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Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Lapja

2015/6.

Anyatejes Táplálás Világnapja

M E G H Í V Ó
2015.07.31-én/péntek/ 9-12 óráig az Anyatejes Táplálás
Világnap alkalmából rendezvényt tartunk Kápolnásnyéken a
Művelődési házban (Kápolnásnyék Fő u. 26). 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 szeretettel várunk!

Programok:
9.00-9.30:

Megnyitó, sokáig anyatejjel táplált csecsemők és
édesanyjuk köszöntése
9.30-9.40: Csatlós Henrietta: Czeizel vitamin bemutatása
9.40-9.50: Baba-mama torna Kossa Anettal
9.55-10.05: Bajkó-Varga Melinda: HERBALIFE bemutatása
10.00-tól:
13+1 Totó kitöltése
10.00-10.15: Pintér Adrienn - Egyensúly szülés előtt és után,
Pi KisMamaJóga
10.15-10.35:	Maminbaba - hordozós latin fitness Dávid
Tímeával
10.35-10.45: Bozsa Anikó Székesfehérvár Szülészeti
Osztály vezető szülésznője - az osztály
bemutatása, Baba-barát kórházról
10.45-10.55: Ács Henrietta: Krio Intézet bemutatása
11.00-tól:	
TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00: Forstner Betti - Zumba bemutató
	
(vállalkozó kedvűek részvételével,
új résztvevők között Zumba
bérlet kerül kisorsolásra!)
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!

Főbb támogatóink:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata, Anita Hungária Kft, Bognár ABC, Eisberg Kft, Hipp Kft, Krio intézet,
Numil Kft/Milumil/, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet, Velence-Fruct Kft
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Önkormányzati
Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015. május 20-án megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta a játszótér
építéséhez szükséges költségvetési fedezet
biztosításáról szóló előterjesztést. Mint arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot
a Földgázszállító Zrt 3.000.000,- Ft összegű
támogatást nyújtott az önkormányzatnak
játszótér építésére. A hozzájáruláson felül
további 1.900.000,- Ft önkormányzati forrásra
volt szükség a beruházáshoz, melyet a Képviselő-testület a 2015.évi költségvetés szabad
tartaléka terhére biztosított. Így a teljes bekerülési költség várhatóan 4.900.000,- Ft lesz.
2015. május 27-én tartott nyilvános
ülésén a Képviselő-testület módosította a
2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét,
majd ezt követően megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2014.
évi zárszámadásáról szóló előterjesztést és
rendelet tervezetet. A Képviselő-testület
megállapította, hogy az óvatos és takarékos
gazdálkodás eredményeként az év folyamán folyamatosan biztosított volt az önkormányzat és intézményei finanszírozása,
az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek
folyamatosan, határidőben eleget tett. A
zárszámadáshoz kapcsolódóan döntött a
2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról,
melynek összege 18.428.000,- Ft.
Az önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve 2014-ben is gondoskodott a
belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, melyet
a Vincent Auditor Kft végzett el. A belső ellenőrzés keretében az ellenőrző szervezet megvizsgálta, hogy az önkormányzat rendelkezik-e
a jogszabályban előírt belső szabályzatokkal
és azok betartásra kerülnek-e. Ahol indokolt
volt a szükséges szakmai javaslatot megtették.
A jelentést a Képviselő-testület elfogadta.
Az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásából és a helyi adókból származó
bevételek alakulásáról a jegyző tájékoztatta
a Képviselő-testületet. 2014-ben az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
- építményadó
9.160.000,- Ft
- magánszemélyek kommunális adója
20.632.000,- Ft
- helyi iparűzési adó
115.939.000,- Ft
- gépjárműadó önkormányzatot megillető
40%-a
11.895.000,- Ft
- késedelmi pótlék és bírság bevétel
1.460.000,- Ft

A Képviselő-testület megvitatta a többségi tulajdonában lévő Kápolnásnyéki Közterületfenntartó Kft 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és azt elfogadta.
A HUMÁN Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzatok által létrehozott
társulásként látja el 9 településen a házi
segítségnyújtás feladatait. A házi segítségnyújtás térítési díjának, mérséklésének vagy
elengedésének feltételeire vonatkozó rendeletet a gesztor település, Velence Város
Önkormányzata rendeletben szabályozza a
társult önkormányzatok döntése alapján.
A javaslat alapján a házi segítségnyújtás intézményi térítésdíjának emelése nem szükséges, így azt önkormányzatunk az előző év
650,- Ft/óra összegben elfogadta, a kedvezmények és mentességek köre is változatlan
maradt. 57.000,- Ft/fő/hó jövedelmet el
nem érő igénylő esetében az intézményi
térítési díj 100%-át, 57.001,- 58.500,- Ft/
fő/hó összeghatárok között pedig 50%-át
vállalják át a társult önkormányzatok.
Társadalmi szervezet kérésére döntött a
Képviselő-testület arról, hogy a tulajdonában lévő belterületi ingatlant sportcélokra
térítésmentes használatát biztosítja.
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre
kérésére 50.000,- Ft támogatást biztosított
2015. évi verseny szervezés céljára.
Az állatok védelméről szóló törvényben
foglalt kötelezettségének eleget téve a testület rendeletet alkotott az ebrendészeti
hozzájárulásról és rendeletbe foglalta, hogy
Kápolnásnyék Község közigazgatási területén
az önkormányzat ebrendészeti hozzájárulást
nem vezet be.
Rendeletben határozta meg továbbá
a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó
szabályokat. (A rendeletek az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetőek.)
Elfogadta a Képviselő-testület a HUMÁN
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
2014. évi munkájáról szóló beszámolót és
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló értékelést.
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rendelkezéseit a hatályos törvényi előírásokhoz igazította. A módosítás érdemi változást
nem jelentett az érintettek részére, sem
a díj mértéke, sem pedig a mentességek,
kedvezmények köre nem változott.

az Önkormányzat személyi juttatás és ahhoz
kapcsolódó járulékok előirányzatát.

A Magyarország költségvetéséről szóló
2011. évi C. törvényben foglalt önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújtott be az alapellátást nyújtó háziorvosi rendelő felújítására,
korszerűsítésére, valamint járdaépítés támogatására. A rendelő felújítási költsége a
részletes felmérések alapján 23.366.000,- Ft,
melynek fedezetére 17.524.000,- Ft-ot pályázati úton kíván az önkormányzat biztosítani,
5.842.000,- Ft-ot pedig pályázati önerőként
2015. évi költségvetésének tartalékából.

