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Önkormányzati hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.03.08-i soron
kívüli nyilvános ülésén tárgyalta a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt, a víziközmű vagyon tulajdonát
érintő változásokat. A törvény rendelkezései
alapján a kizárólagos állami tulajdonban álló
regionális víziközmű rendszerhez csatlakozó
önálló átadási ponttal le nem választott
önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű
vagyonelemek, ill. a használati díjból befolyt
víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a törvény erejénél fogva
2017.07.01-én a magyar államra száll. Kápolnásnyék község esetében az ivóvíz hálózat
vonatkozásában a jogszabályi változások
nem érintik a hálózat tulajdonjogát, miután
az teljes egészében állami tulajdont képez,
ugyanez igaz a kápolnásnyéki közüzemi
szennyvíz csatornahálózat vonatkozásában
is. Ez alól kivétel Kápolnásnyék Pettend településrészének közüzemi csatornahálózata, amely a mai napig az önkormányzat
tulajdonát képezi. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy a törvényben foglalt feltételek
alapján nem kívánja tulajdonában tartani az
érintett csatorna szakaszt, ezért tudomásul
vette azt, hogy a törvény erejénél fogva
annak tulajdonjoga a magyar államot illeti
2017.07.01. napjától. A tulajdonváltás a
szolgáltatás tekintetében változást nem hoz,
csak annyiban, hogy az ellátási felelősség
ezen időponttól kezdődően a magyar államot terheli.
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök előkészítése kapcsán megvitatta
és jóváhagyta a településszerkezeti terv
véleményeztetésre előkészített változatát.
A településrendezési eszközök lakossági
véleményeztetésével kapcsolatos fórum
időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk
a lakosságot.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. évi településfejlesztési célkitűzések
végrehajtása érdekében meghívásos ajánlattételre kért fel három vállalkozást a köztemetőben lévő ravatalozó épület vizesblokkal
(illemhely + mosdó) történő bővítésére. A
beérkezett ajánlatokat a határidő lejártát
követően fogja elbírálni.
A településközpont rehabilitációjával
kapcsolatos feladatok koordinálása érdekében a beruházással kapcsolatos projektmenedzseri és pénzügyi szakértői feladatok ellátására ajánlattételre kért fel erre
alkalmas szervezeteket, jóváhagyta az erre
vonatkozó ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatokat a
határidő lejárta után fogja elbírálni a Képviselő-testület.
Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017.
január 1-én hatályba lépett módosítása
tartalmazza a polgármesterek illetménymegállapítására vonatkozó szabályokat. A
Képviselő-testület e rendelkezésekre figyelemmel Podhorszki István polgármester illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően
havi bruttó 548.400,- Ft-ban, kötelezően
megállapítandó költségtérítését pedig havi
bruttó 82.300,- Ft-ban határozta meg.
A továbbiakban a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában álló helyiségek
bérleti jogviszonyának megszüntetéséről, ill.
meghosszabbításáról döntött.
Ezt követően a Képviselő-testület a humán szolgáltatások fejlesztésére kiírt Európai Uniós pályázaton történő részvételről
döntött, melyen Gárdony, Velence, Pákozd
és Sukoró települések önkormányzataival
közösen kíván részt venni.
A Képviselő-testület elfogadta azt a határozati javaslatot, amely a Velencei Központi
Orvosi Ügyelet biztonságos működtetése
érdekében a készenléti szolgálat megerősítését tűzte ki célul és a későbbi betegforgalmi adatok alapján dönt a készenléti orvos
további foglalkoztatásáról.
A Képviselő-testület állampolgári kezdeményezésre megvitatta a Kutas-sor beépítésére vonatkozó szabályozási előírások
későbbi módosítását, amely elsősorban a
beépítés feltételére vonatkozó közművesítési kötelezettséget érinti. Ebben végleges
döntést a Képviselő-testület az új helyi építési szabályzat elfogadásakor hoz.
Március 16-i soron kívüli nyilvános ülésén a Képviselő-testület a településközpont
rehabilitációs munkáinak kivitelezésére
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
döntött, ennek keretében a képviselők jóváhagyták az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, egyúttal a testület elrendelte
az ajánlattételi felhívás megküldését öt – a
feladat ellátására alkalmas - szervezet részére ajánlatkérés céljából. (A településközpont rehabilitációjával kapcsolatosan
e lapszámban külön olvashatnak részletes
tájékoztatást.)
A Képviselő-testület megvitatta a Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület megkeresését. Az erre vonatkozó javaslatot a
testület elutasította.
Március 27-i soros nyilvános ülésén a
Képviselő-testület megtárgyalta az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetét, melyet – az előzetes
szakmai véleményezésre jogosultaktól beszerzett véleményeket figyelembe véve
– jóváhagyott. Az ellátási körzetekben a

korábbiakhoz képest változást nem történt.
Ezt követően a Képviselő-testület a
Kormányhivatal észrevétele alapján módosította a helyi népszavazásról, valamint
a Képviselő-testület szervezeti és műkődési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
egyes szabályait.
A polgármester előterjesztésében rendeletet alkotott a civil szervezeteket érintő
új támogatási rend szabályairól, egyúttal a
korábbi szabályozást tartalmazó rendeletét
hatályon kívül helyezte.
Az óvodavezető javaslatára, fenntartói
jogkörében eljárva jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendet.
A társult településekkel együttműködve
jóváhagyta az egészségügyi alapellátáshoz
tartozó ügyelet körzeteinek kialakítására
vonatkozó rendelet-tervezetet, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét.
Törvényi előírásokra figyelemmel elfogadta az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
A jogszabályi eljárások alapján a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
beszámolt a 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről, melyet – miután Kápolnásnyék is a
parancsnokság ellátási területébe tartozik
– jóváhagyott.
A Székesfehérvári Tankerületi Központ
igazgatójának megkeresésére megvitatta a
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő kisebb jelentőségű átszervezési
javaslatot, és miután az intézmény vezetésével egyetértésben történik, valamint érdemi
jelentős változást nem okoz az intézmény
életében, az ellen kifogást nem emelt.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy
az elmúlt évben adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzat támogatásaként megítélt 112.000.000,- Ft központi
költségvetési támogatás felhasználási célját módosítja oly módon, hogy a korábbi
fejlesztési célok terhére 33.837.697,- Ft
támogatási összeg átcsoportosítását kezdeményezi a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
egy csoporttal történő bővítése érdekében.
A bővítés indoka a folyamatosan növekvő
gyermeklétszám miatti férőhely bővítés.
(Ennek részleteiről e lapszámban olvashatnak bővebben.)
Korábbi felhívásának eredményeként a
Képviselő-testület döntött a köztemető ravatalozójának vizesblokkal történő bővítésére
kiírt ajánlatokról. A kivitelezéssel a legked-
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vezőbb ajánlatot tévő MAVA-PLAN Kft-t bízta
meg, a szükséges forrást – 3.281.000,- Ft +
ÁFA összeget – az idei évi költségvetésben
saját forrásból biztosítja. Felhatalmazta a
polgármestert a nyertes ajánlattévővel történő szerződéskötésre.
A településközpont rehabilitációjával
kapcsolatos kivitelezési munkák koordinálásával és pénzügyi tanácsadással kapcsolatos feladatokra beérkezett ajánlatok
alapján a Képviselő-testület a feladattal a
legkedvezőbb ajánlatot tévő Velencei-tavi
Terület-és Településfejlesztési Nonprofit
Kft-t bízta meg, melynek az önkormányzat
alapító tagja.
Az évtizedes kapcsolatra tekintettel a
Képviselő-testület döntött arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő műfüves
pályát 2017. június 2.-4. közötti időpontra
kézilabda torna lebonyolítására az Újpest
Sportklub Lakóterületi Sportegyesület részére 40.000,- Ft-ért bérbe adja.
A Képviselő-testület a továbbiakban határozatban nyilvánította ki azon szándékát,
hogy a felvidéki magyar nemzetiségű Ipolynyék településsel testvértelepülési kapcsolat
kialakítását kezdeményezi.
2017. április 18-i soron kívüli nyilvános ülésén a Képviselő-testület megvitatta
a többségi tulajdonában lévő Kápolnásnyéki
Közterületfenntartó Kft törzstőkéjének emelésére vonatkozó javaslatot. A tőkeemelés
előirányzatát a 2017. évi költségvetésében
már korábban jóváhagyta. A Képviselő-testület a törzstőke 5.000.000,- Ft-tal történő
emelését kezdeményezte és hagyta jóvá annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervezet
pénzügyi kötelezettségeinek eleget tegyen.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda bővítési munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívást és
dokumentációt. Elrendelte az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció megküldését öt
vállalkozás részére ajánlattétel céljából. A
beruházás a közbeszerzési törvény hatálya
alá tartozik, a nyertes ajánlattévő kiválasztásáról a testület az ajánlattételi határidő
lejártát követően dönt.
Ajánlatkérési eljárást indított a Képviselő-testület a településközpont rehabilitációjával kapcsolatos beruházási munkák
műszaki ellenőri feladatainak ellátására és
elrendelte az ajánlattételi felhívás három, a
tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szervezetnek történő megküldését.
A műszaki ellenőr kiválasztásának ügyében
az ajánlattételi határidő lejártát követően
dönt a testület.
Ezt követően megtárgyalta az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek
eredményeként elfogadta a közbeszerzési
eljárás során alkalmazandó új közbeszerzési szabályzatát és a korábbi szabályozást
hatályon kívül helyezte.
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Tájékoztató a
településközpont
átépítési munkáiról,
az óvoda bővítéséről
és egyéb településfejlesztési feladatok
előkészítéséről

