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MEGHÍVÓ
a XVII. Kápolnásnyéki Szent Mihály napi Ünnepség, a X. Nyék Települések
Találkozója, valamint a Településközpont átadási ünnepség programjaira
2017. szeptember 22. péntek:
19.00 Csongor és Tünde bemutatója a Vörösmarty Diákszínpad előadásában
20.00 Retro party DJ Smash közreműködésével

2017. szeptember 23. szombat:
9.00 Szent Mihály napi kispályás labdarúgó torna a műfüves pályán
9.30 A Vörösmarty park előtt főző verseny
13.00-tól Szúnyogszigeti halászlé kóstolás 13 órától
Egyéb programok a rendezvény ideje alatt:
A Vörösmarty Emlékház látogatása mindenki számára ingyenes a rendezvény idején
A gyermekeket játszóház, kézműves foglalkozás és arcfestés várja a Vörösmarty parkban
A Dabasi-Halász kastély látogatása ingyenes a lakcímkártyájukat bemutató kápolnásnyékiek számára

A Vörösmarty parkban felállított szabadtéri színpadon:
14.00-tól Ünnepélyes megnyitó:
Bandiera zászlóforgató, zászlódobáló csoport műsora
Nyék Települések zászlós felvonulása történelmi zászlóvivők felvezetésével
Kápolnásnyék felújított településközpontjának ünnepélyes átadása-felavatása
X. Nyék Települések találkozójának és a Szent Mihály nap ünnepélyes megnyitása Podhorszki István polgármester köszöntőjével.
Díszpolgári cím és „Kápolnásnyékért Polgármesteri Elismerő Oklevelek” átadása
Nyék Települések közös borának elkészítése és palackozása a Szent Benedictus Borlovagrend irányításával
A kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése

15.30 – Szent Mihály Napi kulturális program:
15.30 A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodásainak műsora
15.45 A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak fellépése
16.15 A Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport és a Pákozdi Pipacsos Néptáncegyüttes műsora
17.00 Szandi műsora
18.00 Janicsák Veca fellépése
19.30 Dolly Plusz együttes koncertje
21.00 Zenés tűzijáték és Szent Mihály napi tűzgyújtás
21.30 Utcabál a Vörösmarty Parkban a Hospitál duó közreműködésével
,, ,,

Minden érdeklodot szeretettel várunk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

K á p o l n á s n y é k i

2

Kisbíró

2017/augusztus

Önkormányzati Hírek
Tájékoztató Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.04.26.-2017.08.20. közötti időszakban
hozott döntéseiről
A Képviselő-testület 2017.04.26-i nyilvános ülésén Dr. Sági János rendőrkapitány
előterjesztésében beszámolót hallgatott
meg a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2016.
évi munkájáról, ezen belül Kápolnásnyék
2016. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről. A beszámolóból kitűnik, hogy az előző
évekhez képest jelentősen csökkent Kápolnásnyék közigazgatási területén ismertté
vált bűncselekmények száma. Az ismertté
vált bűncselekmények közül a legnagyobb
számban a lopás, betörés, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények állnak,
de ismertté vált kiskorú veszélyeztetésével,
továbbá rongálással elkövetett bűncselekmény is. Egyértelműen megállapítható, hogy
– bár a település a Velencei-tó közvetlen
szomszédságában van – Kápolnásnyék bűnügyileg kevéssé fertőzött települések közé
tartozik. A Képviselő-testület megköszönve
a Kapitányság munkáját, a beszámolót elfogadta.
Ezen ülésén a testület rendeletet alkotott
arról, hogy minden július 1-ét a közszolgálati
tisztviselők napjává, munkaszüneti nappá
nyilvánítja.
A Képviselő-testület lezárta a településközpont rehabilitációs munkáira indított
közbeszerzési eljárást, azt eredményesnek
nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ÚTÉPPARK Kft-t választotta ki. Az ajánlattételi
felhívásra négy ajánlat érkezett, melyből
három volt érvényes 1 ajánlatot a Képviselő-testület – figyelemmel a közbeszerzési
törvény rendelkezéseire – érvénytelennek
nyilvánított. (E tárgyban már a korábban
megjelent lapszámunkban tájékoztattuk a
T. Lakosságot.)
Ezt követően a Képviselő-testület a jegyző
előterjesztésében megtárgyalta az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és
a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót. A beszámolóból
megállapítható, hogy 2016-ban az adóbevételi terv teljesült, csak a gépjárműadó és a
magánszemélyek kommunális adója tekintetében volt egy-két százalékos lemaradás a
tervezetthez képest, viszont az építményadó
és a helyi iparűzési adó tekintetében a teljesítés a tervezetthez képest meghaladta
a 100%-ot.

A Képviselő-testület határozatot hozott
arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújt be a műfüves sportpálya
burkolatának felújítására, melynek teljes bekerülési költsége az előzetes árajánlat szerint
bruttó 8.854.000 Ft, melyből 6.640.000 Ft-ot
pályázati forrásból kíván biztosítani.
A Képviselő-testület jóváhagyta és elfogadta
a civil szervezetek, valamint az egészségügyi
alapellátást nyújtó 2016. évi támogatásának
elszámolásáról szóló beszámolót, majd ezt
követően döntött 2017. évi támogatásokról.
A benyújtott pályázatok alapján összesen
3.700.000 Ft támogatást ítélt oda az alábbi
szervezeteknek:
- Református Egyházközség
170.000 Ft
- Római Katolikus Plébánia
150.000 Ft
- Vörösmarty Nyugdíjas Klub 150.000 Ft
- Barátság Nyugdíjas Klub
150.000 Ft
- Skorpió Polgárőr-Önkéntes
Tűzoltó egyesület
880.000 Ft
- Vörösmarty Sportegyesület 2.200.000,- Ft
Az előirányzatból fel nem használt 1.200.000 Ft
összeget a Képviselő-testület további intézkedésig zárolta.
Ugyanezen ülésén a Képviselő-testület
ajánlatkérési eljárás után kiválasztotta a
településközpont rehabilitációs munkáinak
független műszaki ellenőrét. A műszaki ellenőri feladatokat a BON CONTROL Kft látja
el 2.900.000 Ft + ÁFA összegért.
2017. május 9-i rendkívüli nyilvános
ülésén közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően a Képviselő-testület döntött az
óvodabővítés kivitelezőjéről. Nyertes ajánlattevőnek a MAVA-PLAN Kft-t választotta ki.
(Erről korábbi lapszámunkban már részletes
tájékoztatást adtunk.)
A Képviselő-testület döntött a tulajdonában lévő Gárdonyi utca 29/a. szám alatti
bérlakás új bérlőjének kijelöléséről, valamint határozatban kezdeményezte a Belügyminisztérium felé a 2016. évben elnyert
112.000.000 Ft összegű fejlesztési támogatásból 34.584.000 Ft átcsoportosítását a
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda bővítésére.
Elfogadta az önkormányzat 2017.-2021. közötti időszakra vonatkozó sportfejlesztési
koncepcióját.
2017. május 29-i ülésén a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint
a 2016. évi zárszámadást. A zárszámadás elfogadását követően határozatban döntött a
2016. évi pénzmaradvány módosításáról, ill.