Tájékoztató

Az általános iskola és gimnázium tanulóinak biztonságosabb közlekedése érdekében
pedig a Gárdonyi út teljes hosszában kiépítendő térkő burkolatú járda építésére nyújt
be az önkormányzat pályázatot, melynek
előzetesen számított költsége 11.825.000,Ft. Ebből 7.683.000,- Ft-ot pályázatból,
4.137.000,- Ft-ot pedig saját erőként biztosít
az önkormányzat.
Az ülésen a polgármester tájékoztatta a
Képviselő-testületet, hogy testvér-települési
kapcsolat létrehozása céljából felvettük a
kapcsolatot az erdélyi, szinte teljes egészében magyarlakta Oroszhegy településsel.
A Képviselő-testület 2015. június 22én megtartott nyilvános ülésén döntött
arról, hogy csatlakozik Magyarország Miniszterelnökének és a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárságának felhívásához és a Kárpátaljai magyarok
lakta Rát település lakóinak megsegítésére
100.000,- Ft anyagi támogatást biztosít, melyet a költségvetés tartalékából finanszíroz.
Felhatalmazta a polgármestert a támogatásra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási és
Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót és mérlegjelentést, valamint a
2015. évre vonatkozó üzleti tervet az ügyvezető javaslata alapján a Képviselő-testület
jóváhagyta és elfogadta.

A DFT Hungária Zrt beruházásában épülő
oktatási központ létesítéséhez kapcsolódóan
döntött arról, hogy – figyelemmel az Állami
Közútkezelő Kht szakhatósági állásfoglalására
– a Kazinczy utcának állami közútról történő csatlakozásának és az oktatási központ
megközelítését érintő szakaszának tervét elkészítteti. Az engedélyezési tervek elkészíttetésére 305.000,- Ft-ot és az engedélyeztetési
eljárásért a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak
fizetendő 160.000,- Ft összegű eljárási díjat
a költségvetés tartalékából biztosítja.

2015. június 4-én megtartott nyilvános
ülésén a Képviselő-testület felülvizsgálta
a talajterhelési díjról szóló rendeletét, és

Határozatban döntött arról, hogy a 2015.
évi költségvetés általános tartaléka terhére
módosítja a Közös Önkormányzati Hivatal és

A Képviselő-testület módosította a va-

A Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás 2015.
július 1. napjától érvényes belépő díjairól:
- felnőtt belépőjegy

700,- Ft

- csoportos felnőtt belépőjegy
(min.10 fő)
500,- Ft
- nyugdíjas és diák belépőjegy 350,- Ft
- csoportos diák és nyugdíjas belépőjegy
(min.10 fő)
250,- Ft
Díjtalan belépőjegy:
- a 6. életévet be nem töltött kiskorú,
a 70 éven felüli személy
- valamely múzeum dolgozója
- fogyatékossággal élők és kísérője
- é
 rvényes pedagógus igazolvánnyal
rendelkezők
- ingyenes múzeumi belépésre jogosító
igazolvánnyal rendelkező
- a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és AMI tanulói részére.
Podhorszki István
polgármester

Mikor egy álom
valóra válik…

- Játszótéravatás és gyermeknap Kápolnásnyéken
Sok gyermek álmodott már arról, hogy
milyen jó lenne, ha lenne a faluban egy hely,
ahol sokat játszhatnának, ami csak az ő birodalmuk, ami nekik, értük van, ahol jól tudják
érezni magukat. Egy hely, ahol találkozhatnak
barátaikkal, ahol minden játék színes, a fű
zöld és üde. Sok szülő álmodott már arról,
hogy milyen jó lenne egy hely, ahol padokon
ülve tudják figyelni gyermeküket, cseverészhetnének másik anyukákkal, apukákkal, tapasztalatot cserélhetnének, ahol biztonságban érezhetik a kis lurkókat és ami számukra
a legfontosabb, ahol pusztán boldognak és
önfeledtnek láthatják gyermeküket.

2015/június

gyonkezelésében lévő Vörösmarty Mihály
Emlékkiállítás belépő díjait 2015. július 1. napjától kezdődően és a korábbi belépő díjakra

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.
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 2015.
július 1-től külterületen a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a jegyző ren-

Ez az álom kissé utópisztikusnak és
mesebelinek is hangozhat, sokak talán úgy
gondolták, hogy ez álom is fog maradni. De
ahogy a mesékben, így ebben az esetben is
a történet boldog véggel zárult, mely egyben
egy kezdetet is jelent a község életében.
Ahhoz, hogy a kápolnásnyéki gyermekek ábrándjai valóra váljanak, nagy szerepe
volt az önkormányzatnak és az FGSZ Zrt.
vezetőségének, munkatársainak, akik az
Energikus Település Program idei akciója
keretén belül hoztak létre egy kisgyermekek
számára készült játszóteret. Fehér János, a
vállalat vezérigazgatója szerint a gyermekek
mosolyánál nincsen értékesebb erőforrás,
ezért nagy szeretettel építették a helyet
és nagyon sok örömet kívánnak minden
gyermeknek Kápolnásnyéken.
Egy álom megvalósulásának ünneplésében vehetett részt az, aki ellátogatott
a gyermeknappal egybekötött avató ese-
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vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezte.
Podhorszki István
polgármester

deli 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.
A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály szakvéleménye
szerint a hatékony védekezés érdekében legalább háromszori kaszálás szükséges. A 2015.
évre javasolt kaszálási időpontok az alábbiak:
I.
kaszálás: május 4-8.
II. kaszálás: június 15-19.
III. kaszálás: július 20-24.
IV. 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!

