,- Ft
Református Egyházközség 150.000,- Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub 150.000,- Ft
Római Katolikus Plébánia 100.000,- Ft
Vörösmarty SE		
600.000,- Ft
Barátság Nyugdíjasklub 150.000,- Ft
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény alapján a Képviselő-testület megállapította a polgármester 2015. évi szabadságának mértékét és jóváhagyta igénybevételének ütemezését.
Szintén jóvá hagyta a fenntartásában
működő Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozásra vonatkozó felhívás tartalmát.
A Képviselő-testület az illetékes bizottság beszámolója alapján tudomásul vette, hogy minden képviselő határidőben
benyújtotta a köztartozás mentes adózói
adatbázisba való felvételének igazolását, és
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek
szintén határidőben eleget tettek.

A jegyző előterjesztésében jóváhagyta a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek 2015. évi teljesítménykövetelményének meghatározására vonatkozó
alapvető feladatokat, célokat. A jogszabályi változásokra figyelemmel módosította
a Szervezeti és Működési Szabályzatában
rögzített, önkormányzat által ellátott alaptevékenységi köröket.
Az ülés utolsó napirendjeként jóváhagyta a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás működésére vonatkozó
megállapodás újabb módosítását.
2015. április 27-i rendkívüli nyilvános
ülésén a képviselők módosították a testület működésére vonatkozó Szervezeti és
Működési Szabályzatot, és létrehozták a
Kulturális Bizottságot, melynek létszámát
3 főben határozták meg.
Ezt követően jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület
jóváhagyta az önkormányzat 2014.-2019.
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját.
A polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület bruttó 3.000.000,- Ft összegű
előirányzatot hagyott jóvá teherszállításra
alkalmas haszongépjármű beszerzésére. A
településgazdálkodási feladatok ellátására
és az önkormányzat szállítást igénylő alapfeladatainak ellátására a korábban használt
személygépkocsi alkalmatlanná vált, műszaki
állapota gazdaságtalanná teszi felújítását és
folyamatos üzemben tartását. Szükségessé vált
egy maximum 3.500 kg összsúlyú, jó műszaki
állapotú tehergépjármű szállító beszerzése.
A szükséges fedezetet a Képviselő-testület a
költségvetés tartaléka terhére biztosította.
Lakossági kezdeményezésre tárgyalta a
kápolnásnyéki Rózsa utcában lévő ingatlan
tulajdonosok kérelmére a helyi építési szabályzat módosítását. A rendezési terv módosításával a képviselők egyetértettek és
támogatták, hogy a telekalakítással kialakítható legkisebb telekméret a jelenlegi 1.100 m2ről 700 m2-re csökkenjen annak érdekében,
hogy a Rózsa utcai ingatlanok megoszthatóvá
váljanak és a Vasvári utca felől kialakítandó
új ingatlanok is beépíthetők legyenek. A módosítás költsége bruttó 254.000,- Ft, melyet
az önkormányzattal kötött szerződés alapján
a kezdeményezők vállaltak.
Képviselői javaslatra a testület határozatot hozott arról, hogy a 2015. évi kulturális
kiadások terhére 50.000,- Ft támogatást biztosít gyermeknapi rendezvény céljára Pettenden, amennyiben az megrendezésre kerül.
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A Képviselő-testület 2015. április 27-én
zárt ülést tartott, melyen módosította a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
személyi összetételét és megválasztotta a
Kulturális Bizottság tagjait. 2015. április 30-i

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdés szerint „a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, külterületen a
növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a megadott
határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi.

Szépül
Kápolnásnyék
Örömmel tájékoztatom településünk
lakosait, főleg a kisgyermekes szülőket, hogy
nemsokára új, modern és biztonságos játszóteret adhatunk át a kicsiknek.
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. megkereste
önkormányzatunkat azzal, hogy az általuk
szervezett Energikus Település Program
keretén belül szívesen támogatná egy, a
település lakosainak fontos projekt megvalósulását 3 millió forint anyagi hozzájárulással, valamint a cég dolgozóinak társadalmi
munkájával. A képviselő-testület döntése
alapján egy új játszótér megvalósítását tűztük ki célul. Május 8-án reggel az FGSZ Zrt.

2015/május
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hatállyal a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságból visszahívta Vurczinger Zsuzsannát, akit ezt követően 05.01. hatállyal a Kulturális Bizottság tagjává választott, helyette
a Pénzügyi Bizottságba Szabó József képvi-

selőt választotta meg. A Kulturális Bizottság
további tagjaiként Kovács Gábor képviselőt
és Istvánovics Renáta kápolnásnyéki lakost
választotta meg. A változás okán módosította a bizottságok tagjainak névjegyzékét.

A törvényben előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormány rendelet
a Tv.17.§ (4) bekezdésében előírt parlagfű
elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága belterületen – a
jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A
közérdekű védekezés költségeit a földhasználó köteles megtéríteni. A közérdekű védekezés
elrendelése automatikusan magával vonja
növényvédelmi bírság kiszabását is, amelyre
a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc
- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya jogosult.

szerlánc-felügyeleti Főosztály szakvéleménye
szerint a hatékony védekezés érdekében legalább háromszori kaszálás szükséges. A 2015.
évre javasolt kaszálási időpontok az alábbiak:

A Földművelésügyi Minisztérium Élelmi-

65 dolgozója jó hangulatban megkezdte
a játszótéri eszközök telepítését, a tereprendezési munkákat, a kerítés elkészítését.
A dolgozók a vezérigazgató, Fehér János
példamutató vezetésével a játszótér építésével kapcsolatos munkák oroszlánrészét elvégezték, nekünk maradt még egy
kis tereprendezés, füvesítés, parkosítás.
A munkát finom gulyás levessel (szintén a
dolgozók készítették) és a két nyugdíjas klub
tagjai által felszolgált finom süteményekkel
köszöntük meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni településünk vállalkozóinak, cégeinek, lakosainak,
képviselőinek az önzetlen felajánlásokat,
munkájukat, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy egy igazán szép, igényes játszótér
épülhetett gyermekeink nagy örömére.
Köszönettel tartozunk:

I.
II.
III.
IV.

kaszálás: május 4-8.
kaszálás: június 15-19.
kaszálás: július 20-24.
kaszálás: augusztus 10-14.