annak felhasználásáról. A 2017-ben felhasználható 15.047.000 Ft összegű pénzmaradványból 6.932.000 Ft-ot Államkincstárra történő elszámolás fedezetére, 8.115.000 Ft-ot
pedig az önkormányzat szabad tartalékába
csoportosított át.
A képviselők a polgármester előterjesztésében elfogadták az önkormányzatnál végzett
2016. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést, majd elfogadták a Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményi társulás
2016. évi működéséről, valamint a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
és 2017. évi üzleti tervét.
Az ülésen további döntések születtek lakásbérleti, egyéb önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bérlete, valamint az egészségügyi
alapellátásban dolgozó orvosok iparűzési
adófizetési kötelezettségével kapcsolatban.
2017. június 9-i soron kívüli ülésén a településközpont rehabilitációs munkáival
összefüggő, ahhoz kapcsolódó ingatlanvásárlásról döntött a Képviselő-testület. Az
ingatlan vásárlás a Fő utcai csatlakozással
létesítendő bekötő út érdekében vált szükségessé, amely a kastélyhoz kapcsolódó
később megvalósuló parkoló megközelítését
szolgálja. A fejlesztési program részeként
az önkormányzat két ingatlant vásárolt
10.353.900 Ft, illetve 18.649.490 Ft-ért.
A Képviselő-testület még ezen ülésén módosította a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendeletét. A rendelet
módosítása technikai jellegű, a fizetendő
összeg nem változott.
2017. június 22-i ülésén a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról tárgyalt, ezzel összefüggésben megadta hozzájárulását Velence Város Önkormányzatának.
Az alpolgármester előterjesztésében a Képviselő-testület értékelte a polgármester
2016.11.16.-2017.06.15. közötti időszakban
végzett munkáját. Az értékelés alapján a testület a polgármester részére a rendelkezésre
álló költségvetési előirányzat terhére három
havi illetményének megfelelő jutalom kifizetését rendelte el.
A továbbiakban döntött az önkormányzat és
közös önkormányzati hivatal költségvetését
érintő fedezet átcsoportosításról, az önkormányzati hivatalt érintő személyi juttatások
tekintetében. Megteremtve ezzel a köz-
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tisztviselők napjával összefüggő jutalmazás
lehetőségét.
Bicske Város kezdeményezésére a kárpátaljai
gyerekek nyaraltatásának támogatására a
költségvetési tartalékból egyszeri 100.000 Ft
támogatást biztosított, és csatlakozott az Ercsi Református Gyülekezet segélyakciójához
50.000 Ft-os támogatással, amely kárpátaljai
gyerekek kórházi és óvodai ellátását segíti.
2017. július 20-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület a település ivóvíz- és közüzemi csatorna hálózatának tulajdonjogát
érintő változásokról döntött. A vízközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján azoknak az önkormányzati tulajdonú vízközmű rendszereknek a tulajdonjoga,
amelyek kizárólagos állami tulajdonában
álló regionális vízközmű rendszerhez csatlakoznak és önálló átadási ponttal nincsenek
leválasztva a regionális rendszerről, a törvény erejénél fogva a 2017.06.01. napjával
a magyar államra szállnak. Kápolnásnyék
esetében a törvényi változás a pettendi
szennyvíz csatornahálózatot érinti, amely

önkormányzati tulajdont képez, viszont
regionális rendszerről nincs önálló átadási
ponttal leválasztva. A település egyéb ivóvíz- és csatornahálózata már egyébként is
állami tulajdonban volt. A Képviselő-testület
jóváhagyta az ivóvíz közmű vagyon, valamint
a szennyvíz közművagyon átadásáról szóló
szerződés tervezeteket, döntött arról, hogy
a korábban DRV Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerződést 2017.07.01. napjával megszünteti. A hálózatokat továbbra is a DRV Zrt,
mint többségi állami tulajdonú szolgáltató
biztosítja, de már mint, állami tulajdonú
üzemeltető.
A pályázati felhívás alapján a Képviselő-testület döntött arról, hogy az idei évben is
részt vesz a szociális tűzifa támogatási programban és 262 erdei m3 tűzifára vonatkozó támogatási igényt jelent be, melyhez
önerőként köbméterenként 1.000,- Ft + ÁFA
összeget, valamint a szállítási költségek fedezetét biztosítja. (A támogatási igények
benyújtásának lehetőségéről, módjáról a
későbbiekben e lapszámban, valamint az

önkormányzat internetes elérhetőségén,
honlapján adunk tájékoztatást.)
2017. július 27-i ülésén a Képviselő-testület újabb út- és járda felújításokról hozott
döntést. A 2016-ban elnyert 112.000.000 Ft
fejlesztési támogatásból a testület
35.000.000 Ft-ot az óvoda bővítésre csoportosított át, a fennmaradó 77.000.000 Ft
támogatási összeg tekintetében pedig közbeszerzési eljárást indított. A fejlesztés út- és
járdafelújítási célokat tartalmaz. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a munkák
idei elvégzése érdekében 8 vállalkozástól kér
ajánlatot. Az ajánlatok benyújtási határideje
2017. augusztus 15. 10.00 óra.
A Velencei Mentőállomás mentéstechnikai
eszközeinek beszerzéséhez 100.000 Ft egyszeri támogatást biztosított a költségvetési
tartalék terhére.