ményre 2015. május 31-én. Kora reggel nagy
volt a sürgés - forgás a játszótér előterében
illetve a templom kertjében egyaránt, mivel
mindenki azon munkálkodott, hogy a hamarosan érkező kis vendégek a legjobban
érezhessék magukat. 10 óra előtt már türelmetlen izgalommal toporogtak a kapuban a
gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel karöltve, kezükben a szivárvány minden színében
pompázó lufival, arra várva, hogy birtokba
vehessék a régen várt teret.
Podhorszki István polgármester Úr ünnepélyes beszédében elmondta, bízik abban,
hogy olyan szeretettel fogadják a játszóteret,
mint amilyen szeretettel és lelkesedéssel
építették ők azt. Továbbá háláját fejezte
ki a helyi vállalkozóknak, az önkormányzat
közterület fenntartó csoportjának, a közfoglalkoztatott dolgozóknak, hogy az utolsó
napokban már azt sem nézték, hogy munkaidőben dolgoznak-e vagy sem.
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- De a köszönet polgármesterünknek
is jár, hiszen a kerítésen található léceket
saját két keze munkája által készítette el és
ajánlotta fel azt a falu javára.
Ezt követően alpolgármester asszonyunkkal és az FGSZ Zrt. vezetőjével együttesen
elvágták a megnyitást jelképező szalagot,
így szabaddá vált a gyereksereg számára,
hogy megrohamozza és elfoglalja a játékokat.
Mindenki megtalálhatta a megfelelő szórakozást, hiszen van csúszda, hinta, homokozó,
mászóka, kisház és még sorolhatnám. Amerre
nézett az ember mindenhol mosolygó arcokat
látott és hangos nevetést hallott.
A szervezők ezen kívül még színes programokkal készültek a csemetéknek. A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai „Mesetúra” címen összeállított
állomásain különböző feladatokat hajthattak
végre azok, akik végig haladtak a helyszíneken. A meghirdetett kisállat szépségversenyre számos kedvenccel érkeztek gazdáik, a
zsűri szavazhatott hörcsögre, kutyára, cicára
vagy akár nyuszira.
Nagy sikert aratott Ricsi bohóc műsora
is, akivel „kakaóscsigába” tekeredhettek,
megtanulhatták tőle, hogyan formálhatnak
mikrofont a kezükből, együtt énekelhették
vele Vuk dalát kicsik és nagyok egyaránt,
ezen kívül a legbátrabbakat még belépő
jegyekkel is jutalmazta. Ezután következett
a május 1-jén felállított májusfának a kitáncolása az óvó nénikkel együtt énekelve.
Mindenki találhatott magának kedvére
való elfoglaltságot, volt rendőrautó, tűzol-

tóautó, hatalmas csúszda, pecázás a nyugdíjasklub tagjaival illetve arc-és testfestés is.
Aki szerette volna ujjlenyomatát otthagyni
emlékül, hogy jelen volt eme rendkívüli
eseményen, ezt is megtehette.
Egész nap Erős Imre suhant el hol jobbról, hol balról az utcán az amerikai dzsipjével, tele gyerek utassal, akik hangos sikításukkal jelezték, hogy mennyire jól érzik
magukat. De nem csak a fiatalok, hanem
a nagyszülők körében is népszerűségnek
örvendett a jármű.
A programot tombolahúzás zárta, melyben rengeteg nyereményért izgulhattak a
kicsinyek. A díjak között voltak labdák, rengeteg plüss játék, játszóházi belépők, roller
és a fődíj egy tablet, melyet nyertese nagy
örömmel fogadott.
Éhes sem maradt senki az eseményen,
hiszen a képviselők és az önkormányzat dolgozói gondoskodtak arról, hogy az üstökben
elkészített gulyás nagyon ízletes legyen. Ezt
bizonyítja a közel 100 liter leves és hozzá
a 30 kg kenyér elfogyasztott mennyisége.
Aki édességre vágyott, az ő kívánsága is teljesülhetett, szökőkútból folyó csokoládéval
kínálták az édesszájúakat, melyhez epret,
sárgadinnyét vagy banánt választhattak.

Köszönetet szeretnénk mondani a Gyermeknapi rendezvényen nyújtott önzetlen
segítségért az alábbi személyeknek, cégeknek:
a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozói,
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Intézmény pedagógusai és tanulói,
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda dolgozói,
Erős Imre,
Lévai család,
Prekoncept Kft,
Barátság Nyugdíjas Klub,
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Gárdonyi Rendőrkapitányság,
Velencei Mentőszolgálat,
Adoniksz Bt,
Szabó Ferenc a Generali Biztosító képviselője,
Tóth Béla címzetes kanonok úr,
önkéntes segítők,
a Képviselő-testület tagjai és családtagjaik,
az Önkormányzat és a Közös Hivatal dolgozói.
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kihelyezett táblán hagyhatta ujjlenyomatát,
ezzel állítva emléket annak, hogy részt vett az
eseményen. Színes programokkal, ügyességi
játékokkal, ugrálóvárral, harapnivalóval várták a
szervezők a gyerekeket legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezen a napon minden a gyermekeké
volt: nekik szólt a rendőrautó dudája, a tűzoltóautó szirénája, sütötték az ingyen palacsintát
és folyamatosan folyt a csoki szökőkútból a
csokoládé, melybe a finomabbnál finomabb,
mézédes epret, banánt és sárgadinnyét márthatták a gyermekek. Az anyukák, nagymamák
otthonról hozott süteményekkel kedveskedtek a jelenlevőknek. A késő estig tartó színes
programot úgy állították össze, hogy minden
gyermek megtalálja a kedvére valót.
Pettenden hosszú évek óta nem volt
ünnepelve a gyermekek napja. Ennek okán
felbuzdulva a kezébe vette ezen problémának megoldását néhány helybéli, és fáradtságot, munkát, időt nem kímélve vetették
bele magukat a tennivalóba.
Akadt, aki fa állványt készített a paintball
fegyverrel való műanyag palack lövöldözéséhez, valaki az ételért volt felelős, valaki a

- avagy összefogás a gyermekek mosolyáért!

zenéért, volt, aki a gyermekek arcának kifestéséért, és sorolhatnám sokáig. Sok ember
munkájának hozzájárulásával és az önkormányzat segítségével létre tudtak hozni egy
olyan eseményt, mely Pettend lakosainak

maradandó emlék marad. Úgy érzem, páratlan volt ez az összefogás. A közreműködők
mindent megtettek azért, hogy a gyerekek
ezen a napon mindenbe belekóstolhassanak,
legyen szó élményről vagy akár finomságról.