Az előző évek tapasztalata alapján várhatóan augusztus 24-30. között tetőzik a parlagfű pollenkoncentráció, ezért a megelőzést a
javasolt időpontokban szükséges elvégezni.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy a parlagfűmentesítési kötelezettség betartásával, lakókörnyezetük
gyommentesítésével, valamint a zöldterületek gondozásával segítsék a parlagfű és más
pollen allergiában szenvedők tüneteinek enyhítését és ezzel életkörülményeik javítását!

FGSZ Zrt. (játszótér eszközeinek beszerzése, társadalmi munka)
Podhorszki István (kerítéslécek elkészítése)
Central Bau Kft (kerítésépítéshez zsalukő)
Siluri Kft (beton, tereprendezés)
Fábián Attila Vastelep (kerítéshez vasanyag,
főzéshez gázpalack)
Bán Mihály festékbolt (festék, eszközök)
Horváth László (lakatos munkák)
Mészáros Lajos (homokozó földmunkái)
Tó-Vill Bt (villanyszerelés, szállítás)
Lovász Kornél (földmunkák)
Baki György (kerítés lábazat elkészítése)
Barátság Nyugdíjas Klub (sütemény)
Vörösmarty Nyugdíjas Klub (sütemény)
Sarkadi és társa kertészet (virágok)
Tóth Béla címzetes kanonok úr (terület biztosítsa
főzéshez, étkezéshez)
Szabó József képviselő (főzésben való részvétel)
Vurczinger Zsuzsanna képviselő (főzésben való
részvétel)
Kupi László képviselő (PR tevékenység)
Istvánovics Renáta bizottsági tag (finom limonádé)
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Ballagás
Iskolánkban az egyik legjelentősebb esemény a végzős
gimnazisták ballagása.
Ebben az évben május 2-án,
szombaton délelőtt szólalt meg
az ünnepelteknek utoljára szóló
csengőszó.
Az ünnepség keretében adta át
főigazgató asszony a jutalomkönyveket, valamint a hagyományos obsit- leveleket.
Polgármester úr személyesen
adta át felajánlását, mely szerint
5 arra érdemes végzős tanuló
100-100ezer forintos felsőoktatási támogatásban részesül. Kupi
László képviselő úr emlékplaketteket adományozott.
A ballagók és a jövőre végzősök
búcsúzó beszédei után nagyon
kedves műsorral búcsúztak a

negyedikesek.
Végül mindkét osztály tanulói
léggömböket indítottak útnak.
12.a
Of.: Horváth Zoltánné
Balázsi Bernadett
Banyár Enikő
Baranyi György
Barkó Péter
Bartalos Márk Patrik
Béres Kristóf
Bognár Boglárka
Boros Dániel
Drabbant Dávid
Földesi Richárd
Görömbölyi Fruzsina
Halász Orsolya Edina
Hernádi Dániel
Kovács Alíz
Kutas Barbara
Ladányi Fanni
Leicinger Fanni

Lovász Krisztián
Novotni Renáta Nikolett
Oláh Zsanett
Pallag Benjamin
Pallag Szabina
Pozsonyi Regina Anna
Szabó Dalma Sarolta
Szép Linett Mónika
Szikora Vivien
Tóth Olívia
Zólyomi Máté
13.b
Of.: Botta Andrásné
Almási Dóra
Barsi Vivien
Berkes Róbert
Csizmarik Nóra
Czerovszki Réka
György Zoltán
Hári Gergő Martin
Herendi Rachel
Horváth Dániel Attila

Jezsoviczki Dániel László
Kiss Márton
Kiss Szonja Bianka
Kiszely Anett Bernadett
Lazar Tamás
Máté Vivien Viktória
Mayer Katalin
Miska Christopher Imre
Müllner Enikő
Nagy Andrea
Pálfay Fanni Noémi
Pályi Henriett
Papp Roland
Péteri Fanni Panka
Polonyi Richard William
Seres Péter
Szabó Magdolna
Szabó Petra Mária
Szente Diána
Tagyi Norbert
Varga Kármen Noémi
Váry Mónika Dóra
Zsohár Dóra

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

Vízisport osztály
Kápolnásnyéken
Nagy létszámú első osztályok indulnak
szeptembertől iskolánkban!
Ennek az az oka, hogy népszerűnek bizonyult kezdeményezésünk: vízisport osztály
kezdheti meg működését 2015. szeptemberétől.
66 kisgyerek felvételét kérték a szülők,
44-en a vízisport osztályba szerettek volna
bekerülni. Így az induló két osztályból másfél
vízisportos, egy fél nem.
A KLIK eljárási rendjének megfelelően
mindenki, aki életvitelszerűen az iskola
körzetében, azaz Kápolnásnyékem lakik,
felvételt nyert a két osztály egyikébe. Az
osztályba sorolás esetében a szülői kéréseket a nem vízisportot igénylők esetében
tudtuk maradéktalanul teljesíteni. Azonban
tatjuk alapelvünket: mindkét osztályban a
kápolnásnyéki gyerekek vannak többségben.

