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Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Lapja

2017 10.

Meghívó
Meghívó

Kápolnásnyék Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1956. évi forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának
emlékére rendezett ünnepségre.

Időpont: 2017. október 20. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: Kápolnásnyék, Művelődési Ház
Ünnepi beszédet mond:
Farkas Károly alpolgármester

Közreműködnek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművénél
Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel az ünnepi megemlékezést!
Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
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Hármas ünnepség Kápolnásnyéken
Településközpont átadás, Nyék találkozó, Falunap

Kedves Kápolnásnyékiek, Pettendiek, és Olvasóink!
A 2017. szeptember 23-i események előzményeiről szeretnék
egy kis bevezető információt adni, hogy mi és miért történt.
Kápolnásnyék község rendezte 2011-ben a negyedik Nyék Települések Találkozóját, amely EU-s támogatással jött létre, s bizonyára
sokan emlékeznek rá, hogy igen jól sikerült. 2005 óta rendszeresen
megrendezésre kerül a találkozó, mindig más településen. Tavaly
Podhorszki István polgármester úr kérte a szlovákiai Feketenyéken,
hogy az idei találkozót ismét Kápolnásnyék szervezhesse, mert akkor
már komoly előkészületi stádiumban volt Kápolnásnyék település
központjának felújítási projektje. Szerettük volna a X. jubileumi találkozót itt ünnepelni a többi Nyék település delegációjával közösen,
velük együtt felavatni az új településközpontot. Hozzájárultak, és
megkezdődött a szervezési munka. Podhorszki István polgármester
úr engem kért fel a program megszervezésére, amely három részből
állt. Az első részben a felújított településközpont átadási-avatási
ünnepségét kellett lebonyolítani, amelyre Pogácsás Tibor úr, az
önkormányzatokért felelős államtitkár és Tessely Zoltán ország�gyűlési képviselőnk, valamint dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke jelezték avatási szándékukat, a térségi állami,
önkormányzati és társadalmi vezetők részvételi szándékukat.
Az ünnepség második részében a jubileumi X. Nyék települések
találkozóját kellett megszervezni. Nem kis kihívás volt, de sikerült
tíz Nyék település delegációját meghívni, akik el is jöttek és velünk
együtt ünnepeltek szeptember 22-én péntek délutántól vasárnap
délelőttig.
A harmadik rész a 2000-től megrendezett, szokásossá vált
falunapunk, a XVII. Szent Mihály-napi Vigasság megszervezése
volt. Úgy érzem, hogy sikeresen vettük az akadályt, és sikerült
a három rendezvényt sikeresen lebonyolítani (ezt csak az egész
hétvégén kitartó őszi eső miatt mondom). A hivatali dolgozók,
a képviselők, bizottsági tagok, a közmunkások és külső segítők
szervezték, segítették az előkészületi munkákat, megteremteni a
feltételeket a rendezvényekhez. Több előkészítő megbeszélés, a
feladatok elvállalása, a rendezvény színesebbé tétele érdekében
végzett munka után lassan összeállt minden, ami biztosítéka volt
egy jó rendezvénynek.
Pénteken délután megérkezett Feketenyék (Čierna Voda), Ipolynyék (Vinica) és Nyékvárkony (Vrakun) delegációja Szlovákiából
és Nyékinca (Nikinci) küldöttsége– Szerbiából, a Szerémségből.
Megjöttek Alsónyékről és Felsőnyékről Tolna megyéből, és a rendezvénybe bekapcsolódó Budanyékről (Budapest II. kerületből).
Szombat reggel érkezett Nyékládháza (Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből) és Hernyék (Zala megyéből). A megérkezett delegációk tagjai a Hotel Holdfényben kerültek elhelyezésre. A házigazda