Minden gyermeknek kívánok az Önkormányzat és a Képviselő-testület tagjai nevében, élményekben gazdag, eseménydús
és boldog nyarat!
Istvánovits Renáta

Mindenféle világnapokat ünneplünk,
az év minden napjára jut egy fontos vagy
kevésbé fontos ünnepelni való napunk. A
gyerekeket ünnepelni azt hiszem, az egyik
legmagasztosabb dolog a világon. Mindan�nyian vesztünk már el másodpercekre, percekre, kisebb vagy nagyobb korú gyerekek
csodálásában. Gyereknapon mi felnőttek is
elengedhetjük a gondolatainkat, a felelősségeinket, a vélt vagy valós félelmeinket és

szorongásainkat, ráfókuszálhatunk a gondtalanul jelenben élő gyermekek világára.
Nem történt ez másképp 2015. május 30án, szombaton, Pettenden sem. Verőfényes
napsütéssel, igazi nyári idő köszöntötte a sok
gyermeket és kísérőiket, akik ellátogattak
a helyi apukák összefogása által szervezett
gyermeknapra. A gyerekeké volt a Faluház és
annak kertje is. Minden jelenlévő az előtérben

Településünkön 2015.05.23-án került
megrendezésre a „Pünkösd Kupa” elnevezésű labdarúgó torna. A helyszín az Önkormányzat mögötti műfüves pálya volt. A
kupáért „Ducsek és barátai”, Dunaújváros,
Megyei Kormányhivatal, Szabadegyháza,
és Kápolnásnyék Önkormányzat csapatai
szálltak harcba. Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz, reggeltől egészen kora
délutánig szinte szakadó esőben zajlottak
a küzdelmek. Ennek ellenére sportszerű,
küzdelmes mérkőzéseket láthattak, akik
kilátogattak. A torna körmérkőzéses rend-
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A sok hálás mosoly, a jókedvű kacagás volt a
legértékesebb jutalom, amit kaptak cserébe.
De nem csak a gyermekek, ugyanúgy a
felnőttek számára is szórakoztató volt a rendezvény. Polgármesterünk és képviselőtársai
Farkas Károly illetve Kovács Gábor - ahogy ők
fogalmaztak - „felnőtt gyermekként” széles
mosollyal az arcukon és önfeledten élvezték
a dzsippel való száguldozást a határban. Hálás köszönet Erős Imrének és Vadas Istvánnak a részvételért autóikkal. Ezt talán már
csak egy helyi vállalkozó jóvoltából kipróbálható tank adta élmény tudta felülmúlni.
A nap szalonnasütéssel zárult, ahol a
tábortűz mellett a szervezők a sikeren felbuzdulva már a következő ilyen mulatságot
tervezték nagy lelkesedéssel, hiszen a jókedv
és az önfeledt szórakozás mutatja, hogy a
rendezvény elérte célját.

Jövőre újra találkozunk!

Pünkösd Kupa
2015.
Pettendi
gyermeknapi
beszámoló

2015/június

szerben zajlott, melynek végén veretlenül a
Kápolnásnyék Önkormányzat csapata végzett az élen. További sorrend: 2. Ducsek
és barátai 3. Dunaújváros 4. Megyei Kormányhivatal 5. Szabadegyháza. A meccseket
baráti eszmecserék, és nem utolsósorban
egy kitűnő ebéd zárta melyről Egri Andor
gondoskodott.
A győztes csapat tagjai: Kovács Csaba,
Bognár Imre, Obolér Ferenc, Sipos Csaba,
Barkó Attila, Nagy Imre, Fényes Tamás, Hajós
Szabolcs
Ezúton is köszönjük a megjelent csapatoknak a részvételt, reméljük jövőre is
megrendezésre kerül a torna, hasonló vagy
esetleg nagyobb létszámmal.

A gyermekek számára egy emlékezetes
napot jelentett, míg a lakosságot még jobban összekovácsolta.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

K á p o l n á s n y é k i
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Elballagtak a
nyolcadikosok
is....
2015. június 20-án volt iskolánkban az
ünnepélyes tanévzáró és a nyolcadikosok
ballagása. Végre jó időben, az udvaron tarthattuk meg a rendezvényt, amelyen sok
szülő, rokon, vendég jelent meg.
Főigazgató asszony beszéde után jutalomkönyveket, dicsérő okleveleket adott
át, elköszöntek a ballagók, a hetedikes ballagtatók is.
A már hagyományos lufi-röptetés sem
maradhatott el.
Hatalmas taps köszöntötte igazgató as�szony - Gabi néni - bejelentését, mellyel a
2014/15-ös tanévet bezárta.
Kezdődik a vakáció! Mindenkinek nyugalmas, sok pihenéssel teli, balesetmentes
nyaralást kívánunk ezúton is!

Sportnap az
iskolában
A hagyományokat tisztelve és szeretve, a
2014/2015-ös tanévünket, ahogy az eddigi
évekhez hasonlóan, idén is egy Diákönkormányzat által szervezett sport nappal zártuk.
A kemény munka meghozta gyümölcsét,
és össze tudtuk tenni a program tervünket,
mint külön az alsó, a felső és a gimnáziumi
tagozaton egyaránt. A napot egy közös aerobikkal nyitottuk meg. Az ezt követő feladatok
izgalmasak voltak, a tagozatoknak megfelelő
szinteken. Míg az alsósok gyümölcsökkel
kapcsolatos találós kérdéseket fejthettek
meg, addig a felsősök és a gimisek a helyes

Éves munka
a számok
tükrében
Ismételten elröppent egy
tanév iskolánk életében. Több
sikert és elismerést gyűjtöttek
tanítványaink, ezzel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Ballagók névsora:
8.a osztály

8.b osztály

Hausel Béla,
osztályfőnök

dr. Pauliné Józsa Anna,
osztályfőnök

Áldott Dominika
Antal Krisztián
Bárányos Dániel
Csepke Klaudia
Czellár Roland
Erdélyi Zoé Blanka
Farkas László Róbert
Kovács Ádám
Mocsári Csongor Lajos
Németh Klaudia
Nyilas Viktória
Sánta Bernadett
Somorai Tamás
Szanyi Balázs
Tőke Szonja Dorottya
Tunikolt Anna Ibolya
Vasmatics Katja