DIÁKNAPOK
2015 - Az

2015/május

Kevesen ismerik azonban a felvételi
eljárás rendjében szereplő további kötöttségeket.
A körzetileg hozzánk tartozó gyerekeken
túl, fel kell vennünk más településről azokat
a gyerekeket is:
- akik életvitel szerűen, 1 km –es távolságon belül élnek,
- munkáltatói igazolás alapján a szülő
az iskolától 1 km távolságon belül dolgozik.
Fontos az osztályok kialakításánál a fiúk-lányok aránya.
A két osztálynak különbözik a munkarendje. A vízisport osztály egész napos
iskolaként működik, nem visznek haza táskát a gyerekek, mindent megtanulnak az
iskolában.
Tanítóik: Perényi Annamária és Vass János.
A B osztály hagyományos napközis keretben dolgozik majd: tanítói: Tóth Anita és
Szigeti-Kiss Zsuzsanna. A szülők által kedvelt
délutáni „tanítós tanulás” nem marad el.

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)

eredmények és
képek tükrében

Polgármesteri
ösztöndíj
2015. május 2-án borongós, esős időre ébredtünk. Tudtuk, hogy az „ eső terv”
szerint a gimnáziumi ballagási ünnepségünket az aulában kell tartanunk.
A hagyományos jutalmazásokon túl,
első alkalommal került sor polgármesteri
ösztöndíj átadására.
„Választási programomban foglaltaknak megfelelően élni kívánok azon ígéretemmel, hogy településünk kiemelkedő tehetségű és tanulmányi eredményű végzős
gimnáziumi hallgatóit támogassam.”
(részlet: Podhorszki István polgármester úr leveléből)

Polgármester úr, mint magánszemély
tisztségének betöltésének időszaka alatt
évente 5 fő végzős gimnazista egyetemi tanulmányait egyösszegű, diákonként
100.000,-FT -tal támogatja.
Az ösztöndíj odaítélésében a nevelőtestület közreműködött: a tantestület
több mint felének igen szavazata tette jogosulttá a több jeles tanuló közül azokat,

akik átvehették ünnepélyes keretek között
polgármester úrtól az összeget.
A tantestület titkos szavazással döntött.

Nagydíjak:
Fejér megye nagydíja: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola

Idén az alábbi tanulók részesültek polgármesteri ösztöndíjban:
Kiss Szonja Bianka
Szabó Magdolna
György Zoltán
Szép Linett Mónika
Szikora Vivien

Különdíjasok:
Vers- és prózamondás: Hlinyánszky Domonkos (Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola)

13. b
13. b
13.b
12.a
12.a

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönjük szépen a nemes felajánlást.
Marosánné dr. Gáti Gabriella
főigazgató

Közönségdíj: Vörösmarty Diákszínpad (Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

Könnyűzene: Koska Annamária
(Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola)
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A vízisportos gyerekek az 5 testnevelésórán felül, még 2 edzésen vesznek részt.
Edzőik: Major Ildikó és Kubina Ádám. Az
első két évben a biztos úszás elérése a cél
és ismerkedni a gyönyörű Velencei-tóval.
Azt szeretnénk, hogy a testnevelők és
az edzők felkészítsék a tanulókat az egészséges életmódra, a sport szeretetére és a
versenysportra.
Örülnénk, hogyha Tóth Dávid, Lakatos
Zsanett, Szilágyi Anett, Dobos András egykori tanítványaink, ma kiváló sportolóink
nyomdokaiban járnának majd.
A Velencei-Tavi Évadnyitó ünnepélyre
már kis diákjaink is meghívást kaptak! A
megjelenteket lufikkal fogadták edzőik.
Angyal Zoltán a VVSI szakmai igazgatója
beszédében köszöntötte a mi kis vízi első
osztályosainkat!
A tanévet előkészítő szülői értekezletre
a napokban kerül sor.

Részletes eredmények:
Vers- és prózamondás:
Hlinyánszky Domonkos: arany
minősítés, a zsűri Különdíjasa
és a Gála szereplője. Felkészítő
tanár: dr. Katonáné Kutai Erika
Halász Orsolya Edina: bronz
minősítés. Felkészítő tanár: dr.
Krizsánné Deák Judit
Diákszínpad:
Vörösmarty Diákszínpad: bronz
minősítés Különdíj – Közönségdíj. Felkészítő tanár: dr. Katonáné Kutai Erika
Szereplők:
Kovács Bendegúz
Péteri Kitti
Szabó Magdi
György Zoltán
Hlinyánszky Domonkos
Mayer Kata
Mayer Zsuzsanna
Kovács Barna
Miska Christpher
Barkó Dominik
Jakab Koppány
Kiss Levente
Bőke Péter
Varga Boglárka
Halász Orsolya

Könnyűzene:
Vörösmarty Zeneműhely: bronz
minősítés Felkészítő tanár: Guthy Anzselika, Valkai Lénárd