Tisztelt Kápolnásnyéki Lakosok!
Magyarország Kormányának döntése
alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata 270.000.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült a településközpont rehabilitációs munkáira. A Kormányhatározat alapján a támogatási összegből
200.000.000,- Ft 2015. év végén az önkormányzat számlájára került, a további
70.000.000,- Ft-os támogatás utalása is
várhatóan rövid időn belül megtörténik.
A támogatás kötött felhasználású, melyből
más fejlesztési cél nem valósítható meg. A
kormánydöntést követően az önkormányzat megkezdte a beruházás előkészítését, a
szükséges engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítését és ehhez kapcsolódó hatósági
engedélyek beszerzését. A jogerős hatósági
engedélyek birtokában az önkormányzat
képviselő-testülete a kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást indított.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően
2017.04.26-i ülésén hozott döntésében
megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes volt, az öt felkért ajánlattévő
közül négy benyújtott ajánlatát, melyből
három felelt meg az ajánlattételi kiírásnak
és a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek.
A három érvényes ajánlat közül – a Bíráló
Bizottság javaslatát elfogadva - a képviselő-testület a legkedvezőbb ár-érték arányú
ajánlattévő UTÉPPARK Kft-t (székhely: 8000
Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) választotta ki.
A nyertes ajánlattévő a kivitelezési munkák elvégzésére 194.556.668,- Ft + ÁFA
(bruttó 247.087.968,- Ft) összegű ajánlatot
tett. Az ajánlat tartalmazza a Fő utcának
óvodától gyógyszertárig terjedő közterületi
szakaszának, valamint a Vörösmarty Emlékpark és Hősök Parkja területének teljes körű
felújítását. A beruházási munkák keretében
az érintett területen térkőburkolat kialakítása történik, a felszíni csapadékvíz elvezető
árkok zárt rendszerűvé lesznek átalakítva,
az utca szakasz légvezetékes villamoshálózata helyett földkábeles bekötés épül, és az
érintett szakasz új LED lámpás kandeláber
világítást kap. Az átépítés érinti az utca szakaszon 2 db autóbusz megállóhelyet is, melyek
átépítésre kerülnek, a gyógyszertár előtti
pedig néhány méterre áthelyezésre kerül.
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Az ajánlat keretében megépül a Kastélyt Fő
utcát megközelíthetővé tévő útszakasz is. A
tényleges építési munkákon felül egyéb költségként merül fel az útépítéshez szükséges
földterület vásárlása, az engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítése, a felelős műszaki
ellenőr, valamint a megvalósítást koordináló és pénzügyi ellenőrzést ellátó szervezet
és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
végző ügyvédi iroda díja. Így a beruházás
megvalósítása az összes járulékos költséggel
együtt 292.223.000,- Ft lesz. A 270.000.000,
Ft állami támogatáson felül a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat saját
költségvetési tartalékából 22.223.000,- Ft-ot
biztosít. A beruházás I. ütemének kivitelezési
határideje 2017.08.15., a II. ütem – a Fő
utcától a Kastélyig tartó bekötő út kiépítése
a gyógyszertár mellett – 2017.11.30.
A munkák kivitelezése várhatóan érinti
a település ezen szakaszának gyalogos és
közúti gépjármű forgalmát. A kivitelezési
munkák során felmerülő esetleges kellemetlenségek tekintetében a lakosság és a
közlekedők megértését, türelmét kérjük. A
kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy csak a lehető legszükségesebb
mértékig okozzon fennakadást a közlekedők számára.
Az idei évben elengedhetetlenné vált
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda bővítése. Legutóbb 2014-ben vált szükségessé az
akkori négy csoportos óvoda öt csoportra
történő bővítése, az örvendetesen növekvő
gyermeklétszám az idei évben ismételten
szükségessé tette az egy csoporttal (25 fő)
hat csoportra történő bővítést. Az önkormányzat jogerős építési engedély birtokában
lefolytatta a közbeszerzési eljárást, melynek
eredményeként 2017.04.26-i ülésén a képviselő-testület a MAVA-PLAN Kft-t bízta meg a
kivitelezéssel. A beruházás keretében megtörténik az épület 25 férőhelyes bővítése,
valamint egyes kiszolgáló helyiségeknek a
tetőtérben történő kialakítása.
A beruházás fedezetét az önkormányzat
az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok számára biztosított vissza nem térítendő állami támogatásból biztosítja, az elnyert 112.000.000,- Ft
infrastruktúra fejlesztésre igényelt támogatásból e célra 26.652.000,- Ft + ÁFA összeget
átcsoportosított. A kivitelezés határideje
2017.08.15. Amennyiben a vállalkozó a határidőt tartani tudja, minden beíratott óvodáskorú gyermek elhelyezése biztosítható.
A támogatásból fennmaradó
77.603.000,- Ft-ot az önkormányzat a település út-és járdahálózatának további
felújítására, bővítésére kívánja fordítani. A
közbeszerzési eljárás megindításáról rövidesen dönt a képviselő-testület, szeretnénk, ha
ezek a beruházási munkák 2017. II. félévében
elkészülnének.
Podhorszki István
polgármester
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LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kápolnásnyék Önkormányzata a Településképi
arculati kézikönyv, valamint a Településképi Rendelet készítését határozta el (a
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően). A munka jelenleg az
előkészítés fázisában van, melynek során
a készülő dokumentumokkal kapcsolatban
írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden
1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. kápolnásnyéki székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
3. kápolnásnyéki székhellyel bejegyzett
civil szervezet.
A településképi arculati kézikönyv (TAK)
szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg.
Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi
jellemzőit, a településképi szempontból
egymástól jól elkülönülő településrészeket
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket.
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi
és egyedi védelmét, a településszerkezet,
településkarakter, tájképi elem és egyéb
helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint
a településképi követelményeket. Az Eljr.
21-22.§ alapján a TKR megalapozására a
TAK szolgál.
Kérem, hogy a Településképi arculati
kézikönyv, valamint a Településképi Rendelettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2017. május 18-ig juttassák el az
alábbiak szerint:
1. e-mailben a muszak@kapolnasnyek.
hu címre vagy
2. vegyen részt személyesen a 2017.
május 18-án 17.00 órai kezdettel az
Önkormányzati Hivatal dísztermében
tartandó előzetes lakossági fórumon.
Podhorszki István
polgármester
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Óvodai élet
Tavaszi zsongás,
virágültetéssel
Az óvodai környezeti nevelés célja a
gyerekeket körülvevő természeti környezet megismerése. Ebbe beletartoznak a
növények is. Ezt a célt szolgálja az óvoda
udvarán kialakított és beültetett kertrész
amibe virágokat ültettünk.
A környezeti nevelés egyik eszköze a
kerti munka, ahol találkoznak a gyerekek a

növényekkel a munkavégzés során. Érdeklődőbbek, kíváncsiabbak lesznek a tapasztalások által. Az sem elhanyagolható szempont,
hogy a munka által környezetvédő szokások
alakulnak ki. A közösen végzett munka elősegíti a kooperációt és mások munkájának
megbecsülését. Önállóbbak lesznek, erősödik önbizalmuk. Lehetőség van a kerti
munkához szükséges szerszámok, eszközök
helyes használatának megtanítására is. Ez
történt a mi csoportunkban is. Szorgos kis
kezek dolgoztak a virágültetés napján. Aki
tudott kis gereblyét, lapátot, vödröt, öntö-

zőkannát hozott. Mások anyukája gyönyörű
virágpalántákkal ajándékoztak meg minket.
Bár csöpörgős volt az idő, kedvünket ez
sem szegte. Virágföldet hordtak a gyerekek
az előre előkészített részekre, az óvónénik
segítségével elültették a szebbnél szebb virágokat. Rendszeresen locsolgatjuk, ápoljuk
kis kertünket. Minden nap gyönyörködünk
a nyíló virágokban, figyelemmel kísérjük a
bújó virágmagokat.
Kovács Sándorné
óvodapedagógus

csében van részünk, hogy óvodavezetőnk,
Sinka Ágnes kezei alól csodaszép horgolt és
kötött használati és dísztárgyak kerülnek ki.
Örömmel vállalta, hogy bejön a csoportba
és megmutatja a gyerekeknek hogyan kell
dolgozni a horgolótűvel.
Ellátogattunk az óvoda szomszédságába
levő varróműhelybe is, ahol a gyerekek megfigyelhették működés közben a varrógépet,
tűzőgépet, a próbababát, az óriási vasalót.
Örültünk, hogy Horváth Terézia fogadta a Pillangó csoportos óvodásokat és türelemmel
végig mutogatta, magyarázta műhelyének
minden zegét-zugát.
A témahét során fonalat csoportosítottunk vastagság, hosszúság szerint csukott
szemmel is, különböző formákat alakítottunk ki, rajzoltunk fonalból, mértünk hos�szúságot. Nyakláncot is sodortunk és színes
pókhálót szőttünk. A gyermekek megismerték azt is, hogy ma milyen gépek helyettesítik a régi „mesebeli” eszközöket.
Így telt el új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodva a szövés, fonás, varrás hete a
Pillangó csoportban. Külön köszönjük Sinka

Ágnes és Horváth Terézia közreműködését
óvodai nevelő-oktató munkánkban.
Pillangó csoport