Befejezéséhez
közelednek
településünk
fejlesztését
szolgáló
beruházások…

döntéseket hozott.
Az ehhez szükséges forrásokat jelentős
részben pályázati és kormányzati támogatásból tudtuk biztosítani, természetesen önerővel kiegészítve. Ezek közül a legnagyobb
volumenű beruházás a településközpont
rehabilitációja, melynek I. üteme remélhetőleg e lapszám megjelenésekor már teljes körűen befejeződik. A kivitelezéssel megbízott
ÚTÉPPARK Kft az engedélyezett terveknek
megfelelően határidőben, jó minőségben
végezte el a beruházási munkákat. Ezúton is
szeretném megköszönni azt a több hónapos
türelmet és megértést, amelyet településünk lakossága és a közlekedők tanúsítottak
ezen időszak alatt. Ehhez kapcsolódóan még
szükséges parkosítási, virágosítási és pázsit

telepítési munkák, melyeket remélhetőleg
néhány héten belül el tudunk végezni. Bízom benne, hogy 2017. szeptember 23-án
tartandó hagyományos Mihály napi rendezvényünkön - mely egyben a Nyék Falvak
esedékes soros találkozásának is helyszíne
lesz – szépen felújított településközponttal,
méltó módon köszönthetjük vendégeinket.

Tisztelt Kápolnásnyéki Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
befejezéséhez közelednek azok a településfejlesztéseket szolgáló beruházások,
amelyekről a Képviselő-testület korábban

Podhorszki István
polgármester

Immár évek óta örömteli gondot okoz,
hogy emelkedik településünk lakosságszáma, egyre több gyermek születik, akiknek
biztosítani kell az óvodai nevelés feltételeit.
Ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy
a 2017/18-as óvodai nevelési év kezdetére
...folytatódik a 4. oldalon
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...folytatás a 3. oldalról

a korábbi 5 csoportról 6 csoportra bővíti a
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda kapacitását.
A beruházás kivitelezésével a MAVA-PLAN
Kft.-t bízta meg. A kivitelezésre rendelkezésre álló rövid határidő ellenére szeptember 1-től indulhat a 6. csoport. Az ehhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket
az Önkormányzat biztosítja. A beruházás

keretében nem csak az épület földszintjének
foglalkoztatóval történő bővítése valósul
meg, hanem az intézmény egyéb kiszolgáló
helyiségei a beépített tetőtérben kerülnek
kialakításra. A tetőtéri helyiségek végleges
kialakításának várható befejezése szeptember 10. Ezek a munkák nem fogják érinteni
és korlátozni az óvoda működését.

Gyémántdiplomás
pedagógus
köszöntése

végzett, majd 1956-ban tanítói munkakör
betöltésére jogosító képesítő vizsgát tett.
Pedagógusi munkáját 1955-től 1991-es
nyugdíjazásáig végezte. 1955-től 1958-ig Pákozdon, ezt követően végig szülőfalujában,
Kápolnásnyéken tanított. Lelkiismeretes,
elhivatott pedagógusi munkássága során
azóta már felnőtté vált generációkat nevelt,
oktatott. Munkájával kivívta tanítványai és
településünk lakói tiszteletét, megbecsülését. A gyémántdiploma átvétele alkalmából
Önkormányzatunk nevében és képviseletében gratulálok Irénke néninek, további jó
egészségben eltöltött örömteli nyugdíjas
éveket kívánok.
Podhorszki István
polgármester

Községünk lakossága nevében örömmel
és tisztelettel köszöntöm Halász Lajosné
(szül.: Mészáros Irén) nyugdíjas pedagógusunkat abból az alkalomból, hogy a Széchenyi István Egyetem – mint jogutód intézmény – rektora és dékánja gyémántdiplomát
adományozott számára.
Irénke néni 1936. január 17-én született
Kápolnásnyéken, felsőfokú tanulmányait
a Székesfehérvári Állami Tanítóképzőben
végezte, ahol 1955-ben tanító jelöltként