Marosánné dr. Gáti Gabriella
főigazgató

Kállai Krisztina: elismerő oklevél
Felkészítő tanár: Guthy Anzselika
Koska Annamária: arany minősítés és a zsűri Különdíja. Felkészítő tanár: Guthy Anzselika
Asztahov Vazul: ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Guthy Anzselika
Sótájm:
Hlinyánszky Domonkos ezüst
minősítés
Képző-, nép- és iparművészet:
Asztahov Vazul: ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Guthy Anzselika
Irodalom, vers- és prózaírás
Babar Kitty Klaudia: bronz minősítés Felkészítő tanár: Sverterczkiné Czibik Klára
Egri Tünde Krisztina: ezüst minősítés. Felkészítő tanár: dr.
Krizsánné Deák Judit
Miska Christopher: bronz minősítés. Felkészítő tanár: Sverteczkiné Czibik Klára
Szabó Magdolna: arany minősítés. Felkészítő tanár: Sverteczkiné Czibik Klára
Fotó, film és új vizuális kísérleti
műfajok:
Marosvölgyi Előd: elismerő oklevél
Pásztor Judit: elismerő oklevél
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Barangolás
Erdélyország
kulturális és
természeti
kincsei körül
Az EMET „Határtalanul!” tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázaton nyert
1.290.450 Ft-ból a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 36
hetedikes diákja és 4 pedagógusa utazhatott
Erdélybe, Székelyföldre április 13-17-ig. A
diákok élménybeszámolói alapján mutatjuk
be az utat.
2015.04.13., hétfő: Első nap Erdélyben
Még délelőtt megérkeztünk Nagyváradra. Megnéztük a várost, sétáltunk a Körös
partján, közösen elszavaltuk Ady Endrétől a
Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű verset.
Az utcák között sétálva megfigyelhettük a

90. születésnapján köszöntötték Briski
Istvánnét
Briski Istvánné (született Gulyás Julianna) 2015.04.11-én ünnepelte 90. születésnapját, mely alkalomból köszöntötte őt
Podhorszki István polgármester úr.
Kívánunk Kápolnásnyék község nevében
jó egészséget és további boldog éveket.

jellemző építészeti stílusokat. Bánffyhunyadon megnéztük a református templomot.
Gyönyörűek a templombeli varrottasok, melyekre a helybeli asszonyok zsoltárokból vett
idézeteket hímeztek. A lámpák faragott díszítéseit a férfiak készítették a 12 környékbeli
temető kopjafáinak mintájára. A legrégebbi,
Árpád-kori részen, a fakazettás mennyezeten
az égtájak, csillagképek jelölései még ma is
láthatók, felismerhetőek a rovásírás jelei is
ezekben, s érdekesség, hogy nem pogány
motívumként, hanem vallási-kulturális örökségként tekintenek ezekre, s meghagyták
őket eredeti állapotukban. a Kolozsvárott
megkerestük Mátyás király szülőházát, ahol
koszorúztunk, majd megnéztük Mátyás király szobrát. Végül a Házsongárdi temetőbe
mentünk, Dsida Jenő sírjához. Késő este lett,
mire megérkeztünk Oroszhegyre. Jó élményekkel, teli hassal és fáradtan feküdtünk le
mindannyian.
2015. 04. 14., kedd
Reggeli után indultunk a Petőfi Sándor
Általános Iskolába, ahol Mihály Tibi bácsi, az
igazgató úr tartott egy tartalmas előadást a
székely nép eredetéről, szokásairól, történetéről, nyelvéről. Találkoztunk az iskola saját
gólyájával is, amelyik évek óta az iskolaudvar
melletti oszlopon fészkel. Ezután Székelyderzsre mentünk, ahol megnéztük az UNESCO
Világörökség részét képező vártemplomot.
Nagy meglepetésünkre éppen munka volt
a templomban: restaurátorokkal találkozhattunk (a falfestményeken dolgoztak), akik
néhány percre abbahagyva munkájukat még
érdeklődő kérdéseinkre is nagyon szívesen
válaszoltak. Érdekes előadást tartott az ottani
templomgondnok, Zita néni a település és a
vár történetéről. Fölmásztunk a toronyba,
ahol szalonnák ugyan még nem, de az azokat
tartó szögek láthatóak voltak. Érdekes volt
hallani, hogy bizony egy hétre előre kellett
tervezniük a háziasszonyoknak a szalonna
mennyiségét, mert csak egy nap jöhettek érte
a templomba. Este az oroszhegyi kilátóhoz
csoportokban sétáltunk föl, mindenki a saját
tempójában, és mindenkivel volt felnőtt is.
Túra közben fényképeztünk, megfigyeltük a
jellegzetes növényeket és kőzeteket. A kilátónál elénekeltük a Kék sólyom című dalt.
2015. 04. 15., szerda
Székelyudvarhelyen az erdélyi történelem
fontos alakjainak szoborparkját tekinthettük
meg, mindenkiről megtudtunk néhány érdekes információt. A Rege a csodaszarvasról
első versszakait szavaltuk, majd elénekeltük
közösen a székely himnuszt. Legközelebbi
megállónk Tolvajos-tető volt. Megtudtuk,
hogy azért ez a neve a helynek, mert régen
sok volt erre az útonálló. Innen folytattuk
utunkat Csíksomlyóra, elsőként a Mária kegytemplomba. Ezután elgyalogoltunk egy
bórvizes forráshoz, és sétáltunk a búcsújárás
helyszínén is. A Gyilkos-tónál nagy meglepetés ért: a tavat befagyva találtuk. Persze így
is gyönyörű volt a látvány. Pár perc buszozás
után megérkeztünk a Békás-szoroshoz, napunk utolsó tervezett megállójához. Gyalo-