Sző, fon, nem
takács
Szőjetek lányok, fonjatok lányok,
Hadd csendüljön, hadd pendüljön!
Kinek szőjünk kendőt? Szőjünk Rékának.
Énekelték és játszották a Pillangó csoportos óvodások a fenti népi gyermekjátékot és csodálkozva nézték hogyan fogy a
belső kör és gyarapszik a külső, pont mint
a gombolyag gömbje csökken és növekszik
letekerés, feltekerés közben. Azon a hűvös,
borongós februári héten a fonalkészítés,
szövés, horgolás, varrás érdekességeiről
beszélgettünk.
Zdenek Miler, cseh rajzfilm készítő és
illusztrátor, A kisvakond nadrágja c. meséjéből megtudták a gyerekek, hogyan
lesz a lenből vászon és abból nadrág,
vagyis milyen munkálatokat végeznek el az
állatok a kék virágú növényen, amíg varrható
anyag, majd nadrág lesz belőle. Megismerkedtek a régi eszközökkel és azok elnevezésével, amelyek ugyanazokat a munkálatokat
végzik, mint a mesebeli állatok: gereben,
tiló, rokka, orsó, szövőszék.
Ezzel szókincsük is gyarapodott és így
még érthetőbbé vált számukra a népmesék
világa. Az új szavak tudásának birtokában
élvezettel hallgatták A három fonóasszony
meséjét, jót derültek azon, hogy a rokka
használatától egyiknek a lába lett nagy, másiknak az ajka lógott a sok szál nyálazástól, a
harmadiknak pedig a hüvelykujja nőtt meg
a szál sodrástól.
Érdekessége volt a hétnek, hogy kapcsolatba kerültünk két olyan személlyel, akinek
hobbija, illetve munkája a fonallal, illetve
vászonnal való foglalkozás.
A gyerekek ritkán látnak már kötögető
nagymamát, felnőttet. Abban a szeren-

K á p o l n á s n y é k i

6

Kisbíró

2017/május

Az Egészség
Világnapja
1948. április 7-én kezdte meg működését
az ENSZ intézményeként az Egészségügyi
Világszervezet (WHO). Ennek tiszteletére
tartjuk meg április 7-én az Egészségügyi
Világnapot.
Az egészség nem csupán a betegség
hiánya, hanem a teljes testi, lelki és szociális
jólét állapota, melyben az ember harmoniában él a környezetével, s természetes
módon küzdi le annak kihívásait. Az egészséget legnagyobb mértékben befolyásoló
tényező az életmód, azon belül a táplálkozás
és a mozgás.
Mit is jelent az egészséges életmód?
Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap az
egészséges életmód fenntartása és megőrzése. A nem megfelelő életvitel, a helytelen
táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a
túlhajszoltság kimerültséghez, betegségek
sokaságához vezet. A legtöbb ember akkor
ébred tudatára, hogy egészsége is van, amikor az évek során elveszíti azt. Ezért fontos,
hogy az egészség a felnövekvő nemzedék
érdeke legyen: egy „befektetés” a jövőbe
az egyén boldogulásának elengedhetetlen
feltételeként. Az óvodás gyermeket kíváncsisága, tudásvágya ösztönzi arra, hogy
minden alkalmat megragadjon új dolgok
megélésére. A környezet megismerésébe
beletartozik a biológiai szükségletek, így a
táplálkozási, pihenési, mozgásigény kielégítésével kapcsolatos szükségletek kielégítésének a módja is. Napjaink gyermekei egyre
növekvő százalékban küzdenek valamilyen
táplálkozási problémával. Ilyenek a túlsúly, a
rendszertelen táplálkozás, az alultápláltság,
az ételallergia, különböző összetevőkre való
érzékenység. A gyermekek lelki életének,
jellemének kialakításában döntő fontossága van az első hat-hét életévben szerzett

Az utolsó év
kapujában
Biztosan sokan emlékeznek még arra az
időre, amikor számolták a heteket, félelemmel, vegyes izgalommal várták a napot, amikor gyermekük először lépett az óvodába.
Hamarosan anya kezét helyettesítő
zsinórba kapaszkodva sétáltunk a faluban.
Azóta eltelt néhány év, amely nagy változást
hozott a gyermekek életében. Így a középső
csoport vége felé kialakult, elmélyült az
összetartozás érzése, szeretik és hiányolják
egymást és a felnőtteket, ha hiányoznak
egy-egy napot. Ami az elején egy kicsit

benyomásoknak. A családi szocializáció
folyamatában és az óvodai élet során tanulják, tapasztalják meg a gyerekek, hogy
az emberi testtel szeretettel, gondoskodóan
kell bánni. Az élet és az egészség az ember
alapvető, semmi mással nem pótolható
értéke, fenntartása minden ember elemi
érdeke. Az egészséghez szükséges eszközök,
feltételek, lehetőségek megszerzésében ma
még nincs esélyegyenlőség. Az erre való törekvés napjaink nevelőmunkájában kiemelt
egészségpedagógiai feladat. A gyermekek
életében fontos a megfelelő rendszer, a
rendszeresség kialakítása.
Az Egészségnap célja az volt, hogy a
gyermekek játékos módon sajátíthassák
el, hogyan kell ügyelniük az egészségükre,
miért szükséges a gyümölcs- és zöldségfogyasztás. Nagy feladat egy óvodás számára
mindazokat a szabályokat, szokásokat elsajá-

títani, melyek az egészségét szolgálják. Sokat
segítettek a témához szorosan kapcsolódó
különféle mondókák, versek, a testrészekkel,
betegséggel kapcsolatos mesék, történetek.
Ezen a napon minden csoport egészséges
alapanyagokból különleges finomságokat
készített, melyekből kóstolót kaptak a gyermekek.
Simonné Bicskei Anikó- óvodapedagógus
Zsidákovits Zoltánné- óvodapedagógus
Böcskei Istvánné- dajka néni

nehézkesebben ment, már az is rutinosan, begyakorolt mozdulatokkal történik a
mindennapjainkban. Egyedül tisztálkodnak,
törölköznek, önállóak a fogmosásban, étkezésnél a villát is ügyesen használják, egyre
tisztában étkeznek. A játékidő végeztével
rakodásra kerül a sor, pillanatok alatt rendet
raknak a csoportszobában, végül minden
játék a helyére kerül. A munkát-éppúgy
mint a játékot- örömmel végzik. Nagyon
szeretik a meséket, verseket, szívesen bekapcsolódnak a verselésbe, várják-kérik a
mesét. De nem csak versekhez, mesékhez,
hanem a dalokhoz is kötődnek nagyon, a
dalos játékok és a hangszerjátékok is motiváló erővel hatnak rájuk. Egyik legkedveltebb tevékenységük a rajzolás, és mivel
elég sok technikai eljárást ismertünk meg

eddig, azt is egyre biztosabban alkalmazzák.
Szókincsük robbanásszerűen bővül, és mivel
mi igyekszünk tágítani érdeklődési körüket
már maguktól is észreveszik a változásokat
környezetükben, összefüggéseket keresnek.
Elmondhatjuk, hogy a gyermekek eddigi
óvodás életük folyamán nagy fejlődésen
mentek keresztül- értelmi, érzékszervi, mozgás, beszéd-képességeikben.
A nagycsoport még ránk vár az utolsó év,
amely nagyon fontos, hiszen ezek a képességek teljes kibontakozását láthatjuk majd
a jövőben. Olyan gyermekeket szeretnénk,
akik játszanak a szó nemes értelmében,
vidáman, felszabadultan a játék természetes
örömével.
Katica csoport óvodapedagógusa
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Nyuszi ül a fűben…
Az ünnepek előtt két héttel már készülődünk a húsvétozásra. Több tavaszi verset,
mondókát, rigmust ismerhetnek meg a gyerekek. Előkerülnek a húsvéti jelképek a Birka
és a Nyúl bábok. Sokat beszélgetünk a húsvéti népszokásokról, történeteket hallhatnak
tyúkanyóról, a nyuszikról, a locsolkodási
szokásokról. Népmesékben, verses mesében
/Zelk Z.: A három nyúl/ ismerkedhetnek meg
a húsvéthoz kötődő tréfás állatfigurákkal.
Ebben az évben a gyermekek egy térkép
segítségével keresték a nyuszi által elrejtett
ajándékokat. Mikor az ajándékok előkerültek és minden csoport megtalálta a saját
ajándék kosarát, egy feladatot is kaptak.
A kosárban egy puzzle darab is lapult. Az
5 csoport által összegyűjtött darabokat a
kis óvodásaink összeillesztették, amely egy
nyuszit ábrázolt.
Az izgalmas keresgélés után az egész
óvoda apraja-nagyja a tanult dalokkal, körjátékkal zárta az izgalmas délelőttöt. Idén is
alkalmunk volt a nyuszi simogatásra, amit
ezúton is köszönünk a Németh családnak.