Bányai Barbara
Bodnaruk Kira Gabriella
Gyermán Gergő István
Horváth Krisztina
Jámbor Noémi
Kacz Krisztián
Késmárki Mátyás
Kiss Patrik Balázs
Kovács Bora
Mándy Marcell Benjámin
Molnár Ádám
Reizer Anita
Schuller Anna
Soós Szilvia
Tinka Martin
Valdinger Adrienn
Zólyomi Dávid

táplálkozással kapcsolatos feladatokon törhették fejüket. Az osztályok a feladatokat a
menetlevelük segítségével kezdhették meg.
Minden állomáson, a különböző feladatoknál egy-egy DÖK-ös képviselő segítette az
osztályokat abban, hogy feladataikat minél egyszerűbben, rövidebb időn belül és
maradéktalanul teljesíthessék. A játékok
befejeztével az osztályok visszavonultak a
tantermeikbe, ahol különböző saláták illetve öntetek várták őket. Ez idő alatt a DÖK
képviselői értékelték a feladatokban elért
eredményeket. Az alsó, felső és gimnáziumi
tagozaton egyaránt egy első helyezett, lett
akiket oklevéllel és görögdinnyével jutalmaztunk, a többi osztály pedig emléklapot
kapott.

A tanév során jutalmaztuk igazgatói dicsérettel - azokat a
tanulókat, akik összegyűjtötték a
100 ötöst. Közülük is kiemeltük
az elsőket. Ebben a tanévben
a felső tagozaton Nemes Anna
7.a osztályos tanuló, gimnáziumi
tagozaton Jenei Robik 9.b osztályos tanuló nyerte el az arany
ötös medált.
200 ötöst elsőként összegyűjtő tanuló ajándéka egy óriás

Kisbíró
1.b osztályban
Bártfai Levente
Bukovics Tamara
Hinsenkamp Ottó
Korbai Gergely
Keller Petra
Magyar Bence
Ország Martin
Sasvári Sára
Sipos Barnabás
Tóth István
Török Linett
Váradi Attila
Várnai Dávid
Varga Csaba Norbert
Varga Viktória
Vaskó Réka Gabriella
2.a osztályban
Bán Tamara
Joó Benedek
Tánczos András Bálint
Zubik Gergő Pál
2.b osztályban
Bodri Sebestyén
Bostyai Virág
Dorgai Lilla
Halmai Csaba
Kerkuska Vencel
Kuchta Dóra Lilla
Nagy Kristóf Márk
Németh Eszter
Prandovszki Zsófia
Tóth Bálint

Határozottan eredményes napot tudhatunk magunk mögött. Mindenkinek köszönjük a segítséget és a diákoknak a részvételt.
Reméljük, hogy a jövőben is hasonló minőségben zárhatjuk a tanévet.

plüss volt, melyet Nemes Anna
7.a osztályos tanuló nyert el.
A 2014/2015-ös tanévben
több tanulónk kimagasló, kitűnő
eredményt ért el.
1.a osztályban
Batta Petra
Gál Zsombor
Juhász Eliza
Kemény Szabolcs
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Végh Laura

Králl Noémi
Lakatos Bálint
Lábodi Nóra
Maráz Mátyás
Mocsi Melinda
Neukum Veronika
Novák Péter András
Práth Leona Csenge
Prisznyák Lilla
Prisznyák Patrik
Szalai Luca
Szigeti-Kiss Barna

3.a osztályban
Bárándi Luca
Gaál Liliána
Hajdu Zoltán
Halmai Eszter
Lehoczky Bálint Ádám
Merbler Zoltán
Nagy Zsófia
Reichart Emőke
Simon Sára Rozália
Soproni András
Tömör Szigfrid Krisztián
3.b osztályban
Csáki Levente
Kemény Dorottya
Pénzes Dorina
Piros Balázs
Sipos Csongor
Szalai Marcell
Tövisháti Marcell

4.a osztályban
Nevelőtestületi dicséretben részesült az alsó tagozat éveiben
nyújtott kimagasló tanulmányi
munkájáért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért:
Herpy Miklós Géza
Karanicz Anna
Klenner Kármen
Végvári Balázs
Kitűnő tanulók:
Kocsis Antónia Zsanett
Kőszegi Eszter
Ódor Benő
Végvári Balázs
4.b osztályban
Nevelőtestületi dicséretben részesült az alsó tagozat éveiben
nyújtott kimagasló tanulmányi
munkájáért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért:
Kemény Zsombor
Németh Sára
Wagner Áron Zoltán
Kitűnő tanulók:
Schuller Anikó
Szabó Tamás
5.a osztályban
Bíró Árpád Márk
Czékmán Fruzsina
Nemes Réka
5.b osztályban
Szilágyi Márkó Dominik
6.a osztályban
Bodó Csenge
Borostyán Boglárka
Csepke Bence
Katona Bálint
Tihanyi Anna
Tőzsér Szabolcs
6.b osztályban
Balogh Melani Kira
7.a osztályban
Nagy Gréta
Nemes Anna
Still Réka
7.b osztályban
Kocsis Vilmos Gábor