Bízunk benne, hogy a Képviselő-testület
által indított közbeszerzési eljárás eredményesen zárul és szeptember hónapban megkezdhetjük az idei évre tervezett út- és járda
felújítási program végrehajtását.
Podhorszki István
polgármester
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Ahogy eddig még
nem ismertük –
Podhorszki István
polgármester
Falunk első embere. Szeretem, ha nem
csak a felszínt láthatom, hanem a mögöttes tartalmat is fellelhetem egy-egy
dologban illetve emberben.
Szeretném Podhorszki István egy olyan
oldalát megmutatni Önöknek, melyet nem
mindennap tapasztalhatunk. Beszélgetésünk során mély gondolatok, érzések
törtek felszínre.
Hogy mi sikerességének titka? Állítása
szerint életét meghatározza Édesapja egy
mondása, mely szerint éli mindennapjait,
ezt mindig szem előtt tartja:
„Fiam! Először tegyünk abba a bukszába,
hogy később ki tudjunk belőle venni!”
Nem sok támogatóm volt a családomban,
hogy polgármester legyek. Egyedül az apósom hitt bennem, ő volt az, aki buzdított,
hogy induljak, senki más. A feleségem
nagyon nem szerette volna. Be kell vallanom, álmomban nem gondoltam volna,
hogy egyszer polgármester leszek, hogy
egyszer jelöltetni fogom magam.
Hogy miért történt? Egy testületi ülésen megkérdezték tőlem, hogy ki indul
képviselőnek a következő választáskor,
mindenki azt mondta, hogy igen, indul.
Én voltam az egyetlen, aki bizonytalan voltam és azt mondtam, nem tudom. Soha,
még a fejemben sem fordult meg, hogy
polgármester legyek. Aztán egyre többen
hívtak fel, hogy miért nem indulok képviselőnek. Ha nem indulok képviselőnek,
miért nem indulok polgármesternek? És
aztán döntenem kellett.
Eldöntöttem, hogy belevágok. Nagy kampányt nem csináltam, azon kívül, hogy
kiadtam a szórólapokat. De ezt én nem
is vettem komolyan. Úgy voltam vele,
lesz ami lesz. Sőt annyira nem vettem
komolyan, hogy pont a választás napjának
délutánján álltam neki a kertemben egy
munkának, éppen azon dolgoztam és a
feleségem kérdezte, hogy nem szeretnél
készülődni, biztosan jönnek majd hozzád este. Megkérdeztem miért? Majd fél
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kilenckor hívott a jegyző Úr, hogy gratuláljon. Letettem a telefont és a körülöttem lévők megkérdezték, mi a helyzet?
Csak annyit tudtam mondani: nyert a volt
polgármester… vagy nem jól mondtam!
Én nyertem! Aztán a feleségem elsírta
magát – hogy örömében vagy bánatában
azt mindenki döntse el maga –
Másnap felébredtem, nem is tudtam felfogni, hogy mi történt és az első utam
apámhoz, a temetőbe vezetett.
Aztán beültem a polgármesteri székembe és elkezdtem dolgozni. Nagyon nem
tudtam mit kell, hogy kell. Hogyan kezdjem egyáltalán? Mindenkitől azt kértem,
hogy adják a tanácsokat. Hála Istennek,
ez működött is, mert hagytam, engedtem
magam tanítani. Elfogadtam a kritikát és
kellett 3-4 hónap, mire éreztem, hogy
talán valamit tudok az egész közigazgatásról. Amikor eltelt egy év sem éreztem
magam jó polgármesternek, aztán eltelt
kettő, akkor sem igazán.
Viszont ennyi idő után érzem, hogy valamit tettem le az asztalra. Nem mondom,
hogy mindent jól csinálok és most is elfogadom a kritikát bárkitől, vagy ha valaki
tanítani akar.
Mikor megkérdezték tőlem, hogy milyen
falut szeretnék, erre azt válaszoltam: olyan
falut, mint amilyen az udvarom. – Ahol
felesége elmondása alapján rengeteg időt
tölt, nem tudja elviselni, ha egy falevél
lehullik, és ha azt nem takaríthatja el
rögtön. Én addig leszek polgármester, ameddig
hagyják, hogy csináljam, illetve ameddig
lelkesen tudom csinálni. Ha nem, akkor
szívesen átadom bárkinek. A polgármesterségben leginkább a sikereket szeretem
a legjobban! Ezt szeretem a vállalkozásomban is. Azt, hogy meg legyenek elégedve
az emberek azzal, ami van, amit tudunk
fejleszteni a településen, de tudok örülni
egy gyereknapnak, hogy milyen sokan
eljöttek a rendezvényre például.
Kérdésemre, hogy mi vezérelte abban,
hogy jobbá tegye a falu életét, egyszerűen csak ennyit mondott: én alapból ilyen
vagyok. Mindenen és mindenkin akarok
segíteni! -Felesége szerint maximalista és
törekszik mindenből a legjobbat kihozni.
Amit a fejébe vesz, azt 99%-ig véghez is
viszi! -

Legbüszkébb arra vagyok, hogy azt érzem
egy összetartó falu lett Kápolnásnyékből.
Hogy az emberek kicsit közelebb kerültek
egymáshoz. Hogy minden rendezvény teleházasan megy. Hogy azok az emberek
is, akik kicsit más véleményen voltak is
közel kerültek egymáshoz. Egy szerethető
faluvá vált Kápolnásnyék.
Mikor megválasztottak, olyan elképzelésem volt, hogy többet kellene tenni, mint
amennyit tettem az előző négy évben.
Amit a választási programomban leírtam,
azt 90%-ban megvalósítottam. Különben
tényleg szeretem csinálni. A nyüzsgést
nagyon szeretem.
Persze mindehhez vallom, hogy fontos,
hogy legyen egy olyan dolog, ami kikapcsolja az agyat, amiben fel tud töltődni
az ember. Nekem a festés ilyen. Festek.
De azt nagyon. Csak egyik pillanatról a
másikra jött ez, valamit lefestettem, jól sikerült. Szabadidőmben festem a padokat,
kukákat, a játszótérre a kerítést, illetve
ha elkészül a faluközpont, annak a kerti bútorait mindenképpen szeretném én
csinálni. Ebben én nagy örömömet lelem.
Mikor 3-4 napig nincs a kezemben ecset,
már elvonási tüneteim vannak.
Úgyhogy mindent összevetve azt kell mondanom, hogy szeretek polgármester lenni!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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MEGHÍVÓ 2017. szeptember 16-ára
Nagy öröm számunkra, hogy településünk lakossága évről-évre növekszik, és ezt jól bizonyítja, hogy gyermekeink „kinőtték”
az óvodát. Szükségessé vált az óvoda férőhelyeinek bővítése a
növekvő gyermeklétszám miatt. Lassan elkészül az óvodabővítés,
és a gyermekek birtokba vehetik új birodalmukat. Ezen örömteli
eseményt szeretnénk méltó módon megünnepelni.
A megnyitóra felkértük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
urat, hogy az óvoda kibővített, felújított részeit ünnepélyes keretek
közt adja át. Az átadó ünnepséget 2017. szeptember 16-án (szombaton) 9.00 órakor tartjuk a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában,
melyre szeretettel várjuk a település lakosságát.
Ezt követően minden érdeklődőt sok szeretettel várunk 2017.
szeptember 16-án (szombaton) 10.00 órától a kápolnásnyéki Fő
utcai játszótérre, ahol településünk legifjabb lakosait szeretnénk
üdvözölni. A tavalyi Szent Mihály nap óta született kápolnásnyéki
gyermekeket és szüleiket az idei évtől kezdve a „Születésfa” ültetésével egybekötött kis ünnepségen köszöntjük.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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IV.
Hagyományőrző
Annák bálja
Megrendezésre került településünkön
immáron a IV. Hagyományőrző Annák bálja
2017. 07. 22-én, melyet anno Tégliné Julika
álmodott meg és amely a Fidesz helyi alapszervezetének szervezésében jól sikerült.
Az Eseményközpontban megtartott Annák
Bálján 170 fő vett részt, melynek hangulata – hasonlóan az előző évihez – remekül
alakult. Kiss Zoltánné Vali volt a bál levezető
asszonya, aki folyamatosan konferálta fel
a műsort, az események forgatagát. A bál
a Laguna táncegyüttes – Székesfehérvár
– fellépésével kezdődött, ahol a táncosok
szép egyveleg táncával kezdődött a jó hangulat. Ezt követően Fekete Anna – falunk
leghíresebb Annája – gondolatait mondta
el az Anna név eredetéről, jelentéséről.