gosan keltünk át a szoroson, a Békás-patak
végigkísért minket a szédítő sétán. Nem véletlenül ez a hely volt az egyik kedvencünk
az erdélyi kirándulásunk alatt.
2015. 04. 16., csütörtök
Először a parajdi sóbányába mentünk.
Tornáztunk, megnéztük a sótörténeti kiállítást
és a bányatemplomot. Majd tollasoztunk,
labdáztunk, sétáltunk, kötélpályán is mászhatott, aki akart, volt egy kis szabadidőnk.
Páran megnyalták a falat, azt mondták, nagyon sós. Megálltunk a Korond melletti Csiga-dombnál, itt láthattuk az aragonitot, a
„székely gyémántot”: ebből régebben vázát,
ékszerdobozt, szenteltvíztartót is készítettek.
Megkóstoltuk a nagyon-nagyon sós forrást is
a dombnál. A dombtető pici kilátóteraszáról
nagyon szép kilátás nyílt a tájra. Eztán egy
kis buszozás után elbarangoltunk az Árcsó
forráshoz, hogy megkóstolhassuk a vizét
(vastartalmú és -ízű). Korondon, Józsa János
bácsi fazekasműhelyénél megnéztük, hogyan
festik az edényeket kézzel, írókával, s a nagyobb körmintákat korongon. Épp tányérok
készültek a somlyói búcsúra. Megfigyelhettük
az edények szárítását s a kiégető kemencét
is. A következő állomás Farkaslaka volt. Itt
Tamási Áron sírjához mentünk. Koszorúztunk,
elénekeltük a székely himnuszt. Elolvastuk a
sírfeliratot is. Szejkefürdőn a székelykapukon
áthaladva eljutottunk Orbán Balázs síremlékéhez. Megfigyelhettük a különböző korú és
jellegű kapukat. Megkóstoltuk a petróleumos
ízű forrás vizét is.
2015. 04. 17., péntek: A hazatérés napja
Székelykeresztúron elsétáltunk Petőfi
körtefájához. Ez a körtefa volt az, ahol az
utolsó éjszakáját töltötte a költő. Ugyan a
régi fa elkorhadt, de a helyiek beoltottak erről
egy hajtást, s így tulajdonképpen ugyanaz
él tovább (most is gyönyörűen virágzott).
Megnéztük a parkban a fából faragott Bem
emlékoszlopot is, ahol megismerhettük Bem
apó élettörténetét. Utána elindultunk Fehéregyháza felé. Útközben az Ispán-kútnál
(Petőfi kútjánál) álltunk meg, ahol a történet
szerint utoljára látták Petőfit. Majd a fehéregyházi Petőfi Múzeumhoz mentünk, ahol
a kor dokumentumai és a segesvári ütközetet
mintázó terepasztal mellett egy nagyon érdekes filmet is láttunk Petőfi Sándor életéről.
A tömegsírnál elszavaltuk közösen a Nemzeti
dalt. Egy hosszú, de vidám buszozás után
elértük a következő állomást, Déva várát.
Felmentünk a felvonóval, utána sokat lépcsőztünk, de megérte, mert gyönyörű volt a
kilátás. A Kőműves Kelemenné című népballada egy részletét olvastuk fel együtt. Utolsó
állomásunk Arad volt. Itt Vörösmarty Mihály
Átok című versének felolvasásával kezdődött
programunk, majd koszorút helyeztünk el
a vértanúk tiszteletére. A székely és a magyar himnusz eléneklésével zártuk a hivatalos programunkat. Ezután indultunk haza.
Sokáig tartott az út, de végül visszaértünk
az iskolához, ahol a szüleink vártak minket.
Nagyon szép és nagyon érdekes volt az egész
kirándulás! Köszönjük!
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sugár Óvoda dolgozói adnak át
nemcsak a nevelési év során,
hanem immár második alka-

„Ne bántsd a fát
hisz ő is érez…”

(részlet: Benedek Elek Ne
bántsd a fát c. verséből)

lommal megrendezett rendezvényünkön is, mely kapcsolódik
a Madarak és Fák Világnapjához.
E rendezvény mindenekelőtt a
gyermekeknek jött létre.

Mi más, ha nem ez a vers
részlet képviselhetné mindazt,
amelyet a Kápolnásnyéki Nap-

A délelőtt során kis óvodásaink játékos vetélkedőn vehettek részt. Minden csoport
egy térképet vehetett a kezébe, mely mutatta az állomások
helyszínét. A helyszínek között
szerepelt a falu Kultúrháza, a

Beszélgetés a
helyi futball
aktuális helyzetéről
Egy település életében mindig kiemelt
szerepet tulajdonítanak a futballnak. Nincs ez
másképp Kápolnásnyéken sem, a felnőtt csapat edzőjével Menus Tamással beszélgettünk
az elmúlt időszak történéseiről.
Mikor kezdtél el edzősködni?
Edzői pályafutásom 3 évvel ezelőtt indult
Pettenden, ahol rögtön az első évben bajnokok lettünk a megyei harmadosztályban.
A következő évben egy osztállyal feljebb a
középmezőnyben végeztünk. Ezt követően új
kihívás elé szerettem volna nézni, ezért úgy
döntöttem, hogy elvállalom a kápolnásnyéki
felnőtt csapat vezetését. Ez a közeg nem volt ismeretlen számomra, mert korábban jó néhány
évig aktív játékosként segítettem a csapatot.
A 2014/2015-ös szezonban kezdtem a
munkát. Az én futballfilozófiám az alázatos
munka, én ebben hiszek, mert ennek egyszer
mindig meglesz az eredménye.
Milyen célkitűzéseket fogalmazott meg a
vezetőség a munkád kezdete előtt?