Kápolnásnyék képviselő testületének és bizottságának tagjaival egy
közös vacsora keretében ismerkedtek meg a találkozó résztvevői,
majd együtt a Vörösmarty parkba mentek, ahol egy kis megemlékezési és koszorúzási ünnepség volt a település nagy szülöttének,
Vörösmarty Mihálynak szobránál. A Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola dráma tagozta
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bemutatta Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde modern változatát.
Ezt követően a szerbiai Nyékincáról érkező Petőfi Sándor kulturális
Egyesület fiataljai magyar táncokat mutattak be, nagy sikerrel.
Érdekessége volt a műsoruknak, hogy Ők sajnos nem tudnak
magyarul beszélni, de a magyar táncokat megtanulták.
Ezt követően DJ Smahs Diszkó volt éjfélig, bár az időjárás nem
nagyon kedvezett a résztvevőknek.
Szombaton reggel ellepték a lezárt településközpontot a főző
csapatok, a gyermekprogramokat szervezők, az árusok, és beindult
a kispályás focibajnokság, valamint a szokásos Szent Mihály-napi
programok.
Délelőtt még szépen sütött a nap, de sajnos délutánra megjött
a rossz idő. Késő éjszakáig hol csöpörgött, hol nagyon esett. Délelőtt a nyéklédházi delegáció diákjai adtak elő irodalmi műsort a
színpadon, majd a nyékincaíak táncoltak ismét.
Megérkezett a gulyás és a Szúnyog-szigeti halászlé, és mindenki
kedvére fogyaszthatott mindegyikből. A vendégek, a szereplők
és a meghívott delegációk birtokukba vették a Vörösmarty park
területét és az utcát.
Kezdetét vette a felújított településközpont átadási és avatási
ünnepsége. Sigulinszki Laura narrátor köszöntötte a vendégeket és
elmondta, hogy ’Kápolnásnyék község életének egy nagyon fontos
állomásához érkeztünk. Egy megszépült, felújított – gyönyörű
településközponttal gazdagodik Kápolnásnyék. Ez a település a
történelmi időktől kezdve lakott, s az itt letelepült Nyékiek büszkék
lehetnének utódaikra, akik képviselői ma itt megjelentek és egy
különleges találkozóval teszik emlékezetessé ezt az ünnepséget,
amely egyben a helyi hagyományápolással egybekötött falunap is.’
Elsőként a Bandiera Zászlóforgató Csoport lépett fel a Vörösmarty Parkban az új téren, majd az Ő felvezetésükkel a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola népviseletbe öltözött tanulói Magyarország történelmi
zászlainak felvonulásával kezdték meg az ünnepélyes bevonulást.
Őket követték a X. Nyék Települések Találkozóján résztvevő
delegációk képviselői országuk zászlaival: Szerbia-Szerémség,
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Szlovákia, és a házigazda Magyarország országzászlói. Ezt követően
a X. Nyék Települések Találkozóján résztvevő 10 település delegációjának vezetője és zászlaja ABC sorrendben felvonult a színpadra:
Alsónyék, Budanyék - Budapest II. ker., Feketenyék, Felsőnyék,
Hernyék, Ipolynyék, Nyékládháza, Nyékvárkony, Nyékinca, és végül
a házigazda Kápolnásnyék.
Podhorszki István polgármester úr, Kápolnásnyék polgármestere köszöntötte vendégeinket: Pogácsás Tibor urat, Magyarország
Kormánya Belügyminisztériumának Önkormányzati Államtitkárát,
Tessely Zoltán urat, a Szent László- és a Váli-völgy Területfejlesztéséért Felelős Miniszterelnöki Biztosát, térségünk országgyűlési
képviselőjét, dr. Molnár Krisztián urat, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, Sági Tibor urat, a Gárdonyi Járási Hivatal vezetőjét. Üdvözölte
a 10 Nyék település polgármesterét, képviseletük vezetőjét, köztük
kiemelve Hrubik Béla urat, aki a Nyék települések találkozójának
ötletgazdája és elindítója volt.
Köszöntötte a térség meghívott településeinek polgármestereit,
a települések képviselőit, üdvözölte a meghívott állami, intézményi
és egyházi vezetőket.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a Kápolnásnyéken
élőket, a szomszéd települések lakóit, és minden kedves vendéget,
akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Felkérte Tessely Zoltán urat, a Szent László- és a Váli-völgy
Területfejlesztéséért Felelős Miniszterelnöki Biztosát, térségünk
választókerületének országgyűlési képviselőjét ünnepi beszédének megtartására. Az országgyűlési képviselő úr elmondta, hogy
’Köszönet illeti Magyarország Kormányát, hogy az elmúlt két esztendő év végi rendkívüli kormányzati intézkedéseinek keretein
belül összesen 270 millió forint összegű támogatást nyújtottak a
beruházás megvalósítására, valamint 1,5 millió forinttal támogatta
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán keresztül a
Nyék Települések Találkozóját is! Kápolnásnyék tovább szépül!’
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Beszéde részletesen megtekinthető az alábbi linken: http://
tesselyzoltan.fidesz.hu/hirek/2017/09/23/kapolnasnyek-telepuleskozpontjanak-atadasa
Következett Kápolnásnyék szülöttének, Vörösmarty Mihálynak
Szózat című verse, amelyet Végvári Balázs, a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola 7. a osztályos tanulója szavalt el.