2015/június

7.c osztályban
Kovács-Szántó Szimóna
8.a osztályban
Antal Krisztián
Csepke Klaudia
Sánta Bernadett
Tőke Szonja Dorottya
Vasmatics Katja
9.ny osztályban
Nagy Vivien
Németh Kristóf
Szalay Viktória
11.a osztályban
Birtalan Fanni
12.b osztályban
Máté József
Varga Boglárka
A tanév végén sikeresen lezajlott
az érettségi vizsga.
Előrehozott vizsgázóink közül
többen dicséretet kaptak a kiemelkedő értékű érettségi vizsgájukért.
Vasmatics Ákos angol nyelv tantárgyból általános dicséretben
részesült.
Márton Gergely angol nyelv tantárgyból általános dicséretben
részesült.
Horváth Nikolett angol nyelv
tantárgy szóbeli érettségi vizsgáján nyújtott teljesítményéért
dicséretben részesült.
Molnár Vivien német nyelv tantárgyból általános dicséretben
részesült.
Csörgő Ramón olasz nyelv tantárgyból általános dicséretben
részesült.
Cseh-Bognár Szabina informatika tantárgyból általános dicséretben részesült.
Mádi Szilárd informatika tantárgyból általános dicséretben
részesült.
Pátkai Zsolt Márk informatika
tantárgyból általános dicséretben részesült.
12. a osztályban dicséretben
részesült:
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Magyar nyelv és irodalomból
szóbeli feleletéért: Bartalos
Márk Patrik, Boros Dániel, Ladányi Fanni, Pallag Szabina.
Történelem szóbeli feleletéért:
Szép Linett Mónika
Történelem vizsgájáért: Bartalos
Márk Patrik
Földrajz Írásbeli vizsgájáért:
Bartalos Márk Patrik
Dráma gyakorlati vizsgájáért:
Szikora Vivien
13.b osztályban
Az érettségi vizsgabizottság általános dicséretében részesítette
a következő tanulókat:
Kiss Szonja Bianka
Mayer Katalin
Szabó Magdolna
Szóbeli érettségi vizsga teljesítménye alapján dicséretben
részesült:
Berkes Róbert magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Csizmarik Nóra magyar nyelv és
irodalom, társadalomismerete
szóbeli feleletéért.
Czerovszki Réka magyar nyelv és
irodalom, társadalomismerete
szóbeli feleletéért.
György Zoltán magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Herendi Ráchel társadalomismeret szóbeli feleletéért.
Szabó Csaba biológia szóbeli
feleletéért.
Barsi Vivien magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Nagy Andrea magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Pálfay Fanni magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Péteri Fanni Panka matematikából elért teljesítményéért.
Tagyi Norbert magyar nyelv és
irodalom szóbeli feleletéért.
Zsohár Dóra magyar nyelv és
irodalom, történelem szóbeli
feleletéért.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

K á p o l n á s n y é k i
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Beharangozó
a Pettenden
megrendezésre kerülő
augusztus 20-ai
rendezvényre
NETFIT
Az idei tanévtől kötelező minden iskolában
a gyermekek fizikai képességeinek mérését
elvégezni felső és gimnáziumi tagozatokon.
A felmérések bevezetésének oka a magyar
felnőtt és fiatal korosztály rettenetes egészségi
állapota. A NAT-ba bekerült a nem fertőző
népbetegségek fogalom, amely a keringési, a
rákos betegségeket foglalja össze és az elhízást
és a mozgásszegény életmódot, mint fokozott
veszélyforrást külön kiemeli. A NETFIT célja
az iskolás korosztály felmérése és a tanulók

Sikeres pályázat
Iskolánk a Mentoráló intézményi működés kialakítására kiírt pályázaton 2014 szeptemberében sikeresen pályázott.
Így érdekes a matematika! módszertani
modellt Botta Andrásné, Váncsa Krisztina
és Vass Jánosné dolgozták ki, azzal a céllal,
hogy megismertessék iskolánk és más intézmények pedagógusaival, hogyan lehet a
pedagógiai hatékonyságot és a tanulói eredményességet fejleszteni matematika órán.
Az érdeklődő kollégáknak havonta szervezett bemutató óráinkon megmutathattuk, hogy

Akinek dalban
élnek a fények…
2015. június 20-án tartott koncertet a
Művelődési házban Szabó Andris, az a fiú,
akinek szobájára Isten nem vágott ablakot.
Andris 19 éves, születésétől fogva vak
fiatal. Tehetségét 2005-ben fedezték fel egy
Ki- Mit- Tud versenyen, ezáltal kapcsolatba
került Benkő Lászlóval, az Omega együttes zeneszerzőjével, segítségével azóta már három
lemeze jelent meg, melyek közül valamelyik
platina minősítést ért el. Andrist „Aranyhang
díjjal” is méltatták a Magyar Tudományos

A programot délelőtt 10 órai kezdettel főzéssel kezdjük, ahol
szingli lányok, fiúk, anyukák, apukák, nagymamák , nagypapák főznek!
Közben légvár, csúszda, arcfestés, ügyességi játékok, zene és tánc
szórakoztat mindenkit! Este 18 órakor ingyen vacsora, amit főzünk,
azt megesszük! Este kivetítőn nézzük Bp-i tűzijátékot! Utána - ha
sikerül – konga parti lesz, ezt követően pedig a karaokeé a főszerep,
késő este pedig kis retro zene miden korosztálynak! A rendezvény
idején büfé üzemel! Szeretettel várnak mindenkit a szervezők.

és szülők ráébresztése az esetleges hiányosságokra. A program nem csak mér, hanem
segítséget is nyújtani fog a diákok számára
az eredmények javításában. Ezt úgy hajtja
végre a program, hogy kész edzésterveket ad
a felzárkózáshoz azoknak, akiknek például az
ingafutásban vagy a testtömeg indexben javulniuk kell. A felmérés kitér az izomzat erejére, a
hajlékonyságra, az állóképességre a testtömeg
és testzsír helyes arányára egyaránt.
Nincsenek sokféle szintek, csak egészség
zóna, vagy fejlesztendő zóna van. Egyedül
a testtömeg indexnél található a súlyosan

az interaktív táblák, tanulói laptopok használata
hogyan segítik a matematika élményszerű tanulását, a kooperatív módszerek, csoportmunkák alkalmazása hogyan teszik könnyebbé a
matematikai ismeretek elsajátítását.
Célul tűztük ki bemutatni, hogy iskolánkban az alsó, felső és gimnáziumi tagozaton
egységes szemléletű nevelő-oktató munka
folyik, a tagozatok közötti együttműködés
és egymásra épültség növeli a matematika
oktatás eredményességét.
Az órákat látogató saját, és más iskolák
pedagógusai is, elismeréssel, pozitívan értékelték ezt a lehetőséget. Ezért pályázatunkkal

Bukovics Krisztián

elhízottaknál egy vörös zóna is a különösen
fejlesztendő területnek is. Az egészség zónát
az egyes felmérési feladatoknál igen alacsonyara helyezték, gondolom ezzel a pozitív
hozzáállást akarták elősegíteni.
Iskolánkban a mérést sikeresen elvégeztük és az értékelést több év felmérése után
tudjuk igazán elvégezni, feldolgozni. Reményeink szerint a mindennapos testneveléssel
együtt a NETFIT is segíteni fogja a tanulók
fizikai állapotának javulását.