mindenki által ismert Patika,
vagy a Vörösmarty Park, mely
közkedvelt a mindennapokban
is. Minden állomás egy feladatot rejtett a kíváncsi, tudásra
szomjazó gyermekek számára.
A vetélkedő helyszínén egy- egy
szülő a feladatot elmondva egy
kis ismertetőt adott át a gyermekeknek. Hol társítani kellett
a fákat leveleikkel, terméseikkel,
hol madarat „etettünk”, vagy
éppen sok kis ügyes kéz segített
a madaraknak fészkeket építeni. Minden jól elvégzett feladat
után jutalmul egy pecsétet és
egy puzzle darabot kapott a
csoport, mely az év madarát a
Búbos bankát rejtette. A vetélkedő végére minden kis óvodás
visszaérkezett az óvoda udvarára. Közös aszfaltrajzverseny
és ünnepélyes oklevél átadásra
került sor az aktív részvételért. A
délelőtt befejezéseként minden
csoport 5 db kis facsemetét fogadott örökbe, melyet gondoznak és nevelgetnek féltve, őrizve
a jövő nemzedékének.

Elsősorban a csapat biztos bent maradása
volt a cél, hiszen nagyon sok a rutintalan fiatal
játékos a keretben. Itt szeretném megemlíteni
azt a tényt, hogy egy nagyon lelkes társaság
fogadott, és 23 fős kerettel tudtuk megkezdeni
a felkészülést júliusban.
Hogyan látod napjainkban a helyi futball helyzetét? (Gondolok itt elsősorban az
utánpótlásra)
Az utánpótlásnak minden egyesületnél kiemelten fontos szerepe van, nincs ez másképp
nálunk sem. Elsősorban 2 nevet szeretnék
kiemelni Burian Zsolt református lelkipásztort,
valamint Kármán Tibort, ők munkájukkal nagyon sokat tettek azért, hogy a legfiatalabbak
is elindulhassanak a különböző korosztályokban. Ehhez a 2 személyhez jómagam is csatlakoztam. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy
a kicsiknél 3 korosztályt is el tudtunk indítani
Nyéki színekben, ezek az U7, U9,(utóbbinak
én vagyok az edzője) valamint az U11 es korosztályok. Ezekben a csapatokban jelenleg 4050 kisgyermek sportol, többségében helyiek.
Mi az oka a felnőtt csapat visszaesésének? (Hiszen tavasszal egyenlőre nem jönnek
az eredmények)
Az első év végén járunk, ami egy új edzővel az összeszokottságról, a csapatépítésről
szól. A felnőtt csapat sokra hivatott, viszont az
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Ne feledjük a fák nemcsak,
oxigént termelnek, port szűrnek
meg, hanem sokszor a szemnek
gyönyörűen színesek is. Gondoljunk gyakrabban arra, milyen
szívmelengető az első tavaszi
madárcsicsergés és persze a
perzselő nyári napsütésben a
fa árnyékában eltöltött hűs órák
biztonsága.

... évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében. (Hermann Ottó)
Lampert – Szűcs Szabina
óvodapedagógus

átlagéletkorból kifolyólag még rutintalan együttesnek számít a megyei másodosztályban. Az
alázat, akarat, tehetség megvan a játékosaimban, ezért remélem, hogy később jönni fognak
az eredmények is. Komoly probléma viszont
a csapatnál, hogy taktikailag még éretlenek.
Ezeknek a hibáknak a kijavításán dolgozunk
minden edzésen. Igaz, hogy tavasszal eddig
nem szereztünk annyi pontot, amennyit előzetesen elterveztünk, de a csapat hozzá állásával,
edzéslátogatottságával elégedett lehetek.
Vannak -e olyan játékosok az utánpótlásban, akiket rövid távon be lehet építeni a
felnőtt csapat keretébe?
Természetesen folyamatosan figyelemmel
kísérem az U 18-as és U21-es játékosainkat,
ezáltal rálátásom van azokra a futballistákra,
akik később potenciálisan a felnőtt csapat
keretének játékosai lehetnek. Jelenleg 3-4
játékos van, akik most is a felnőtt csapattal
együtt készülnek.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani
mind az Önkormányzatnak, mind az Egyesület összes dolgozójának azért, hogy mindent
elkövetnek csapataink minél eredményesebb
szerepléséért!
Köszönöm a beszélgetést további sok szép
sportsikert kívánok!
Kovács Gábor
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A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre

makett kiállítást és versenyt szervez és rendez

a Kápolnásnyéki Református egyházközség és Kápolnásnyék
önkormányzata támogatásával, 2015. június 27-én, szombaton.
A verseny időpontja:
2012. július 21-én 8.00 órától, július 21-én 17.00 óráig.
A verseny helyszíne:
Vörösmarty Művelődési Ház, Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Nevezés:
Interneten, a papgyuri@hotmail.com-ra küldött e-mail-ben,
június 25-én 24,00-ig, vagy a helyszínen, június 27-én 12.00-ig.
Nevezési díj nincs.
Életkori kategóriák:
Gyermek - 12 éves korig, Serdülő - 13-15 éves korig,
Ifjúsági - 16-18 éves korig, Felnőtt - 18- 99 éves korig.
Kluboknak - előre jelentkezés esetén - lehetőséget biztosítunk
munkáik bemutatására, a kiállítás keretén belül.