Iskolai élet
Ballagó diákjaink
12.a osztály
Osztályfőnök:
Sipos Fatime
Antal Krisztina Zsófia
Barkó Dominik
Batta Renáta
Battai Blanka Zsófia
Bodor Barbara
Csik Szilárd
Dudás Dóra
Gelencsér Hanna
Horváth Noémi
Jakab Koppány
Kiss Levente
Koska Annamária

Majoros Balázs
Mándy Milán Tankréd
Mészáros Liza
Németh Erik
Papp Márton
Podhorszki Anett
Rácz Nelli
Regős Réka
Szeszler Klaudia
Tüdő Márk
Tüdő Richárd
12.b osztály
Osztályfőnök:
Sverteczkiné Czibik Klára

Asztahov Vazul László
Barsi Szabina
Csábi Hanna
Czakó Krisztina
Győrfy Gergő
Hajdú Tamás
Halász Ramóna Barbara
Kaló Dóra
Kardos Bernadett
Kelemen Ádám
Kiss Szilvia
Kovács Nikolett
Márton Gergely Péter
Moha Bence
Nánási Tünde

Palóc Ádám
Popelka Patrícia
Pötörke Dóra
Rohonyi Aliz
Röthler Zsófia Ágnes
Slott Vivien
Szakolci Gréta
Székely Angéla
Tóth Nikolett
Tóth Olivér
Tőke Cintia
Törjék Fanni Nikolett
Vörös Réka
Zilaj Eszter Fanni
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Határtalanul
program:
A zentai Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium diákjainak látogatása a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskolában
A Határtalanul program keretében iskolánk gimnazistái immár második alakalommal láttak vendégül külhoni diákokat.
Az idei tanévben tízedik évfolyamosaink a
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium
és Kollégium azonos évfolyamú művészeti
tagozatos diákjaival és két nevelőjükkel ismerkedtek április 6 – 9-e között.
A programok a csütörtök délutáni érkezés után iskolánkban kezdődtek, ahol tanulóink bemutatták az intézményt, illetve
videó filmeken megtekintettük a Vajdaságból érkezett diákok bemutatkozó műsorát.
Mivel választott témánk a „Szabadidős
lehetőségek Bácskában és a Velencei-tó
környékén – a fiatalok szemével”, ezért
egy kedvcsináló sétát tettünk a tóparton,
a Velence Korzón.
Másnap folytattuk a környék megismerését. Meglátogattuk Gárdonyi Géza szülőházát, ahol kiderült, hogy a neves író sok
zentai diáknak is kedvence. A dinnyési Madárdal-tanösvény is érdekes volt. Sajnos az
időjárás nem fogadott kegyeibe minket (+7
fok és eső). A Pákozdi Katonai Emlékparkban
és Hadtörténeti múzeumban megtudhattuk,

hogy a vendégek nagyon tájékozottak a
magyar történelem terén is.
A viszontagságos időjárás ellenére a bátrabb kápolnásnyéki és zentai gyerekek az
arborétum és a tópart érintésével sétáltak
vissza az iskolához. A többiek a biztonságosabb buszozást választották.
A napközbeni félénkebb beszélgetések
után, az esti sportos, zenés bulin az oldott
hangulat közel hozta egymáshoz diákjainkat. A divatos Facebook bejelölések is
megtörténtek.

Szombaton és vasárnap a zentai iskolások önálló programokon vettek részt.
Megtekintették a Vörösmarty Emlékházat,
majd Székesfehérvár nevezetességeit. A vasárnapi budapesti városnézés után estefelé
indultak haza.

a székely mind a magyar himnuszt templomi orgonakísérettel énekelhettük el. A
templom érdekessége, hogy a legrégebbi
Árpád-kori részen, a fakazettás mennyezeten
az égtájak, csillagképek jelölései még ma is
láthatók, felismerhetők a rovásírás jelei is
ezekben.

látványosabb helyszíne volt, a szoros, ami
egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymás-hegységben Hargita megye északkeleti
részében. Szédítő sétánkon elkísért minket
a Békás patak, melynek mellékvizei vadregényes szurdokokat vájtak a mészkőbe.

Az azóta történt levelezésekből (diákok
és tanárok között egyaránt) kiderült, hogy
mindenki jól érezte magát. Örömmel várnak
bennünket a júniusi viszontlátogatásra.
Marjanek Erzsébet

Barangolás
Erdélyország
kulturális és
természeti
kincsei között
Az EMET Határtalanul tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat segítségével
1.287000 Ft. támogatással iskolánk 44 fős
csoportja utazhatott Erdélybe, Székelyföldre
a már hagyományosnak tekinthető tavaszi
kirándulásra. Betűrendes élménybeszámolónkat fogadják szeretettel!
Arad: itt Vörösmarty Mihály Átok című
versének felolvasásával kezdődött programunk, majd koszorút helyeztünk el a 13
aradi vértanú tiszteletére. Ezt követően
elénekeltük a székely és a magyar himnuszt.
Bánffyhunyad: Megtekintettük a református fazsindelyes templomot. Nagyon
felemelő érzés volt számomra, hogy mind

Békás-szoros: kirándulásunk talán leg-

Csíksomlyó: a Mária kegytemplomot
tekintettük meg, ezután elsétáltunk egy
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borvizes forráshoz, ezután gyalogoltunk a
búcsújárás helyszínén is.
Déva: a városban megtekintettük a várat, ahová felvonóval mentünk fel, a kilátás
gyönyörű volt. A Kőműves Kelemenné című
népballada egy részletét is felolvastuk itt
együtt.
Farkaslaka: a település Tamási Áron az
Ábel trilógia írójának szülőfaluja. Elmentünk
a költő sírjához, ahol koszorúztunk és elénekeltük együtt a székely himnuszt.
Fehéregyháza: a településen található a
Petőfi Múzeum, 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.
Gyilkos-tó: ez a tó 1837-ben egy hegyomlás alkalmával keletkezett, festői környezetben található a Keleti-Kárpátokban. Itt meghallgattunk egy előadást a tó keletkezésének
történetéről és legendájáról.
Kolozsvár: megkerestük az egyik legjelentősebb királyunk, Hunyadi Mátyás szülőházát, ahol koszorúztunk, majd ezt követően
megnéztük Mátyás király szobrát. Végül
a Házsongrádi temetőbe mentünk Dsida
Jenő sírjához, ahol a már hagyományos koszorúzás és a székely himnusz eléneklése
következett.
Korond: Józsa János bácsi fazekasműhelyénél megnéztük, hogy hogyan festik az
edényeket írókával és a nagyobb körmintákat korongon. Megfigyelhettük az edények
szárítását és a kiégető kemencét is. Ezután
megálltunk a település mellett található
Csiga-dombnál, itt láthattuk az aragonit nevű
kőzetet, amelyből régebben vázát, ékszertartókat is készítettek. Megkóstoltuk a sós ízű
forrás vizét is. A dombtető kilátóteraszáról
nagyon szép kilátás nyílt a tájra. Ezután az
Árcsó-forráshoz mentünk, hogy megkóstolhassuk fém és vastartalmú vizét.
Nagyvárad: 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 különböző építészeti
stílusokat.
Oroszhegy: ezen a gyönyörű és barátságos településen voltunk elszállásolva. A
község általános iskolájában is jártunk, ahol
Mihály Tibi bácsitól az iskola igazgatójától
hallhattunk egy lebilincselő és érdekes előadást a székely nép történetéről. Ezt követően
bemutatta nekünk az iskolát is (Petőfi Sándor
Általános Iskola).
A településen található kilátóhoz is ellátogattunk, több kisebb csoportban. A túra
során megcsodálhattuk a környék növényvilágát. A kilátónál elszavaltuk a Kék sólyom
című dalt.
Parajd: itt megtekintettük a sóbányát,
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illetve a sóhátakat, majd következett egy kis
séta a településen.
Szejkefürdő: megtekintettük az itt található különböző korú és jellegű székely
kapukat, melyeken keresztül eljutottunk a
nagy székelykutató Orbán Balázs sírjához
is. Megkóstoltuk a petróleumos ízű forrás
vizét is.
Székelyderzs: itt megnéztük az UNESCO
Világörökség részét képező vártemplomot.
A kántor bácsi tartott egy érdekes előadást
a templom életéről és funkciójáról.
Székelykeresztúr: elsétáltunk Petőfi körtefájához. Ez a körtefa volt az, ahol a nagy
költő az utolsó éjszakáját töltötte. Ugyan a
régi fa elkorhadt, de a helyiek beoltottak
erről egy hajtást, így tulajdonképpen ugyanaz él tovább. A gondnok bácsi pedig Petőfi
Sándor életéről tartott egy előadást nekünk.
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Székelyudvarhely: az erdélyi történelem
fontos alakjainak szoborparkját tekintettük
meg, mindenkiről megtudhattunk néhány
érdekes információt. Elszavaltuk a Rege a
csodaszarvasról című verset, majd együtt
elénekeltük a székely himnuszt.
Zetelaka: megnéztük az itt található víztározót, majd a víztározók és vízerőművek
szerepéről hallhattunk egy előadást.
Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat,
nagyon nagy örömmel töltött el az a tény,
hogy ilyen csodálatos helyeken járhattunk.
Itt szeretném megemlíteni, és megköszönni Gránitz-Pápai Judit pedagógus áldozatos munkáját, mellyel lehetővé tette mind
a gyermekek, mind a felnőttek számára ezt
a csodálatos 5 napot.
Kovács Gábor