Kisbíró

dülni. A fiú folyamatosan biztatta publikumát
az együtt éneklésre, buzdítására az egész ház
a dalolástól volt hangos. Minden egyes dalt
hatalmas tapssal köszönték meg a megjelentek, melynek a fiú nagyon örült, ahogy
mondta: „csinálják csak, nagyon szeretem”.

elértük célunk megvalósítását, megmutatni
iskolánkban a matematika tanítását és átadni
másoknak: Így érdekes a matematika!
A jól megválasztott módszerek alkalmazása, a csoportmunka, az IKT eszközök használata igazol bennünket, hogy ezt a tantárgyat
is lehet szeretni, örömmel, lelkesedve tanulni
és sikerélménnyel tanítani!
Reméljük a hozzánk ellátogató pedagógusok új módszerekkel és különleges szemléletmódunk megismerésével térhettek vissza
intézményeikbe és jó hírünket továbbították
kollégáiknak.
Vass Jánosné

énekelt volna vele, tapsolt volna neki vagy ne
érezte volna azt, hogy táncra szeretne per-

Hálásak vagyunk Andris, hogy ilyen érzésekkel gazdagodtunk általad!

2015. június 13-án, szombaton családjaikkal ünneplő fiatal sereg lepte el a nyéki
focipályát és annak környékét. Az egyesület vezetőinek szorgos segítségével ünnepi
szintérré alakult át a sportlétesítmény azért,
hogy a nyéki sportegyesület méltóképpen
ünnepelhesse meg a most lezárt 2014/2015ös idényt, illetve, hogy Podhorszki István
polgármester úr átadhassa az egyesület
U18-as csapatának Istvánovits Tibor elnök
úr kíséretében a kőkemény küzdelemben
megszerzett bronzérmet.

A fiatalok kiemelték azt, ahogy Sziládi
„Tex” István segítette a csapatot, az ő mindenkori bátorítása plusz erőt jelentett, ezért
egy éremmel meg is jutalmazták őt.

A csapat tagjai: Sarf Gergő, Gerhát Csaba,
Gerhát András, Korcz Gergő, Sikó Koppány
Sebestyén, Kratancsik Tamás, Zsohár Attila,
Hornyák Bence, Sülle Martin, Majdán Martin, Hajnal Zoltán, Eipl Szabolcs, Székelyföldi
Erik, Németh Márk, Kiss Árpád, Preimayer

Makett tábor: Június 21-28.
Helyszín: Református Gyülekezeti ház (a
templom mellett)
Felelős: Papp György
Jazz Balett tábor: Június 29-július 3.
Szervező: Rohonczy Mónika
Tábort vezetője: Bostyai Emília, Nívó díjas
táncpedagógus.
Díja: 10.000,- Ft/fő, az ebéd ára: 2250,- Ft/fő/hét
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A hallgatóság a kapott élmény után
háláját fejezte ki a hangokból képeket festő énekesnek és sok sikert kívánt további
munkájához.

Bence Tibor, Hajdu Boldizsár, Velki Máté, Devecsai Márk, Józsa István, Kuti Zsolt, Majdán
Péter és edzőjük Tóth László úr.

A Kápolnásnyéki
Református Egyház-község
nyári táborokat hirdet:

A fiút, aki igazán a szívével lát, ezúton
szakmailag ismerték el, de nem elhanyagolható fele az emberi volta sem. Andris
mindenki számára példaértékű emberi
tulajdonságokkal rendelkezik, rendkívül
tájékozott, erős, vidám és élettel teli fiatal,
aki mindenkit az életszeretetre tanít jelenlétével. Igazi fény az életben.

2015/június

Eredményes
szezon a
Vörösmarty
Sportegyesület
utánpótlás
csapatánál!

Szabó Balázs
a testnevelés munkaközösség vezetője

Akadémia dísztermében. Ezt a díjat olyan
vak és gyengén látó gyerekek és felnőttek
nyerhetik el, akik valamilyen kiemelkedő
szakmai vagy emberi tettet vittek véghez.

Andris műsora könnyek és mosolyok közt
telt el. A szívet melengető előadáson nem
volt olyan ember a közönség soraiban, aki ne

K á p o l n á s n y é k i

Bizonyságot tettek, hogy itt nagyon jól
érzik magukat, és jövőre is szeretnének egy
ugyan ilyen szép eredményt elérni.
Preimayer Bence csatár ráadásul a góllövő lista 2. helyezettje lett 28 góllal, míg a
csapat másik erő csatára Németh Márk a 12.
helyezett 12 találattal. Gratulálunk nekik is.
Tóth László „Laci bá” rajongásig szeretett edző
megsúgta, hogy csak pár ponttal ért el többet
az aranyos csapat, és neki különösen emlékezetes marad a Fehérvárcsurgó elleni meccs,
de dicsérte az elvégzett edzés munkát, és úgy
látja, hogy a nyéki csapat az ő vezetésével jövőre előrébb végezhet, ha marad a lelkesedés
és a második félévben kialakult csapategység.

A sportolók polgármester úr társaságában kitűnő hangulatban fogyasztották
el Bandi bá’ híresen ízletes vadpörköltjét.
Mindannyian egyetértettek, hogy ilyen
eredmények mellett tényleg öröm a foci.
Valamennyien köszönetet mondtak az önkormányzat, a különböző cégek, a kajászói
Robinia Group, a Tó-Vill Bt., a Pauger Kft.
támogatásáért, amelyek nélkül megoldhatatlan lett volna a fiatalok játszatása, a
pályafenntartás, az utaztatás.
Az ünnepségen részt vettek még a szép
sikert elért U21-es csapat tagjai, akik 5.

Kémia tábor: Augusztus 4-8.
Tanárok: SOTE tanárai 12 évnél idősebb fiatalokkal szeretnék megszerettetni a kémiát
Részvételi díj: 10ezer forint.
Szervező: Mándi Dávid Gergő gyógyszerész
hallgató
Hittantábor: Augusztus 11-15.
Szervező: Református Egyházközség, jelentkezni a lelkészi hivatalban
Sporttábor: Augusztus 18-22.
Hangsúlyos a labdarúgás, de lesz kerékpározás, hegyi séta, strandolás, főzés és horgászat

helyen végeztek valamint a télen megszűnt
pettendi ifjúsági csapat helyett kiállt Kápolnásnyék II. számú csapata, amely 11.
helyezésig vitte az U21-es bajnokságban.
A 7, 9 és 11 éves csapatok is előkelő
eredményeket értek el, az U11-es futballisták Kármán Tibor utánpótlásedző felkészítő
munkájának köszönhetően kimagaslóan teljesítettek. Jól érzékelhető, hogy ha egy ilyen
kedves közösségben nincsen széthúzás, akkor
sokra hivatott. Ezért köszönet minden önkéntes segítőnek és rendező pályamunkásnak is.