Értékelés:
A zsűri az általa kiválasztott munkákat szemrevételezéssel bírálja el.
A kategóriákban arany, ezüst és bronzérmek kerülnek kiosztásra,
kategóriánként akár több díj is.
Eredményhirdetés: június 27-én 16.00-kor
További információk a papgyuri@hotmail.com
internetes címen kérhetők.
A verseny ideje alatt – igény szerint - látvány makettezésre,
makett börzére lesz lehetőség,
ezzel kapcsolatos jelentkezést várunk!
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre
Kápolnásnyék

Makett Építő Napközis Tábor
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre
a Kápolnásnyéki Református Egyházközség
és Kápolnásnyék Önkormányzata támogatásával Makett Építő Napközis Tábort hirdet
10-18 éves gyermekek és ifjak részére, ahol
tartalmas szabadidő eltöltés mellett ismerkedhetnek meg a műanyag makett-építés
alapjaival.
A részvételi létszám maximum 30 fő, a jelentkezés sorrendjében.
A tábor 2015. június 22-tól 2014. június
26-ig tart, (5 nap) térítési díj 1000 Ft/nap.
Helyszín: A református gyülekezeti terem, /
régi református iskola/ a református templom mellett.

Polgárőrség
hírei
Az elmúlt időszakban községünkben kiemelt bűncselekmény nem történt.
Ezúton felkérem a lakosságot, amen�nyiben azt észlelik, hogy ingatlanjaikra
behatolás történt és még ha nem tulajdonítottak el az Önök számára semmilyen
értéket sem, még abban az esetben is jelezzék a hatóság irányába.
A legnagyobb biztonságot a távfelügyelethez bekötött riasztó, a többpontos ajtó-

Táborvezető: Pap György
A résztvevők számára menüétkezést tudunk
biztosítani, térítés ellenében, kb. 850 Ft/
ebéd áron, az esetleges tízórai, uzsonna,
ásványvíz stb. biztosítása a szülők feladata.
Az ebéd befizetése naponta, a táborba érkezéskor esedékes.
A tábor biztosítja a makett építéshez szükséges szerszámokat, festékeket, eszközöket, a
résztvevőnek csak a megépítendő makettről
(harcjármű, repülőgép, polgári jármű stb.)
kell gondoskodnia. (a makett megvásárlása előtt, szükség esetén a tábor vezetője
tanácsot ad a megvásárolandó készlettel
kapcsolatban)

zár és a biztonsági ajtó jelenti. Valamint
kellő odafigyeléssel megnehezíthetjük az
illetéktelen behatolók dolgát! Fontos,hogy
bezárjuk a kaput és a bejárati ajtót mikor
a kertben dolgozunk illetve ne engedjük
be az ingatlanunkra (még az udvarra sem)
idegeneket!!!! Bármilyen ürüggyel is próbálkozzanak!
2015.06.19-én pénteken 18 órára közgyűlést hívunk össze, a Semmelweis téri
nyugdíjas klubban (orvosi rendelő mögött),
melyre tisztelettel várunk mindenkit.
A falu lakói és az itt dolgozó vállalkozók
cégei ismételten támogatták egyesületünket!

A táborba a beérkezés minden nap 07.30 és
08.00 közt, a napi program vége 17.00-kor.
Program:
Naponta ismétlődő rendszerességgel: ismerkedés a makett építés alapjaival (előadás neves
makett építők bevonásával), makett építés,
ebéd, játék a templomkertben, makett építés.
A tábor zárásaként 27-én, szombaton a
makett verseny részeként 08,00-tól 16,00-ig
kiállítás az elkészült művekből a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk a
tábor résztvevőinek szüleit, hozzátartozóit
és minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés és felvilágosítás:
Pap György +36 30 863 31 43

Támogatóink:
HORGÁSZTÓ
VASTELEP
TRENCSÉNYI MIHÁLY
VÖRÖSMARTY GYÓGYSZERTÁR
PODHORSZKI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA
PAPÍRBOLT
ILDI 100 FT-OS
MÉSZÁROS BÉLA
ÁKOS ÉS A KEREKEK :)
Köszönjük megtisztelő támogatásaikat!
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Vörösmarty
a nyelvújító
Sokan foglalkoztak, foglalkoznak a költő által alkotott szavakkal, amelyek többek között:
bitor, zsarnok, tömör, tömeg,

illetve a keresztnevek közül is
néhány: Csilla, Enikő, Hajna, stb.
Vörösmartynak – sok másik mellett – három alapvető
fontosságú új szót köszönhet a
hálás utókor: ő alkotta meg a
fröccs, a szivar és a ledér szavakat.
A fröccs eredetét többen is
leírták. 1842. október 5-én Fáy
András író a reformkor mérvadó
személyiségeit meghívta fóti
szüretre, s pincéjébe. Korábban
Vörösmartynak is vettek közösen egy kis szőlőt présházzal,
ahova a költő elhúzódhatott a

Örömmel
értesítjük a
lakosságot...
...hogy Kápolnásnyéken
megkezdődött egy, a település szempontjából is jelentős
beruházás a Kazinczy utcában
(az elkerülő út mellettt). A DFT
Hungaria Zrt. 2015. május elején
megkezdte egy új Oktatási Központ és Expo épület építését.
Elkezdődött a régen Tsz irodáknak helyt adó Dabasi Halász
Kastély rekonstrukciója. Reméljük, hogy a felújítást követően
régi fényében fog tündökölni
az épület, amely múzeumnak,
közérdekű kiállítóhelynek és
közösségi térnek adhat helyet.
(fotók: ifj. Kupi László)