K á p o l n á s n y é k i

10

2017/május

Kisbíró

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

Húsvét a faluban
Egy újabb szalmacsoda vitte hírét falunknak. Újra sikerült a különleges és nem
mindennapi alkotás, melyre nagyon büszke
vagyok. Büszke vagyok, mert örülök annak,
hogy a faluban élő Lakótársainknak - ha
egy pillanatra is - de mosolyt tudunk csalni
az arcára egy ilyen építmény láttán, amire
azt mondhatom a rengeteg munka mellett,
hogy megérte. Büszke vagyok, mert más
településekről eljönnek megcsodálni a MI
alkotásunkat és arra is, hogy a legkisebbek
szüleiket arra kérték az óvodából hazafele
menve, hogy a nyuszi fele kanyarodjanak,
mert látni szerették volna. Büszke vagyok,
mert sok ember volt abban partner, hogy
elkészítsük, hogy mindenki hozzátette tervemhez ötletét, hogyan lehetne szebb,
jobb, látványosabb és legfőképpen, hogy
nagyon lelkesek voltak. Leginkább Farkas
Károly alpolgármester úr, aki sokszor nem
létező haját tépi az ötleteim miatt, hogy is
lehetne őket kivitelezni…de megoldja a feladatot. Szervezte, tervezte a munkálatokat,
legfőbb segítője Reichenbach Tibor volt az
építésben, szalmát fújtak, fület, fogat, orrot
festettek – a faanyagért és munkájáért külön köszönetet kívánunk mondani Asztalos
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István úrnak - összeállítottak, nőket meghazudtoló módon szempillát pingáltak, egyszóval mindent megtettek ketten a csodáért.
Aztán felállításra került a körforgalomban a „Tojásfa” illetve a szalmanyuszi mellé
a húsvétváró községi tojásfa is, melyre bárki
akaszthatott egy-egy tojást. Hagyományokhoz híven idén is a Reichenbach család helyezte fel az első hímes tojásokat.
2017. április 16-án a gyermekeket hívtuk
Húsvéti Tojásvadászatra, csekély ajándékkal
örvendeztetve a lurkókat. Kapunyitás után
mindenki csokitojást kereshetett magának
a játszótér területén, melyek különböző
helyekre kerültek elrejtve. Ügyességi játékokkal nagy szeretettel vártunk mindenkit.
Húsvét lévén elengedhetetlen volt, hogy ne
legyenek nyulak, úgyhogy azok simogatására is volt lehetőség, melynek a gyerekek
nagyon örültek. A legügyesebbje a Barátság
Nyugdíjas Klub tagjaitól kaphattak kézzel
készített kis kosarakat, benne édességekkel.
Vurczinger Zsuzsa képviselő asszony húséti
formákat öntött ki gipszből, melyeket kifesthetett kedvére mindenki, színezhettek
és fából kisnyulat is készíthettek idén az
ügyes kezek. Köszönjük, hogy évről-évre
egyre többen látogattok el a falu rendezvényeire, melyért nagyon hálásak vagyunk
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és próbálunk mindenkinek a kedvére tenni,
mert fő célunk az emberek közérzetének
jobbá tétele.
Találkozzunk legközelebb gyermeknapkor!
Isvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Itt van a tavasz!
Itt van a tavasz?
Amikor ezt a cikket írom, bizony kérdőjellel kell leríni, hogy tavasz van-e. Fúj a szél,
esik a havas eső, nagy pelyhekben hull a
hó! Várható volt, hogy a korai meleg napok
nem véglegesek, de a jó időt kihasználtuk
arra, hogy a klubháznál rendet csináltunk.
Zsákokba szedtük a sok száraz falevelet. Jó
volt visszatekinteni a rendbe tett területre.
Ezután elfogyasztottuk a finom zsíros
kenyeret lila hagymával. Igazi kis közösség
vagyunk! Nagyon jó együtt lenni.
Kedves meghívást kaptunk nagylóki barátainktól április 21-én bemutatják nekünk
településük nevezetességeit. Rendeltünk
egy kisbuszt. Reméljük az idő is kegyes lesz
hozzánk. A következő lapszámban elmeséljük az élményeket.
2017. május 18-ra mi is meghirdetjük a
második falu bemutató túránkat itt Kápolnásnyéken! Gyülekező a katolikus templomnál 9.00 órakor. Az út kb. 3 km. Hívtunk
a megyéből több klubot is, de szeretettel
várunk községünkből is bárkit, aki kíváncsi
a falu nevezetességeire, amik mellett a hétköznapokon csak elmegyünk anélkül, hogy
tudnánk, az miért is van ott. Reméljük ez is
olyan jól fog sikerülni, mint a múlt évi. Ter-

Aranymise
Tóth Béla
plébános pappá
szentelésének 50.
évfordulóján

veink szerint megnézzük a zsidó temetőt, a
Balassa emlékhelyet és a Dabasi-Halász kastély kiállítását Hívjuk-várjuk a helybelieket!
Ez évben is jártunk a Harmadik Kor Egyetemére, mely a Kodolányi János Főiskola
és a Megyei Levéltár szervezésében valósult meg. Utolsó előadás április 27-én lesz.
Nagyon érdekes előadások voltak, remek
előadókkal. Örülünk, hogy ott lehettünk.
Új barátságok is köttettek.

Kedves feladatot vállaltam: székesfehérvári ismerősöket kalauzoltunk a Dabasi-Halász Kastélynál és a Vörösmarty Emlékházhoz is elmentünk. Megnézték a parkot és a
parkban lévő Vörösmarty szobrot. Nagyon
tetszett nekik amit láttak. Megígérték, hogy
a májusban rendezendő falubemutatóra
is eljönnek. Bízva abban, hogy az idő nem
húzza át a tervünket
Vörösmarty Nyugdíjasklub
Dömsödi Jánosné klubvezető

Tóth Béla plébánost ötven évvel ezelőtt
szentelték pappá. Ebből az alkalomból ez év
június 25-én, vasárnap aranymisét tart. A
szentmise a katolikus templomban délelőtt
10 órakor kezdődik.

ajándékáért és kegyelméért.

Erre az alkalomra szeretettel hívja és
várja a Kedves Testvéreket, hogy együtt
mondjanak köszönetet az ötven év minden

A szentmise után a volt katolikus iskolaépületben és a kertben ünneplést tartanak.
Kéri, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg az
aranymisés plébánost.
Üdvözlettel: Tóth Béla plébános, címzetes kanonok
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Nyitott kapuk
a pázmándi
tűzoltóságon
A csaknem 2000 lakost számláló Pázmánd község Fejér megyében, a Velencei
tó észak – északkeleti partjától mintegy
8-10km-re fekszik, a Velencei-hegység
lábánál. Székesfehérvártól több mint 30
kilométerre. Ez a távolság egy tűznél, egy
balesetnél soknak számít, amikor perceken is múlhat emberélet vagy anyagi javak
mentése. Ezt az időt rövidíti le az Önkéntes
Tűzoltóság, Pázmánd. A faluban csaknem 20
önkéntes közül négy folyamatosan készenlétben van, ha civil munkájuk engedi, hogy
riasztásra azonnal vonulhassanak menteni,
segíteni. Nappal sokan dolgoznak közülük,
de négy fő sokszor indulhat azonnal a riasztásra. Tekintettel arra, hogy önkéntesekről
van szó, nincsenek állandó ügyeletben. Az
éjszakák azonban csaknem minden esetben
„tűzbiztosak” Pázmándon és a hozzátartozó településeken, mert éjjel mindenki
otthonában van. A községben működő civil
szervezetek és egyesületek közül a legrégebbi múlttal a pázmándi önkéntes tűzoltók
büszkélkedhetnek.
A Pázmánd község történetével foglalkozó írások szerint az 1800-as évek végén Lyka
Döme örökölte meg a pázmándi birtokot
édesanyja, Lyka Anasztáz halála után. Az
örökös megpróbálta fejleszteni a birtokot
és többek között tűzoltószertárt is létesített
és biztosította annak felszerelését. A testület tagjai természetesen a falu lakosaiból
került ki. Ez a korabeli előzménye a mai
Egyesületnek.
A tűzoltó egyesületünk 1984-ben ünnepelte 100 éves évfordulóját.
A pázmándi önkéntes tűzoltók székhelye, szertára ma is, akár az „ősidőkben”
a már említett Lyka Döme által létesített
épületben van. A községi tűzoltó szertárnak
nevezett épület a Fő utca 63. szám alatt

található. Maga az épület tehát már több
mint 130 éves, de a jelenlegi tagok igen nagy
munkával önkéntes akarattal folyamatosan
újítják fel és korszerűsítik.
A régi tűzoltó szertár „újkori történetének” legszebb pillanatai közé tartozik,
amikor az egykori, régi lóistálló részt átépítették 1964-ben és azóta klubhelyiségként
használják. A tűzoltó lovakat kiszorították a
mai, korszerű Mercedesek, Fordok. A szertár
előtt egy felújított fecskendő emlékeztet a
múltra, ma már csak kedves mementó. Riasztáskor mindig ezelőtt indulnak a tűzoltók
a mentésre, segítségnyújtásra.
A fent olvasottakat bőségesen tudjuk
kiegészíteni történelemmel és gyakorlati

bemutatókkal, mert egyesületünk
2017. május 14-én,
június 11-én,
július 9-én,
augusztus 3-án,
10 órától 16 óráig szeretettel vár minden érdeklődőt - fiatalt és idősebbeket is
egyaránt, a „nyitott kapuk” napján. Várjuk
mindazokat, akiket megérintett a fenti tájékoztató és a fotók, vagy valamilyen módon
a jövőben szeretne kötődni hozzánk, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Pázmándhoz.
(Érdeklődni lehet, bővebb információ:
+3620 931 3231 telefonon)
E.Várkonyi Péter képriportja
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A Ferenczycsalád
Kápolnásnyékre
költözött
Ferenczy Károly a magyar impresszionizmus egyik iskolateremtő nagymestere, a
Nagybányai Művésztelep létrehozója, majd
a szentendrei művészeti élet megteremtője,
akinek művészetével a kápolnásnyéki Halász-kastélyban május 1-jén nyílt kiállításon
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Ferenczy Károly a magyar impresszionizmus egyik iskolateremtő nagymestere, a
Nagybányai Művésztelep létrehozója, majd
a szentendrei művészeti élet megteremtője,
akinek művészetével a kápolnásnyéki Halász-kastélyban május 1-jén nyílt kiállításon
ismerkedhetnek meg a látogatók.
A hazai, múzeumi tulajdonban álló műtárgyak körülbelül 99 százaléka pihen raktárakban, a Magyar Nemzeti Galéria mintegy
egymillió tétele közül valamivel többet, mint
ezret lehet majd kiállítani az új épületben
– ezt már Gulyás Gábor kurátor, a szentendrei Ferenczy Múzeum igazgatója mondta
el. Rengeteg mű keletkezett az elmúlt egy
évszázad alatt, az említettek pedig mind
nagyon magas színvonalú munkák, ezért
is nehéz mindet kiállítani. A megnyitón elmondta: Ferenczy Károly a modernitás egyik
legfontosabb művésze, a magyar impresszionizmus egyik iskolateremtő nagymestere, a
Nagybányai Művésztelep létrehozója, majd
a szentendrei művészeti élet megteremtője
volt.