Gáncs Lászlóné Anna néni egy szép verssel
szórakoztatta a közönséget. Iskolánk tanulói
nagy lelkesedéssel vettek részt a bál programjában. Rába Noémi verssel tette szebbé
a bált, aki a 11a. osztály tanulója,Czakó
Zsanett, Kovács Sára, Mihály Klára, Reizer
Bianka, Still Péter , Veres Vivien énekkel
szerepeltek a 8.a., b. osztályból. Podhorszki
István polgármester Úr beszédét követően adott engedélyt a bál megnyitására,
ahol Dőry Zsófia – Barkó Dominik, Csepke
Klaudia-Orisek Tamás, Végh Laura-Velki
Máté, valamint Egri Krisztina és Gergely
László keringőjével megkezdődött a bál. A
bál hangulatáról a Hospital duó gondoskodott. A remek vacsora és táncmulatság után
értékes tombola nyeremények, ill. meglepetés ajándékok tarkították a rendezvény
sikerességét. Köszönetünket fejezzük ki a
támogatóinknak, többek között: Podhorszki
István polgármester Úrnak és feleségének
Anikó Asszonynak
Ballér István

Istvánovits Renáta
Vianni Xem
Dancsó borászat
Finom Étkek Háza,
Nemes Cukrászda,
Ida-Hajni Fodrászat,
Sarkadi Kertészet
Orisek László Papírbolt,
Ország úti ABC,
DIZI THERM,
Százszorszép Virágüzlet,
Andi turi,
Nusi 100-as,
Kristálybolt,
Fodor Petra masszőr,
Zöld Fészek Pizzéria
A rengeteg munka meghozta a gyümölcsét,
jól szórakozott mindenki. Hívunk Mindenkit
jövőre az V. Hagyományőrző Annák báljára, ahol meglepetés, szépség, elegancia,
megújuló pompa várja majd a bálozni szeretőket.
Nagyné Ujj Gyöngyi
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Kirándulni voltunk
Nem mentünk messzire, csak a szomszédos településekre. Dinnyésen megnéztük a Várparkot. Kedvesen fogadott
bennünket a tulajdonos és nagyon jól
elmondta, hogyan készülnek a várak. A
szépen kialakított parkban oszlopokon fel
vannak tüntetve Magyarország uralkodóinak nevei dátum szerint. A park minden
oldalán van egy fedett hely, ahol pihenni,
étkezni, beszélgetni lehet. A nagy melegben jól is esett egy kicsit hűsölni. Közben
figyeltük az iskolás csoportot, akik különböző feladatokat kaptak a tanároktól és

bele kellett élni magukat abba a korba,
amikor lovagok voltak. Igazi történelem
óra részesei voltunk. A következő épület
most készülhetett, mert nagyon érződött a
frissen gyalult fenyőfának az illata. Ebben
az épületben filmvetítés volt. Láthattuk
a még meglévő várainkat légi felvételről.
Nagyon szép a mi hazánk!
A Várpark látogatása után elmentünk Agárdra egy kaktusz gyűjtőhöz. Mivel
telefonon bejelentkeztünk, már várt bennünket. Ezerféle kaktusz és trópusi növény
között sétáltunk. Minden kérdésünkre szívesen válaszolt. Micsoda érték! Ez a hobbija. Azt mondta nem ér rá depresszióba
esni. A belépés díjtalan volt, de csekély
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összeggel támogattuk a fáradozását.
Ezután elmentünk a Gárdonyi Géza
emlékházhoz. Augusztus 3 – pont ezen a
napon volt születésének évfordulója. A
ház falán megnéztük megyénk költőinek
domborműveit.
A szép kirándulás után Velencén az
Orbán vendéglőben nagyon finom volt az
ebéd. Itt egy kedves ismerősünk meghívott
bennünket a közelben lévő pincéjébe. Ezt a
kedves meghívást nem utasíthattuk vissza,
ez volt az i-re a pont. Szép napunk volt!
Élményekkel telve érkeztünk haza!
Dömsödi Jánosné és a tagság
Vörösmarty Nyugdíjas Klub

Vegye igénybe a
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
– a szociális segítést is magába foglaló –
személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés, mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idejű támogatása,
fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650.-Ft/óra
Szociális segítés: 1 500.-Ft/óra
Érdeklődni: Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Tel.: 06-22-589-157
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin
(hsg. egységvezető) 06-30/915-1895
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Anyatejes
Táplálás
Világnapja
Kápolnásnyék,
2017.08.04
A XX. század végén a gyermekpszichológia és gyermeknevelés terén egyre inkább előtérbe kerülnek a gyermek igényei,
felismerik a korai kötődés fontosságát. A
szoptatás jelentősége is felértékelődik,
a kötődés, az anya-gyermek kapcsolat
forrásaként is tekintik. Az Egészségügyi
Világszervezet /WHO/ és az UNICEF
1989-ben kiadott kiadványban hívja fel
a figyelmet az egészségügyben dolgozók
szerepére az anyatejes táplálásra törekvő
édesanyák támogatásában. Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánították a szoptatás
világnapjává.

A csecsemő életének első évét gyors
szellemi és fizikai fejlődés jellemzi. Az élet
első 6 hónapjában a babák legideálisabb
tápláléka az anyatej, amely mind minő-

ségileg, mind mennyiségileg maximálisan
biztosítja a csecsemő idegrendszerének
és fizikumának a legmegfelelőbb fejlődését. Az anyatej tartalmaz vizet, ezért
képes szabályozni a csecsemő víz-és tápanyagháztartását. Az anyatej összetevői
között sok életfontosságú alkotó elemet
találunk: zsírokat, szénhidrátokat, fehérjéket (immunglobulinok, enzimek, hormonok), vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket. Az anyatejjel a csecsemő
mindig elegendő mennyiségű folyadékhoz
és könnyen emészthető, megfelelő hőmérsékletű, optimális összetételű, steril
tápanyaghoz jut.
A velencei kolléganőkkel 2003 óta
szervezzük meg évente az Anyatejes
Táplálás Világnapi ünnepségünket az általunk gondozott édesanyák, családok
számára. A jól szoptató és a sok anyatejet
adó édesanyákat minden évben megjutalmazzuk, körzetenként 5 édesanyát.
A rendezvényt idén is három védőnői
gondozási körzetben élő anyukáknak és
gyermekeiknek, családjaiknak szerveztük
meg. Rendezvényünkre közel 120 család
látogatott el. Ünnepségünket Polyákné
Gulyás Erika megyei szakfelügyelő védőnő