szüreti zsibongó sokaság elől.
AVörösmarty is meghívta a szüretre néhány barátját. Köztük
volt Jedlik Ányos fizikus, a dinamó feltalálója is. Jedlik szerette a
bort, de könnyen a fejébe szállt,
ezért elhozta magával találmányát, a széndioxiddal dúsított
palackba zárt vizet, azaz a ma
ismert szódás üvegeknek az
ősét. Az italt kedvelő, vállalkozó
kedvű Vörösmarty volt az első,
aki a társaságból kipróbálta a
szúrós vízzel hígított bort. A
feljegyzések szerint klasszikus,
fele-fele arányú kisfröccs volt. „
Íme a spritzer” – mutatta be találmányát Jedlik. Vörösmartynak
már az első korty után ízlett, de
azonnal átkeresztelte a németes
hangzású italt. Magyarosabb, ha
fröccs a neve, mondta. Még ott
a szüreten a jelenlévők unszolására megírta a fröccsöt köszöntő
első verset, a Fóti dalt: „Fölfelé
megy a borban a gyöngy; / Jól
teszi. / Tőle senki e jogát el /
Nem veszi.”
Vörösmarty másik káros
szenvedélye a dohányzás volt.
Nemcsak fogyasztotta, hanem
maga is állított elő szívnivalót,

2015/május

amelyhez maga termelte dohányt használt. A Figyelmező
című lap 1837. 7. számában,a
költő-nyelvújító az addig használatos cigarro és szipa helyett
új szót is ajánlott a közönség figyelmébe: a szivart. Később az
1850-es években, mikor Vörösmarty ismét nyéken élt és próbálkozott a dohány termesztésével, az Őt meglátogató barátai
szerint a Vörösmarty-féle szivar
nem volt igazán jó, de büszke
volt rá, ezért vendégei is elszívtak nála egy-egy torokkaparó
szálat. Halála előtti éjszaka is
rágyújtott orvosa tiltakozása ellenére. Később az ő tiszteletére
nevezték el a magyar szivarmárkát hőséről Csongor szivarnak.
A Csongor és Tündéhez
kötődik a harmadik szó is, ami
ugyancsak Vörösmarty egyik
szóalkotására utal. Mirígy boszorkány ifjakat elcsábító, szép
leányát Ledérnek nevezte el. Az
etimológiai szótárak német vagy
francia eredetű szóként jegyzik,
de Vörösmarty előtt nincs nyoma. A költőnek a színműhöz írt
jegyzetéből az is kiderül, hogy
Ledér foglalkozása valójában mi-
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csoda: „A népmesében a »vár
kívüli« ház a boszorkány tanyája.
A valóságban itt rejtőztek–gyak-

ran »tisztes özvegy« vezetésével
– a bordélyok.” Ledért ide irányítja Mirígy, hogy Csongor nála
találjon „útált szerelmet”. Mirígy
háza tehát, ahol a kihívóan szép
Ledér megpróbálja eltéríteni a
főhőst az igaz szerelemtől, egy
városon kívülre szorított vidéki bordélyház. Vörösmartynak
fiatalabb korából volt tapasztalata az efféle helyekről, de
hívő katolikusként bűntudatot
is érzett emiatt. Erre utalhat „A
merengőhöz” egyik megjegyzése is: „Kéjt veszt, ki sok kéjt
szórakozva kerget.” Ez persze
megint azt bizonyítja, hogy nem
annyira a fiatal lányhoz, mint
saját magához írta a verset.
Kupi László
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22-470-288 • Fax: 22-589-157
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: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása minden hétfő 14.00- 16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
előzetes bejelentkezés alapján, havonta egy
alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász
előzetes egyeztetés alapján, havonta egy
alkalom.

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI.
Tel.: 22-470-288
A tanácsadások ingyenesek!
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

Podhorszki István
polgármester
574-100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor
jegyző
574-100/111, 70/9530783
Titkársági, szervezési iroda
Kőműves Éva 574-100/111, 70/9530781
szervezési, titkársági irodavezető
Személyügyi feladatok ellátása, testületi és
bizottsági ülések előkészítése, koordinálása, művelődési ház bérletével kapcsolatos
feladatok
Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közcélú foglalkoztatás szervezése
Kozmáné Bánoczki Mária
574-100/117, 70/9530775
igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi
adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek, iktatás, közterület-használati engedély, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, közútkezelő és
tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,
óvodáztatási támogatás, birtokvédelem,
növényvédelemmel, állategészségüggyel
és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos ügyek, kereskedelemi igazgatás,
Wágner Tamásné
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói
körbe tartozók igazolása, telepengedélyezés
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Becskereki Katalin
574-100/116, 70/9530785
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, gazdálkodás
Glócz Józsefné 574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok

Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Tárgyi eszköz nyilvántartás, számlák analitikus nyilvántartása, pénztár
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
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 u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00
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Közérdekű
információk:

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

2015/május

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

DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfőn és Szerdán 8.00 - 13.00
Hibabejelentés: 06/22/584-200
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240

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.

E-on Áramszolgáltató:
Hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes):
06-80-533-533
Mobiltelefonról: 80-533-533

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

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

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

Falugazdász: Dózsa Márta falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.: 70/247-9652
Ügyfélfogadás: Kedd 9.00 - 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Körzeti megbízott: Törzsök Nikolett
Tel.: 06/70/600-1023
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E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd
08.00 - 12.00
Csütörtök 14.00 - 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.)
Főszerkesztő:
Kovács Gábor
Felelős kiadó:
Podhorszki István polgármester

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

800,- Ft

1/16 oldal

1.600,- Ft

1/8 oldal

2.500,- Ft

¼ oldal

5.000,- Ft

½ oldal

10.000,- Ft

1/1 oldal

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.
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ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK)

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető
tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt
 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”
- Érintésvédelmi, felülvizsgálat, dokumentáció
készítése
 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

Kisbíró