FELHÍVÁS!
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület a Református Egyházközséggel közösen,
az Önkormányzat eszközbeli támogatásával
Sport- és focitábort szervez a Szent Gellért
téri pálya központtal. A tábor időpontja:
2015. augusztus 18-22-ig lesz. Várjuk azokat
az általános iskolásokat, akik szeretnek
focizni, mozogni. A tábor egyben toborzó
is a 2014/15-ös sportszezonra. Szeretnénk
13 éves és 15 éves foci csapatot szervezni.
Jelentkezni lehet: Menus Tamás edzőnél,
vagy a lelkészi hivatalban.
KVSE elnökség

Ifjúsági tábor: Július 27 - augusztus 1.
6. osztályt végzett és annál idősebb, legfeljebb 16 éves fiatalok számára.
Helyszín: Vértesboglár, részvételi díj: 13 ezer
forint/fő/hét.
A táborokra jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban Burján Zsoltnál (Kápolnásnyék,
Vörösmarty u. 16., hétfőtől-péntekig 8 órától
16 óráig), vagy a vasárnapi 10 órái kezdetű
istentisztelet után.

K á p o l n á s n y é k i
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„Itt a nyár, de
az óvoda nyitva
áll…„
Óvodánk már második éve tart ügyeletet egész nyár folyamán.  A májusi óvodai
ballagás illetve a nyári idő elérkezésével
megkezdődik a nyári óvodai élet. A nyári
időszakban összevont csoportokban fogadjuk a gyermekeket.
Óvodapedagógusaink most is törekednek arra, hogy a nyári napokat óvodában
töltő gyermekek számára sok érdekes tevékenységet kínáljanak. A gyermekek az árnyékolók, napernyők védelmében rajzolhatnak,
festegethetnek, hajtogathatnak, ragaszthatnak. Sok lehetőségük van mozgásos játékra,
az állandó udvari játékszereken kívül sokat
labdáznak, fociznak az ovisok.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Önkormányzatunk az idei évben is megállapodást
kötött Turbók Jánossal, a Popstrand főrendezőjével az Agárdi Popstrand nyári zenés
rendezvényeire. A megállapodás értelmében
minden Kápolnásnyéken élő, állandó lakóhellyel rendelkező lakos 50%-os belépési
kedvezménnyel tudja igénybe venni az Agárdi
Popstrand saját rendezésű koncertjeit.
A kedvezmény  igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy  
egyéb személy azonosításra alkalmas igazolvány (jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya,
együttes felmutatása szükséges.

Ez idő alatt fokozottan figyelmet fordítunk az egészségvédelemre, a megfelelő
folyadékfogyasztásra.
Az erős napsugárzás a magas hőmérséklet különös veszélyt jelent a gyermekek
számára, ezért igyekszünk az udvaron található árnyas fák alatt tölteni a legmelegebb
órákat, illetve fényvédő krém használata is
elengedhetetlen ezekben a hónapokban.

2. Kincskereső játék!
Ennek a játéknak az egyszerűbb változata (kicsiknek), amikor az udvaron, homokozóban, játszótéren elrejtetek apró tárgyakat, vagy édességeket (nyalóka, csoki,
kis műanyag figurák, autók, plüss játékok)
és ezeket kell a gyerekeknek megtalálniuk.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra van igényük, a fűre tett
szőnyegen biztosítunk lehetőséget, könyvet
nézegethetnek, építethetnek, kirakózhatnak
kedvükre.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a
gyermekek szívesen jönnek az óvodába,
vidáman telnek a napjaik, miközben izgatottan várják a közelgő családi nyaralást,
programokat is.
Fontosnak tartom pedagógusként illetve
egyben szülőként is megosztani Önökkel azt
a véleményemet, amelyet hozzáteszek, a
média különösen kiemel, milyen nehéz manapság a szülőknek megoldani a gyermekek
nyári időszak alatt való elhelyezését. Kihangsúlyozom, hogy egyetértek a szülőkkel,
miként a táborok költségét manapság egyre
kevesebben tudják fizetni, és ebben a rohanó és versengő világban nem engedhetjük
meg a több hetes szabadság kivételét, mert
ez talán a munkánkba is kerülhet.
Azonban nekem kötelességem elsősorban a gyermekek szemszögéből nézni ezt a
problémát.Sokszor hallom azt a mondatot,
hogy „a gyerek unatkozik otthon és ezért
jobb, ha az óvodában van”.
A gyermekek az állandóan dolgozó
szüleikkel egyre kevesebb tartalmas időt
töltenek.

Nagyobbaknak már készíthettek egy
térképet, vagy egy rejtélyes feladványt
(képrejtvény, keresztrejtvény, találós kérdés), ami alapján el kell jutniuk egy kincslelő
helyszínre. Ott aztán a kincsen kívül egy
újabb feladvány várja őket, ami egy újabb
helyszínre vezet.
3. Lufi minden mennyiségben
A lufi amilyen egyszerű, olyan varázslatos játékszer. Minden gyerkőc imádja és sokféle játékra alkalmas. Ha magatok veszitek
meg a lufit valamelyik nagyobb boltban, az
nemcsak pénztárca kímélő megoldás, hanem a kidurrant lufit könnyen lehet pótolni
is. És hogy mit játsszatok a lufival?
Készítsetek például vicces fejeket:

Néhány kreatív gyerekjáték, amivel elrohan az idő:
1. Közös barkácsolás
Örömet szerezhettek a gyerekeknek azzal is, ha együtt készítetek valami olyasmit,
amivel aztán később játszani is tudnak. Ha
van otthon nagy dobozotok, alkothattok
belőle például terepasztalt, babaházat.

Mindenkinek jár egy kis szabadság, feltöltődés mind szellemileg mind fizikailag, a
gyermekeknek is.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Mindenkinek jó pihenést, kellemes együtt töltött
perceket a nyárra.
Sinka Ágnes
vezető óvodapedagógus
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