nyitotta meg. Bozsa Anikó a székesfehérvári kórház szülőszoba vezető szülésznőjéhez nagyon sok kérdés érkezett a látogatók közül. Rendezvényünket színvonalas
előadásokkal (Krio Intézet, Dr. Erős Anita
életvezetési tanácsadó bemutatkozása),
játszóházzal és Ringató foglalkozással,
termékbemutatókkal (Czeizel vitamin,
Magister Products natúr baba-és szépségápolási termékek, Daylong fényvédő-és
bőrápolási termékek) tettük színesebbé. Köszönjük Szalczgruber Mariannak
a bemutató Ringató foglalkozást. Nagy
sikere volt, sok érdeklődővel. Nagyon jó
volt nézni, hallgatni a sok mondókázó,
daloló gyermeket. A rendezvényre ellátogatók tudásukat az anyatejről, az anyatejes táplálásról 13+1 Totó kitöltésével
ellenőrizhették le. A Totót kitöltők között
értékes ajándékok kerültek kisorsolásra
támogatóink felajánlásával.
2017-ben az anyatejes táplálás fontossága mellett kiemelkedő szerepe volt rendezvényünkön az egészséges életmódnak
és a mozgásnak (Levendula női, kismama
és babás jóga, baba-mama torna Kossa
Anettal, Mamin-baba hordozós latin fitness
Dávid Tímeával, Forstner Betti zumba).
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A rendezvény ideje alatt a Pöttöm
Pöttyök és a Csörike családi napközik
biztosították az ingyenes játszóházat a
gyermekek részére.
Az ünnepségünk látogatóit támogatóink felajánlásából pogácsával, sütemén�nyel, ásványvízzel, üdítővel, gyümölcsökkel és Eisberg salátával vártuk.
A napot Forstner Betti zumba bemutatójával zártuk, vállalkozó kedvűek ki is
próbálták.
Köszönjük Szabó Ferencnek, hogy az
áramkimaradások ellenére a hangosítást
sikerrel megoldotta.
De munkánk igazi jutalma a sok boldog édesanya és egészséges kisgyermek
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látványa volt.
A jutalmazott anyukáknak gratulálunk!
Kápolnásnyék:
1. Takács-Bánfay Enikő
2. Libis-Bődi Csilla
3. Galambos Emese
4. Kupi Erzsébet
5. Spanyár Dánielné Kádár Mónika
Velence I.:
1. Döméné Németh Zsuzsanna
2. László Tamara
3. Orisek Katalin
4. Sarkadi- Juhász Ágnes
5. Svédné Török Izabella
Velence II.:
1. Dr. Sáska Zsófia
2. Erdélyi Nagy Noémi

3. Szommer Ágnes
4. Tolmácsné Luzsi Tímea
5. Veller Rózsa
Támogatóink:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
Velence Város Önkormányzata,
Borka Bolt Velence, Czeizel vitamin,
Dr. Szalai Lídia, Eisberg Kft, Farkas Eszter - Magister Products Natúr baba - és
szépségápolási kozmetikumok, Görgicze
Zoltán Velence, Hortenzia Virágbolt- Pázmánd, Krio intézet, Papír-írószer - Orisek
László, Szalczgruber Mariann - Ringató
foglalkozás, Forstner Betti - Zumba
Szita Ildikó védőnő
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Szeptembertől újra vár
minden játékos kedvű

kíváncsi óvodást a

De mi az a

MESEAngol?
 Játékos nyelvi foglalkozás, mely közismert meséken keresztül vezet
be a legáltalánosabb témakörökbe (színek, számok, testrészek…)

 A gyerekek életkorának megfelelően, játékpedagógiai módszerekkel
támogatja a kora gyermekkori idegennyelv-elsajátítást

 A

foglalkozások

során

használt

tevékenységek

és

gyakorlatok

bevonnak minden érzékszervet, elősegítve a tartós nyelvi rögzülést

 Telis-tele van vidámsággal, zenével, mozgással, játékkal…

Foglalkozásra jelentkezés
az óvó néniknél

angollal!
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nyilvánítás!

2017. 05.20-án megtartott II. Kápolnásnyéki Székelybálunk megtartása alkalmából szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogattak, segítettek
a szervezésben, hogy létrejöjjön e rendezvény kis falunkban:
Totó-Lottó
Zrínyi ABC
KPM ABC
Fodrászat
Sohár Nusi
Sohár Zöldség
Papír írószer
Nemes Cukrászda
Dr. Pauli Szilárd
Dr. Somogyi Károly (patika)
Százszorszép virág

2017/augusztus

Sarkadi kertészet
Olasz-Magyar sütöde
Orosz István
Kupi László
Nadapi úti Zöldség
Kovács Gábor
Istvánovics Renáta
Veres Géza
Vinkler Beáta
Koncza Sarolta
Horváth Krisztina
Magyar Gabriella
Radóné Zsuzsa
Vári Tamás büfései
Velence Copy
Új Roland Gyula és családja
Kőműves Zsuzsa
Külön köszönet nagylányunknak, Veres
Viviennek, hogy egy kis előadással kedveskedett a résztvevő vendégeknek.
Tisztelettel Veres János - Veres Zita
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Hajdúszoboszló
2017

A 2017. évi Országos Nyugdíjas Ki -Mit
-Tud-on Kápolnásnyék képviseletében a
Hajdúszoboszlón megrendezett döntőn
Zombory Zsolt énekes Kiemelt Arany Oklevelet nyert. Első ízben történt, hogy
Kápolnásnyékről valaki részt vett ezen a
kulturális seregszemlén és különösen az,
hogy a legmagasabb kitüntetést érje el
75 évesen.
Hajrá Kápolnásnyék
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Aranymise
Különleges nap volt 2017. június 25.,
vasárnap egyházközségünk életében. Plébánosunk, Tóth Béla atya pappá szentelésének
50. évfordulóját ünnepelte. Templomunk
zsúfolásig megtelt emberekkel, akik plébánosukkal együtt akartak imádkozni, hálát
adni az eltelt 50 év örömeiért, gondjaiért
egyaránt.
Éppen 40 éve helyezte Őt hozzánk Kisberk
Imre püspök atya, majd 29 évvel ezelőtt
megkapta a nadapi, 19 éve pedig a baracskai egyházközségeket is. Életének és papi
életének is nagy részét itt töltötte. Nagyon
is igaz rá nézve a következő idézet:

„Hová az Isten állított,
Bizonnyal az a Te helye.
Csak ott lehet ő pajzsod,
Csak ott lehet mindig Veled.
Áldást, ha kíván adni Rád,
A földön szerte nem keres,
Csak ott keres, a helyeden.”
(Bokor K.)
Valóban! A jó Isten nagyon ezt a helyet
választotta ki Béla atyának, ahol Ő tisztességgel és becsülettel helyt állt!
A szentbeszéd elhangzása után köszöntötték
Őt az egyházközségek Képviselő- testületei,
valamint a három község önkormányzatai.
Kedves és meglepő volt, hogy magánszemélyek is előléptek egy kézszorításra és
ajándékuk átadására.