Ferenczy Károly (1862–1917) a századelő magyarországi festészetének kiemelkedően fontos mestere volt. Lánya,
Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinművészet legnagyobb hazai alakjaként,
fia, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern
magyar szobrászat és éremművészet nagy
hatású megújítójaként került be a művészet történetébe. A művészdinasztia három
tagjának műveiből válogató kiállítás a 19.
század végétől az 1950-es évekig terjedően több történelmi korszakot fog át. Az alkotók még a küzdelmesebb időszakokban
is mindvégig hűek maradtak művészetük
alappilléréhez, a munka iránti tisztelethez, alázathoz és elkötelezettséghez.
Tavaly nyáron nyitotta meg kapuit –
többéves felújítás után – a kápolnásnyéki
Halász-kastély. A 19. század elején épített

klasszicista kúria (amelyet a névadó dabasi
Halász Gedeon megbízásából az 1910-es
években neobarokk stílusban alakítottak át)
az MKB Bank fantasztikus képzőművészeti
anyagával debütált mint kiállító intézmény.
Második tárlata a mostani, Egy család –
három iskolateremtő mester címet viselő
kiállítás.
Sok magyar művészcsaládot ismerünk,
ahol a nemzedékek egymásra örökítették a
tehetséget és a szaktudást. A képzőművészet azonban nem olyan, mint a zene vagy
a matematika, hogy a szerencsés génekkel
könnyen csodagyerekké válhat valaki. De
kivételek is vannak: Ferenczy Károlyról és
lányáról, Ferenczy Noémiről ezt mindenképpen elmondhatjuk. Ferenczy Károly
1862-ben született Bécsben, előkelő német származású polgári család sarjaként.
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A középiskolát már Pesten végezte, és bár
hivatalnoki állást szántak neki, elcsavarta
fejét a képzőművészet egy Fialka Olga nevű
tehetséges festőnő személyében. Ferenczy
több évig tanult neves európai akadémiákon, majd társaival együtt 1896-ban megalapította a Nagybányai Művésztelepet, a
modern magyar festészet bölcsőjét. Bár sok
markáns tanár akadt Nagybányán, az egyik
kulcsfigura, aki az impresszionista és posztimpresszionista franciás stílust átültette a
magyar tájra, éppen Ferenczy Károly volt.
Október című, napernyős plein air jelenete

Egyéb közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a
Kápolnásnyéki Kisbíró szerkesztési és
nyomdai munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a
továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a
településen működő vállalkozások részére
a hirdetés, reklám közzétételének lehetőségét változatlan díjfeltételek mellett,
melyek az alábbiak:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy az aktuális
lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű cikk, hirdetmény, reklám szövegét a
hónap 15. napjáig lehet leadni az önkormányzati hivatalban Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az
önkormányzat pénzügyi irodáján kell
befizetni.
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a nagybányai iskola legismertebb műve.
Felesége, Olga felhagyott az alkotással és
a családnak szentelte életét. Első gyermekük, Valér festő és grafikus lett, bár túl nagy
karriert nem futott be. Ő nem is szerepel a
kiállításon – annál inkább az ikrek, Béni és
Noémi. Béni a szobrászatot választotta, és
bár a 20. század történelmi viharai között
sok lehetősége nem volt tehetségét kibontakoztatni, így is a szentendrei művészet
fontos képviselője és a modern plasztika
stílusteremtő mestere lett. Nála is fonto-

sabb szerepet kapott Noémi, akit a modern
magyar gobelinművészet megteremtőjeként ünnepeltek már kortársai is. Nemcsak
a kárpitok mintáját tervezte meg, de meg
is szőtte azokat, a magas művészethez illő
rangú monumentális műfajt teremtve.
A szentendrei Ferenczy Múzeum által
rendezett kiállítás e három korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad reprezentatív válogatást a kápolnásnyéki Halász-kastélyban.
Takács Erzsébet
Fotó: Csákvári Zsigmond

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

FERENCZY KÁROLY
FERENCZY NOÉMI
FERENCZY BÉNI

Megtekinthető
2017. május 1-től!

Kiemelt támogató:

Ferenczy Károly: Artistapár (1912, olaj, vászon)

Halász-kastély
Kápolnásnyék,
Deák Ferenc u. 10.

Ferenczy-hirdetes_A4__2017-02-28.indd 1

Ferenczy Károly (1862–1917) a századelő magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt.
Lánya, Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinművészet legnagyobb
hazai alakjaként,
a, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern magyar szobrászat nagy hatású
megújítójaként került be a művészet történetébe.
A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum által rendezett kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad reprezentatív válogatást.

2017. 02. 28. 19:13:38
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Stabil
munkahely,
emelkedő bérek
Új távlatok
a Magyar
Honvédségben