Az ünnepség avatóbeszédét Pogácsás Tibor úr, Magyarország
Kormánya Belügyminisztériumának Önkormányzati Államtitkára
tartotta meg. Az államtitkár a mai világ mobilitására helyezte a
hangsúlyt, hozzátéve: ’de utazzon bárhová is az ember, mégis csak
életünkhöz tartozik az otthon, amely biztonságot ad, ahová haza
térhetünk, ahová visszavágyunk.’ A kápolnásnyékiekhez szólva pedig
elmondta: ’Olyan közösségi teret kaptak most, ahol találkozhatnak,
beszélgethetnek az emberek, a település statisztikái pedig azt mutatják, ez egy olyan község, ahol jó élni.’
Következett az ünnepség fénypontja, a területfejlesztési támogatással megvalósult beruházással elkészült tér ünnepélyes
átadása, az avató szalag átvágásával, amelyet közösen Pogácsás
Tibor Belügyminisztériumi Önkormányzati Államtitkár, Tessely
Zoltán térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Molnár Krisztián a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, és Podhorszki István Kápolnásnyék
község polgármestere vágott át.
Az egyházak részéről Rohrbacher János diakónus szentelje fel a
felújított településközpontot, majd Burján Zsolt református lelkész
úr mondott áldást.
Ez után köszönetnyilvánítás következett, amelyben a település

köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának a beruházáshoz
nyújtott anyagi támogatásért, egyben megköszönték a beruházást
végző Útéppark Kft. kivitelezési munkáját.
2005-ben egy kezdeményezés indult a szlovákiai Ipolynyék polgármesterének, Hrubik Béla úrnak köszönhetően ’Nyék Települések
Találkozója’ címmel. Elmondta, hogy kerek évfordulóval ünnepelnek
a nyékiek, és beszélt a magyarság tudatának és a hazaszeretetnek a
fontosságáról, és arról is, hogy az elszakadt területeken a magyarság helyzete milyen. Következett a delegációk polgármestereinek,
vezetőinek színpadon való köszöntése:
Alsónyék: Dózsa Pál Tibor polgármester, Budanyék, Budapest
II. ker. képviselője: Dr. Gór Csaba, valamint a Nyék-Kurucles Hagyományápoló egyesület elnökségi tagja: Mende Márta, Feketenyék
(Čierna Voda) – Szlovákia: Forró Zoltán alpolgármester, Felsőnyék:
Debella László polgármester, Hernyék: Bundics Tibor polgármester,
Ipolynyék (Vinica) Szlovákia: Hrubik Béla polgármester, Nyékládháza: Tóth Balázs képviselő, Nyékvárkony (Vrakun) Szlovákia: Fazekas
István polgármester, Nyékinca (Nikinci), a Szerbia Szerémségi Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetője: Gudeljevics Anna,
és a házigazda Kápolnásnyék: Podhorszki István polgármester.
Podhorszki István polgármester elmondta, hogy ’az utolsó találkozónkon - bizonyára emlékeztek, emlékeznek - azt kértem,
hogy a jubileumi X. Nyék Találkozónak Kápolnásnyék lehessen a
házigazdája, bár nem mi következtünk a sorban. Tettem ezt azért,
hogy ma ezt a gyönyörűen felújított faluközpontot Önökkel, Veletek
együtt avathassuk fel. Elmondhatom, hogy sikerült. Elkészült a településközpontunk is, és ami külön öröm, hogy a tízedik találkozón
tíz nyék település vesz részt. Köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek’.
Ezt követően Hrubik Béla Ipolynyék-Vinica település polgármestere, mint ötletgazda, mondta el a Nyék települések találkozójával
kapcsolatos gondolatait.
Ezután Kápolnásnyék polgármestere megnyitotta a XVII. Kápolnásnyéki Szent Mihály-napi Vígasságokat és a ’Kápolnásnyék
Díszpolgára’ cím és ’Kápolnásnyékért Polgármesteri Elismerő Oklevelek’ átadása következett.
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Az idei évben Kápolnásnyék Község Polgármestere 6 személy
részére adományozott Polgármesteri Elismerő Oklevelet:
Dőry Zoltán és Dőry Béla: Évek óta elmaradhatatlan, láthatatlan
szereplői, segítői a Szent Mihály napi vígasságoknak. Az ő jóvoltukból
minden évben nagyon finom halászlével tudjuk megvendégelni a
település lakóit. Fáradozásukat és önzetlen segítségüket nagyon
köszönjük.

„Kápolnásnyék Község Önkormány Képviselő-testületének a
4/2000.(III.28.) rendelete értelmében „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” cím adományozható azon állampolgárnak, aki Kápolnásnyék
Község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével,
vagy egész életművével hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei
megóvásához, polgárai életkörülményei javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.
Az idei évben a Képviselő-testület a 117/2017.(IX.7.) határozatával Gyallai György részére adományozta a Díszpolgári címet.
Gyallai György kiemelkedő tevékenységet végez a település
érdekében. Hosszú évek óta Ő az, akire számíthatunk a községi
rendezvények szállítási, emelési és olyan munkáiban, amelyek az ő
segítsége nélkül nem jöhetnének létre. Pettenden a kápolna melletti
park létrehozásakor Ő volt, akinek a segítségével a régi kastélyok
maradványaiból pár darabot sikerült megmenteni. A karácsonyfák
szállítását és daruzását mindig a segítésével tudtuk megoldani. A
gyermeknapi programokon Ő csal örömkönnyeket az emelőkosárral magasra emelt gyermekek szemébe. A pettendi közösség
egyik fontos embere. Ezért is öröm, hogy ebből a településrészből
is adományozhatunk díszpolgári címet olyan személynek, aki úgy
egyénileg, mint családjával példaképe lehet az ott élőknek.

Polgármesteri elismerő oklevélben részesül: „Településünk rendezvényeihez nyújtott, hosszú évek óta tartó, önzetlen segítségéért.”
Szita Ildikó: Településünk védőnője, akihez a kismamák, anyukák
mindig bizalommal fordulhatnak. Szakértelmével, kedvességével,
hasznos tanácsaival évek óta segíti a gyermekes családok életét.
Nagy odaadással szervezi a babás közösségeket, rendezvényeket.
Az önkormányzat és a gyermekes családok közti kapcsolat kialakításában is fontos szerepet játszik. Embersége, elhivatottsága
követendő példa.