Az Aranymise ünnepélyességét fokozta a
székesfehérvári bazilika „Kántorképző Kórusának” szép éneklése Vasztl János karnagy
úr vezetésével.
A szentmise végén Béla atya agapéra hívott
meg minden jelenlévőt. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, mert meg lehetett teríteni
az iskola udvarán, a hűs fák alatt. A finom
falatok elfogyasztása közben kellemes beszélgetés, baráti hangulat alakult ki.
A következő vasárnapon plébános Úr hivatalosan bejelentette nyugdíjba vonulását.
Augusztus 1-től már nincs velünk.
Nyugdíjas éveire jó pihenést, sok örömet
kívánunk Neki. A jó Isten áldja meg minden
napját!
N.I.

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró
Épül szépül
településünk!!!

Másfél hónapja nagy munkálatok kezdődtek
Kápolnásnyék központjában. A mára kissé

2017/augusztus

elhasználódott faluközpont kap új ruhát.
A szabás varrás megkezdődött és lassan a
végéhez ér. Már csak díszítés és az apróbb
igazítások vannak hátra, és valóban megfiatalodik a település.
Jártamban keltemben, ahogy az utam
a faluba vitt, minden alkalommal láttam
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Polgármesterünket, amint személyesen, jó
gazdaként figyelemmel kísérte az építkezést,
minden lényeges mozzanatnál ott volt. Nyomon követte ezt a nagy munkát, hogy minden részlete tökéletes legyen, hogy nekünk
az itt élőknek, az itt vendégeskedőknek csak
öröme teljen a használatban, a látványban.

Köszönöm Polgármesterünknek a falu nevében a gondoskodó figyelmet!

Török Ágnes 2475 Kápolnásnyék, Szent István utca 4.

Aki a virágot
szereti, rossz
ember nem
lehet…
…tartja a mondás, melyről azt gondolom, ezen
beszélgetés folyamán is újfent beigazolódott.
Fejes Pálnéhoz híresen szép, tiszta és gondozott udvara miatt érkeztem.
„Nagyon szeretek kertészkedni, mindig a
kertben vagyok, én soha nem unatkozom.”
A 83 éves Kati néni évek óta gyönyörű, hos�szú sorban neveli ezerszínű virágait, a dáliát,
muskátlit, rózsát, őszirózsát, na és sorolhatnám
még sokáig.

A szeretettel, lelkesedéssel gondozott kert
sokak számára jelent örömet: létrehozójának,
csodálójának és persze annak is, aki még csak
játszik benne. Főként a dédunokák azok, akik
élvezik Kati néni szorgoskodását, örülnek a háziállatoknak, és természetesen sosem mennek
haza üres kézzel, hiszen a dédi mindig meglepi
őket egy kis süteménnyel, gyümölccsel. Kön�nyen észrevenni egy kerten, ha tulajdonosa
szeretettel, lelkesedéssel gondozza. Szavak
nélkül tudhatjuk, ha ránézünk Kati néni virágaira, hogy mennyire szeret tulajdonosa a
növényekkel foglalatoskodni, és hogy mekkora
örömet jelentenek számára az egészséges,
szépen nyíló virágai. Na és hogy mi a titka?
Mindig beszélgetni kell a virágokhoz, dicsérni
őket – állítja.
„Nagyon szeretek kint lenni a kertben, mindig
is szerettem a virágokat. Nyolcévesen a határban kellett dolgoznunk, de örömmel tettem
már akkor is.” Kati néni akkor érzi igazán jól
magát, ha kertjében tevékenykedhet, és ha

látja, ott minden pont olyan, mint ahogy azt
szereti – rendezetten, egy szál felesleges gaz
nélkül. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy hiába volt gipsz a kezén, azzal mit sem
törődve ásta fel kertjét.
Beszélgetésünk közben sokat gondolkodtam,
vajon mi lehet a titka ennek a 83 éves néninek, aki állítása szerint soha nem fáradt és aki
mindenben meglátja a jót és a szépet. Hamar
meg is érkezett a válasz. Kati néni vallja, az ő
gyógyszere a saját kertje. Ő akkor a legboldogabb, ha ott tevékenykedhet, számára ez
a megnyugvás.
Fejes Pálné háza méltón viseli a „Szép otthon,
példás porta” címet.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

K á p o l n á s n y é k i

16

Kisbíró

2017/augusztus

180 éves az
első Nemzeti
Színházunk

A színház közadakozásból épült akkori nevén Kerepesi út és Országút sarkán,
(mai nevén Múzeumkörút és Rákóczi út).
Az alapkő letételére 1835-ben került sor
Grassalkovich Antal telkén. Széchenyi a Duna
partjára álmodta eredetileg.
Előtte nem volt állandó épület, amely
otthont adott volna a magyar nyelvű színjátszásnak Pesten. Kolozsvárott, Miskolcon és
Balatonfüreden működött már színházunk.
Pesti Magyar Színházként 1837. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit, amit hatalmas
várakozás előzött meg. Az első évadban Bajza
József volt a színház igazgatója. 1840-től lett
a neve Nemzeti.
Vörösmarty a nyitást megelőző napról így
írt az Athenaeum augusztus 27-i számában:
„Mészgödrök, homokbuckák kétfelül,
elül vakolatlan tornác, egyenetlen, félig
rakott út, benn asztalos, lakatos, színész,
muzsikus egy rakáson; amazok csak alig tartóztatható fúróikkal, kalapácsaikkal, emezek
papirostekercseikkel próbán, mintegy a hely
bírásáért vetekedve; mindnyájan sürgető
halaszthatatlan munkába, - az óra 11-re jár,
s alig fél nap hátra, hogy a legelső pesti ma-

gyar színház megnyittassék.”
Vörösmarty az ünnepi díszelőadásra írta
az „Árpád ébredése” című előjátékot, amit
természetesen elő is adtak a megnyitón.
Később több drámáját is színre vitték ott.
„Cilley és a Hunyadyak”, „Vérnász”, „Marót
macsói bán”, „A fátyol titka” stb.
A Csongor és Tündét csak Vörösmarty
halála után vitte színre Egressy Gábor 1866ban, de akkor még csak részleteket mutatott
be belőle. A teljes művet először 1879. december 1-én, Vörösmarty születésnapján
adták elő Paulay Ede rendezésében. Azóta
az ország színpadain szinte minden évben
előadásra kerül.