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb
honvédelmi és haderő-fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi
miniszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett
technikai fejlesztések mellett folytatódik
a katonák ütemezett illetményemelése
is. Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai
pálya a munkát keresőknek.
A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek
emlékei valószínűleg a mai napig élénken
élnek a katonaviselt férfiak emlékezetében,
hiszen a seregben eltöltött évek, az átélt
élmények, a megszerzett ismeretek sokuk
számára meghatározóak voltak további
életük során. Azt azonban talán még ők sem
tudják pontosan, hogyan is épül fel jelenleg
a magyar haderő. A legfontosabb változás,
hogy 2004 óta a kötelező katonai szolgálatot felváltotta az önkéntesség. Ennek következtében a katonáskodás egy önként
vállalható hivatássá, a Magyar Honvédség
pedig egy professzionális alapokon működő, a munkaerőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő szervezetté alakult át. Ennek
megfelelően a katonák mindennapjai, a
bejutás feltételei és a szolgálatért kapott
juttatások is teljes mértékben átalakultak,
melyekről Tóth Csaba alezredes, a Magyar
Honvédség Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság Székesfehérváron működő 3. Katonai Igazgatási Központjának parancsnoka adott számunkra
tájékoztatást.
- Alezredes Úr, milyen módon lehet
csatlakozni a Magyar Honvédséghez?
- Ha valaki napjainkban szeretne a honvédség kötelékében katonaként szolgálni,
hivatásos, szerződéses vagy tartalékos állományban teheti ezt meg. Azok, akik a
hivatásos szolgálat mellett döntenek az
MH Altiszti Akadémiára, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképző Karhoz adhatják be
jelentkezésüket az érettségi megszerzését
követően altiszt, illetve tiszt képzésre. Aki
nem kíván a továbbtanulás lehetőségével
élni szerződéses vagy önkéntes tartalékos
katonaként is csatlakozhat a Magyar Hon-
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védséghez. Szerződéses katonának jelentkező számára végzettségének megfelelően
igyekszünk munkakört kínálni a Magyar
Honvédség katonai szervezeteinél, ezek
lehetnek – a teljesség igénye nélkül – lövész, felderítő, géppuskairányzó, gépkocsivezető, harcjármű-vezető, díszelgő, katonai
rendész, szerelő, tűzszerész beosztások.
Az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás
pedig azoknak jelenthet megoldást, akik
civil munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik
mellett szeretnének katonai tapasztalatot
szerezni miközben részt vállalnak honvédelmi feladatokban. Ők egyébként a későbbiek
folyamán akár szerződéses vagy hivatásos
katonák is lehetnek.
- Kik vállalhatják a szolgálatot, mik a
bejutás feltételei?
- A Magyar Honvédség sokrétű és szerteágazó feladatrendszerrel rendelkezik, a
hazai beosztások mellett a magyar katonák
missziós feladatokat is ellátnak a világ számos pontján. Ennek megfelelően a sereg
folyamatosan várja azokat, akik szeretnék
kipróbálni magukat az egyenruhások világában. A jelentkezését minden nagykorú,
magyar állampolgársággal és belföldi lakóhellyel rendelkező személy beadhatja,
aki büntetlen előélettel, az előírt iskolai
végzettséggel és képesítésekkel rendelkezik. Szerződéses, illetve önkéntes tartalékos
szolgálat esetén legalább általános iskolai
végzettséggel kell rendelkezni, katonai
tanintézetekbe történő jelentkezéskor az
érettségi bizonyítvány mellett alap vagy
középfokú angol nyelvvizsgát kell felmutatni. Emellett mindenkinek át kell esnie egy
egészségügyi, pszichikai és fizikai szűrésen,
ahol a jelentkezők katonai alkalmasságát
vizsgálják.
- Hogyan telnek a katonák mindennapjai?
- Nem lehet általánosságban beszélni,
hiszen a Magyar Honvédség – feladataiból
adódóan – sajátos munkakörnyezet, ahol
minden alakulatnak, és azon belül minden
egyes katonának megvan a maga speciális
feladata, szakterülete. Fontos kiemelni,
hogy a honvédségi dolgozók is egy meghatározott munkarend szerint dolgoznak,
mely a legtöbb munkakör esetében heti
negyven órát jelent. Természetesen a katonák mindennapjaihoz a gyakorlatok is
szorosan kapcsolódnak, csak így garantálható, hogy készségszinten, „álmukból felriasztva” is képesek feladataikat tökéletesen
végrehajtani.
Mindemellett mindig készen kell állnunk arra, hogy különleges feladatokban
is részt vegyünk. Ilyen lehet például az árvízi védekezés, a határvédelem, vagy egy
külföldi missziós szolgálatvállalás.
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- Milyen juttatásokra számíthat az, aki
magára ölti az egyenruhát? Miért lehet
csábító a katonáskodás?
- Az a katona, aki legénységi állományúként csatlakozik a sereghez alapfizetésként
bruttó 180.000 forinttal számolhat, de abban az esetben, ha rendelkezik legalább
érettségi bizonyítvánnyal, akkor ez a havi
összeg bruttó 220.000 forint. Ugyanakkor
szeretném hangsúlyozni, hogy a munkavállaláskor többen csupán az illetmény alapján
mérlegelnek, holott a honvédségi dolgozók
juttatása sok összetevőből áll.
A kedvezményes, vagy térítésmentes
étkezés, az utazási és lakhatási, valamint
iskolakezdési és nevelési támogatás mindmind súlyos tízezrekkel növeli a katonák
fizetését. A 2015-ben elindított bérfejlesztés tovább folytatódik és 2019. januárjáig
évente 5-5 százalékkal garantáltan emelkednek a bérek.
Magasabb iskolai végzettséggel, nyelvtudással további kiegészítésekre számíthat
a katona, az évek előrehaladtával pedig
elismerjük a seregben eltöltött éveket. Természetesen ellentételezzük a pluszmunkát
(túlóra), a gyakorlatokon töltött időt, vagy
ha éppen határvédelmi vagy missziós feladat-végrehajtásba vesz részt.
Az sem utolsó szempont véleményem
szerint, hogy a honvédségnél mindenki
időben, minden hónap második munkanapján megkapja a fizetését, még pár napos
csúszás sem fordulhat elő.
- Hol lehet jelentkezni katonának?
- A toborzó irodák országszerte várják
azokat, akik már döntöttek, hogy beállnak a
seregbe, de azokat is, akik szívesen beszélgetnének a számukra elérhető lehetőségekről. Természetesen igyekszünk mindent
a világhálón is elérhetővé tenni. Március
1-jétől a http://iranyasereg.hu weboldalon
találhat meg az érdeklődő minden információt, a munkakörülményekről, a katonák életéről, az elérhető juttatásokról, a
jelentkezési lehetőségekről, illetve magáról
a felvételi eljárás menetéről. Elérhető a
regisztrációs lap is, amely az első lépcső a
katonai pálya felé.
Akinek a katonáskodás lehetőségének
bármely formája felkeltette az érdeklődését, arra ösztönözném, hogy a megyeszékhelyeken lévő toborzó irodák valamelyikében személyesen is tájékozódjon.
Székesfehérváron a Mészöly Géza utca 7.
szám alatt találják a katonai toborzókat,
akik minden segítséget megadnak a jelentkezéshez. Sokaknak talán ismerős lehet ez
a cím, hiszen itt működött egykor a megyei
”hadkieg”, itt folytak a sorozások, de mint
ahogy már említettem, a katonáskodás ma
már teljesen más feltételeket és lehetőségeket kínál.

K á p o l n á s n y é k i

18

2017/május

Kisbíró

Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató
H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt.2. 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

A szabadtéri tüzek megelőzése érdeké- kárt nagymértékben befolyásolja a tűz kiA szabadtéri
megelőzése
érdekében szükséges
intézkedések
ismertetése,
hivatásos
ben
szükségestüzek
intézkedések
ismertetése,
terjedése.
A tűzesetek
száma ésakiterjedése
katasztrófavédelmi
szervek
hatósági
és
nem
hatósági
eszközökkel
végzett
tevékenysége,
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek nagyban függ az időjárási körülményektől,
valamint a gondozatlan területek karbantartásának szorgalmazása az önkormányzati
hatósági
és nem hatósági eszközökkel vég- melyekre nem lehetünk hatással, viszont
rendeleti szabályozások kiterjesztésével.
zett tevékenysége, valamint a gondozatlan a keletkezést nagyban befolyásolja az emterületek
karbantartásának
szorgalmazása
beri
tényező, melyre
különös
figyelmet kell
A szabadtéri
területeken keletkező
tüzek a szabadtér
közigazgatási
szempontú
elhelyezkedésének
azfüggvényében
önkormányzati
rendeleti
szabályozások
fordítani.
két nagy
csoportba
sorolhatóak:
- külterületen keletkezett tűzesetek
kiterjesztésével.
Annak érdekében, hogy a szabályzást
- belterületen keletkezett tűzesetek
A szabadtéri területeken keletkező tü- nem ismerők, vagy nem alkalmazók miatt
Az egyes területekhez kapcsolódó jogszabályok a megelőzés érdekében betartandó szabályokat
zek
a szabadtér
közigazgatási szempontú bekövetkezett tűzesetek száma, illetve az
egyértelműen
meghatározzák.
elhelyezkedésének
függvényében
két
nagy
esetlegesen
bekövetkező
tűzesetekOTSZ)
kiterjeAz Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról
szóló
54/2014.
(XII. 5.) BM
rendelet (továbbiakban:
csoportba
dése
csökkenthető
legyen
a hatóság
belső
225. § (3) sorolhatóak:
bekezdése egyértelműen szabályozza, hogy
az ingatlan
tulajdonosa,
használója
köteles
a
- külterületen
keletkezett
szabályozóinak
megfelelő
intézkedéseket
területet
éghető hulladéktól,
és tűzesetek
további hasznosításra
nem kerülő száraz
növényzettől
mentesen
tartani,
továbbá aztkeletkezett
is rögzíti, hogy
ezeken a területeken
gyújtása
alapvetően tilos, az csak
- belterületen
tűzesetek
tettünka tűz
illetve
teszünk.
meghatározott
feltételek esetén
végezhető. jogAz egyes területekhez
kapcsolódó
Az elmúlt évek adatai alapján meghaszabályok a megelőzés érdekében betar- tározásra kerültek illetve meghatározásra
Külterületi szabad tüzek
tandó
szabályokat egyértelműen megha- kerülnek a tűzkárral fokozottan fenyegetározzák.
tett§ (1)
szabadtéri
A meghatározott
Külterületen irányított égetés kizárólag az OTSZ 226.
bekezdéseterületek.
alapján végezhet
az ingatlan
tulajdonosa,
használója
a tűzvédelmi
hatóság engedélyével
legfeljebb
10 ha egybefüggő
területen.
Az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzatról
kockázati
helyszínen
bejárás került
illetve
A külterületi
ingatlanok
területe
vonatkozólag
tűz elleni
szóló
54/2014.
(XII. 5.)egy
BMspeciális
rendelet
(to- az erdő,
kerülmelyre
megtartásra,
melyaza erdők
vegetáció
állavédelméről szóló
4/2008.
1.) ÖM rendelet
tartalmaz
továbbimegközelíthetőségére,
előírásokat a tűzesetek a
vábbiakban:
OTSZ)
225. §(VIII.
(3) bekezdése
potára,
a terület
megelőzésére, aszabályozza,
vágástéri és egyéb
egyértelműen
hogy fahulladék
az ingatlanégetésére.
lehetséges vízszerzési helyek felkutatására
Az előző évi tapasztalatok alapján a felelősségteljes gazdálkodók ezen kötelezettségüknek eleget
tulajdonosa,
használója
köteles
a
területet terjedt ki. A megjelölt kockázati helyszínen
téve a hatóság engedélyét megkérik, a tervezett égetést a hatóság részére megküldik. Összességében
éghető
hulladéktól,
további
hasznosításra
helyismereti
kerültek illetve
elmondható,
hogy azés
ezen
előírást
betartóknál a keletkezett
tűzesetekfoglalkozások
száma minimális.
nem kerülő száraz növényzettől mentesen kerülnek megtartásra a tűzoltásra, műszaki
tartani,
továbbá
azt is rögzíti,
hogyingatlanok
ezeken a esetében
mentésre
kijelölt
állománnyal.
A foglalkoTűzvédelmi
szempontból
külterületi
az jelenti
a legnagyobb
kockázatot,
hogy a
keletkezéstőla atűz
jelzésig
eltelt
idő viszonylag
a vonulási
távolság figyelmet
számottevő,fordítottunk,
az esemény
területeken
gyújtása
alapvetően
tilos,nagy,zás
ütemezésénél
nehezen beazonosítható,
és nehezen
megközelíthető,
így a tűzarra,
kifejlődésére
és terjedésére
azterülete
csak meghatározott
feltételek
esetén
illetve fordítunk
hogy a foglalkozáson
hosszú idő áll rendelkezésre, a tűz ezen esetekben
nagyobbönkormányzati
területet érint. Az
emberi életilvégezhető.
az érintett
tűzoltóságok
veszélyeztetése viszonylag alacsony, az anyagi javak
pusztulását
és
a
bekövetkezett
anyagi
kárt
letve tűzoltó egyesületek is részt
tudjanak
Külterületi szabad
tüzek
nagymértékben
befolyásolja
a tűz kiterjedése. A tűzesetek száma és kiterjedése nagyban függ az
venni.
Intézkedtünk
illetve
intézkedünk
arra
időjárási
körülményektől,
nem lehetünk hatással, viszont a keletkezést nagyban
Külterületen
irányított melyekre
égetés kizárólag
vonatkozólag,
hogy
az
érintett
önkormányemberi
tényező,alapján
melyre különös
azbefolyásolja
OTSZ 226. az
§ (1)
bekezdése
végez- figyelmet kell fordítani.
zati tűzoltóságok illetve tűzoltó egyesületek
het az ingatlan tulajdonosa, használója a
felvegyék
a kapcsolatot
rendőrkapitányság
Annak érdekében, hogy a szabályzást nem ismerők,
vagy nem
alkalmazók miatt
bekövetkezett
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb
tűzesetek száma, illetve az esetlegesen bekövetkező
tűzesetek
kiterjedése csökkenthető
legyen a
körzeti
megbízottaival,
a helyi polgárőrsé10hatóság
ha egybefüggő
területen.
belső szabályozóinak
megfelelő intézkedéseket
tettünk
illetve teszünk.
gekkel
a kölcsönös
tájékoztatás, valamint a
A külterületi ingatlanok egy speciális folyamatos információ áramlás érdekében.
Az elmúlt
adatai
alapján
meghatározásra
illetve meghatározásra
kerülnek a tűzkárral
területe
azévek
erdő,
melyre
vonatkozólag
azkerültek
A hatóság
a kockázati helyszíneket
kezelők
fokozottan
fenyegetett
szabadtéri
területek.
A meghatározott kockázati helyszínen bejárás került
erdők
tűz elleni
védelméről
szóló
4/2008.
felé,
a
szabadtéri
tűzesetek
megelőzése
érilletve
kerül
megtartásra,
mely
a
vegetáció
állapotára,
a
terület
megközelíthetőségére,
a
lehetséges
(VIII. 1.) ÖM rendelet tartalmaz további dekében felhívást intézett, hogy a megelőzés
vízszerzési helyek felkutatására terjedt ki. A megjelölt kockázati helyszínen helyismereti
előírásokat
a tűzesetek megelőzésére, a érdekében
különös
tekintettel
figyeljenek
foglalkozások kerültek illetve kerülnek megtartásra
a tűzoltásra,
műszaki
mentésre
kijelölt a
vágástéri és egyéb fahulladék égetésére.
területeik kezelésére, gondozására, illetve
Az előző évi tapasztalatok alapján a fe- az elszáradt növényzet eltávolítására.
lelősségteljes gazdálkodók ezen kötelezettA felügyeleti szerv feladatszabása alapségüknek eleget téve a hatóság engedélyét ján szabadtéri tűzesetek megelőzése céljámegkérik, a tervezett égetést a hatóság ré- ból, a szabadtéri kockázati helyszíneken, a
szére megküldik. Összességében elmond- műveletlen területeken, továbbá az erdők
ható, hogy az ezen előírást betartóknál a és az erdők 200 méteres körzetében sukeletkezett tűzesetek száma minimális.
pervisori ellenőrzéseket hajtottunk végTűzvédelmi szempontból külterületi in- re. Az ellenőrzésekre bevonásra kerültek
gatlanok esetében az jelenti a legnagyobb a társhatóságok, társszervek, települési
kockázatot, hogy a keletkezéstől a jelzésig önkormányzatok, melynek köszönhetően
eltelt idő viszonylag nagy, a vonulási távolság földhivatali alkalmazottak, önkormányzati
számottevő, az esemény területe nehezen közbiztonsági referensek, falugazdászok,
beazonosítható, és nehezen megközelíthető, hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, katasztígy a tűz kifejlődésére és terjedésére hosszú rófavédelmi megbízottak, önkormányzati
idő áll rendelkezésre, a tűz ezen esetekben tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek,
nagyobb területet érint. Az emberi élet ve- erdészeti igazgatóságok, nemzeti parki igazszélyeztetése viszonylag alacsony, az anyagi gatóságok, illetve képviselőik vettek részt a
javak pusztulását és a bekövetkezett anyagi megelőzési tevékenységben. Ezek az elle-

nőrzések az idei évben is tervezésre, illetve
az időjárás függvényében, szükség esetén
végrehajtásra kerülnek.
A mezőgazdaságot érintő betakarítási munkálatok megkezdését megelőzően
konferenciát szerveztünk, melyre meghívást kaptak a gazdálkodók, illetve érintett
társhatóságok és szervezetek.
A betakarítás ideje alatt folyamatosan
részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezete által
szervezett Aratási Koordinációs Bizottság
munkájában.
Belterületi szabad tüzek
Belterületi ingatlanok esetében a használat során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése az önkormányzat helyi rendeletében szabályozott további feltételek megtartása mellett végezhető. Azoknál az önkormányzatoknál ahol ilyen rendelet nincs,
ott minden nemű égetés tilos, így igen nagy
a felelőssége abban az önkormányzatnak,
hogy az ott keletkező hulladék legálisan
megsemmisíthető legyen. Különös figyelmet kell fordítani a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkező hulladékok megsemmisíthetőségére, mely a leggyakoribb
tényező a szabadtéri tüzek keletkezésénél.
Tűzvédelmi szempontból belterületi
ingatlanok esetében az a jellemző, hogy a
keletkezéstől a jelzésig eltelt idő viszonylag
kicsi, a vonulási távolság nem számottevő,
az esemény területe jól beazonosítható, és
könnyen megközelíthető, így a tűz kifejlődésére és terjedésére rövid idő áll rendelkezésre, a tűz ezen esetekben kisebb területet
érint. A kockázatot az jelenti, hogy az emberi
élet veszélyeztetése viszonylag magas, az
anyagi javak pusztulását és a bekövetkezett
anyagi kárt nagymértékben befolyásolja,
hogy kis területen is nagy értékű anyagi
javak találhatóak. A tűzesetek számában az
emberi tényező a meghatározó.
A belterületi szabadtéri tűzesetek jellemzően magánszemélyekhez köthetőek,
ahol a hatósági ellenőrzés, mint eszköz megelőzésre nem alkalmazható, a megelőzést a
tájékoztatásra kell helyezni.
Ezt figyelembe véve a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében az éppen aktuális
kérdésekről folyamatosan tájékoztató anyagokat juttattunk el a települési önkormányzatokhoz, önkormányzati tűzoltóságokhoz,
tűzoltó egyesületekhez. Az önkormányzatokhoz kéréssel fordultunk, hogy a kiküldött
anyagokat a lehető legszélesebb körben
publikálják a lakosság részére, felhasználva
a média különböző eszközeit.
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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
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd:11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő:Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

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

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018

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

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

Gáspárné Reichenbach Dóra - 574-100/113,
70/3391882 pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartásával, civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes - 574-100/119,
70/9530774 - adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Domakné Róth Anikó - 574-100/119,
70/6845853 - adóügyi ügyintéző (Nadap,
Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 800 – 1200 és 1300 - 1800
Szerda: 800 – 1200 és 1300 - 1600
Péntek: 800 - 1200
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 900 – 1200 és 1300 - 1700
Szerda: 900 – 1200 és 1300 - 1500
Péntek: 900 - 1200

Rehab-Alba Kft

Tel: 06 30 464 1092, email: rehab.alba@gmail.com
Mintabolt: 8000 Székesfehérvár, Hunyadi u. 36. (Mentőfeljáró alatt)

Dr Dénes Annamária rehabilitációs szakorvos magánrendelése
2017. január közepétől elérhető a velencei rendelőintézetben:
• mozgásszervi panaszok kezelése
• balesetek/műtétek/stroke/amputáció utáni rehabilitáció
• gyógyászati segédeszközzel való ellátás
• egészségmegőrzés
• tanácsadás
Információ, bejelentkezés:
Horváthné Hakfelner Ágnes
Rehab-Alba Kft ügyvezető
Tel.: 06 30 464 1092

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

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

 VILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

06 30 /9 8 1 - 6 3 - 6 3
www.gergelysat.hu
Tájékozató munkavégzésről
A Tó-Vill Bt. Kápolnásnyék Tó u. 23/a, mint villamos kivitelező,
az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. megbízásából
Kápolnásnyék településen oszlop és vezeték cseréket végez.
Az oszlopcserék a már statikailag nem megfelelő oszlopokat
érintik, ezzel is javítva Kápolnásnyék település villamos energia ellátásának üzembiztonságát.
A munkálatok 2017. Április 10-én kezdődnek és előreláthatóan
Május 16-án fejeződnek be. A munkálatok során Kápolnásnyék település egyes részein félpályás vagy teljes forgalom korlátozást kell alkalmaznunk, valamint az egyes
útszakaszokra kihelyezett súlykorlátozó táblák tiltása ellenére nagyobb munkagépekkel is be kell menünk, hogy
a szükséges munkálatokat elvégezzük.
A munkálatok során estelegesen felmerülő kellemetlenségekért és egyéb problémákért szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük Kápolnásnyék község lakóitól.
Somogyi Péter
Műszaki vezető
Tó-Vill Bt

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