Hatalmas nevek játszottak itt: Egressy,
Déryné, Laborfalvi Róza (Jókainé), Szigligeti,
még Petőfi is.
1860-ban a homlokzaton kisebb átalakítást végeztek, 1875-ben átépítették, még
egy emelet került rá, majd 1908-ban bezárt.
1913-ban életveszélyesnek minősítették,
majd lebontották.
Jászai Mari a nemzet tragikájának sírköve, az eredeti épület köveiből készült. A
színésznő maga írta az 1913-ban felállított
síremléken szereplő feliratot. „Ti ittátok be
lelkem lángját, régi színházunk kedves kövei.
Ti fogadjátok már ismerős öletekbe kilobbant poromat”
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Ismét siker a 2017. évi Evezős Országos Bajnokságon!!!
Magyarország 2017. évi Felnőtt, Utánpótlás és Masters Országos Bajnoksága
2017. július 13-16. Szegedi Evezős és
Kajak-kenu Olimpiai Központ
Az időjárási viszonyok nem a legkedve-

zőbben alakultak ezen a hétvégén. Kifejezetten erős, szeles időben versenyeztek a
sportolók, néhol erős hullámok közepette,
de ez nem látszott meg a helyezéseken. Első
helyezést ért el a férfi serdülő kormányos

8-as csapat.
A csapat irányítója (stroke: vezér evezős, aki a tempót diktálja) a kápolnásnyéki
Orisek László, akinek gratulálunk az elért
eredményhez!

SPARTAN RACE kihívás, verseny,
életforma

annál kevésbé odafigyelve egészségére, táplálkozására - éli mindennapjait, belesüppedünk ebbe a mókuskerékbe. Kell valami,
ami kimozdít ebből; valami új, egy olyan
élmény, amelyet ha átélsz, azt mondod:
ez igen, ez egy komoly kihívás, amit képes
voltam teljesíteni.

mászás, zsákcipelés, hálórácson átmászás,
kötélmászás, dárda dobás, tűzugrás.

A SPARTAN RACE nem csupán a világ és
hazánk legnépszerűbb akadályfutó versenye. A sportág virágkorát éli, egyre többen
döntenek úgy, hogy kimozdulnak a hétköznapokból és részt vesznek egy olyan kihívásban, amely a legkevésbé sem szokványos.
Akadályokat, nehéz terepet, de legfőképp
önmagukat kell legyőzniük azoknak, akik
arra adják a fejüket, hogy végigcsináljanak
egy Spártai versenyt. Állóképesség, erőálló,
elszántság, akaraterő és lelkesedés: mindezek nélkül nem nagyon lehet teljesíteni a
versenysorozat egy - egy távját.
2016. január 2-tól járunk a kápolnásnyéki
x5gym Sportcentrumba heti rendszerességgel. Legtöbbünk szorgos munkával - ám

Nekünk is szükségünk volt egy ilyen komoly kihívásra, ezért neveztünk a SPARTAN
RACE SUPER versenyre, melyet 2017. 06.
17.-én Kazincbarcikán tartottak. A táv 13+ km
és minimum 25 akadály.
A pálya kiszámíthatatlansága adja az élvezetet, hiszen nem tudni előre a hosszúságot és a szint adatokat, illetve az akadályok
sincsenek ismertetve a verseny előtt. Sprint
felfele zuhogó esőben, sáros emelkedőn
és lejtőn, keresztül a hideg patakon. Néhány versenyszám a teljesség igénye nélkül: zsákfelhúzás, szögesdrót alatti kúszás,
majomlétra, kerekeken átfutás, rámpán át-

A lényeg, hogy amikor átléped a célvonalat, eufórikus érzés kerít hatalmába, hisz
legyőzted önmagad, véghezvittél valami
igazán nem hétköznapi dolgot.
Hihetetlen, felejthetetlen élmény, amit
ez a verseny ad! A csapat fantasztikus húzóerő volt, senkit sem hagytunk hátra, végig
biztattuk és odafigyeltünk egymásra.
Igazi csapatként küzdöttünk, egymást
segítve.
További célok: természetesen szeretnénk
részt venni további hasonló versenyeken és
megszerezni a Trifectát, ami annyit jelent,
hogy egy Sprint, egy Super és egy Beast távot
is le kell küzdeni.
Gratulálok a csapatnak és mindent bele
a Trifectához!
Ispán Erika
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Egyéb közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a
Kápolnásnyéki Kisbíró szerkesztési és
nyomdai munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a
továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a
településen működő vállalkozások részére
a hirdetés, reklám közzétételének lehetőségét változatlan díjfeltételek mellett,
melyek az alábbiak:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

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

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

HUMÁN CSALÁD- 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
Családsegítő: Horváth Zsuzsanna megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence, Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin

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

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

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 gyermekvédelmi kedvezmény,
birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelmi 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 kedvezmény-

hez 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
Bognár Dalma 574-100/113, 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: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062
IRM-tel./fax: 22/2466, E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2017.09.11.

16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:

2017.10.09.

16:00 - 17:00

2017.11.13.

16:00 - 17:00

Sárközy Csaba r.ftőrm.

2017.10.09.

16:00 - 17:00

2017.12.11.

16:00 - 17:00

körzeti megbízott

06/20/320-99-19
112

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden hétfőn 14-15 óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a nyomtatványok
kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások például az ápolási díj, időskorúak járadéka,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: kratancsik.tunde@gardony.fejer.gov.hu
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő:Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

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

 V ILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

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