Polgármesteri elismerő oklevélben részesül: „Kimagasló védőnői
tevékenysége, és példaértékű hivatástudata elismeréseként, valamint a település rendezvényeihez nyújtott önzetlen segítségéért”
Hajas Norbert: Egy súlyos balesetet követően állt talpra, kitartásának és lelkierejének köszönhetően sorra nyeri a világ, - és európa-bajnoki címeket, dönti meg a világcsúcsokat erőemelés sportágban.
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a ’KÁPOLNÁSNYÉKÉRT
Díj’, valamint ’POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL’ alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2003./VI.18./önkormányzati
rendelete 3. § (1) bekezdése értelmében:
Polgármesteri elismerő cím adományozható azoknak, akik a
község önkormányzatáért, illetve annak szerveiért és a község
lakosságáért egyes személyek (csoportok) vagy közösségek érdekében olyan elismerést kiváltó tevékenységet hajtottak végre,
esetleg részükre olyan előnyöket nyújtottak, amelyek a szokásos
és elvárható mértéket meghaladják és magatartásukkal (helytállásukkal) példaértékűen érdeke(ke)t elégítettek ki vagy értéke(ke)t
szolgáltattak.
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2014. Világkupa 2. helyezett, 2015. Magyar Bajnokság 1. helyezett
2016. Európa-bajnokság 2. helyezett, Európa Kupa 1. helyezett,
Világbajnokság 1. helyezett új világcsúccsal, Országos Bajnokság 1.
helyezett, 2017. Magyar Bajnokság 1. helyezett, Ausztria Nemzetközi
Kupa 1. helyezett, Európa-bajnokság 1. helyezett új Európa csúccsal.
Akaratereje és kitartása példaértékű lehet minden fiatal számára.
A sport mellett aktív szervezője a településrész rendezvényeinek is.
Gratulálunk nagyszerű sportteljesítményeihez, mellyel településünk
hírnevét is öregbíti.
Polgármesteri elismerő oklevélben részesül: „Kiemelkedő sportteljesítményéért, valamint a település rendezvényeihez nyújtott
önzetlen segítségéért”
Sinka Ágnes: A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda vezetőjeként
szívvel-lélekkel, mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végzi
munkáját. Feladatait lelkiismeretesen, elhivatottsággal teljesíti,
hivatástudata példaértékű. Kapcsolata mind kollégáival, mind a
gyermekekkel és szüleikkel nagyon jó, kiváló összekötőkapocsként
tevékenykedik az önkormányzat és a családok között. A település
rendezvényei elképzelhetetlenek az ő, és kollégái jelenléte, aktív
segítsége nélkül.
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aranyérem, 2015. Világbajnokság ezüstérem, 2017. Világbajnokság
ezüstérem. Legújabb sikereként könyvelheti el a kaliforniai Dana
Ocean Challange–en szerzett győzelmét, ahol a Csendes-óceánon
kellett surfskizni, és melyben úgy győzött, hogy életében másodszor
ült tengeri kajakban. Gratulálunk kiváló sportteljesítményeihez, és
büszkék vagyunk, hogy településünk polgára.
Polgármesteri elismerő oklevélben részesül: „A sportélet területén kifejtett példaértékű és magas színvonalú munkájáért,
kiemelkedő sportteljesítményért.”

Következett a Vörösmarty szobor mellett a Nyék Települések
közös borának elkészítése és palackozása a Szent Benedictus Borlovagrend irányításával. A vendég települések közül többen hoztak
bort, amelyet egy tartályban összevegyítettek, és ezt palackozták,
majd a vendég települések egy-egy palackkal vittek belőle. Ezzel a
borral megkínálták a rendezvény vendégeit is.

Polgármesteri elismerő oklevélben részesül: „Kimagasló óvodapedagógusi és vezetői tevékenysége elismeréseként, valamint a
település rendezvényeihez nyújtott önzetlen segítségéért”
Pauman Dániel: Sokan – a település lakói közül - nem is tudják,
hogy köztünk él egy nagyon sikeres sportoló - akire méltán büszkék
lehetünk –, a kajakozó Pauman Dániel. 2003 óta sorra nyeri a világbajnoki és Európa-bajnoki címeket, arany és ezüst érmeket. 2003.

A színpadon a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodásainak
műsora következett.

Ifjúsági Világbajnokság aranyérem, 2004. Ifjúsági Európa-bajnokság
arany érem, 2006. U23-as Európa-bajnokság 2 ezüstérem, 2009.
U23-as Európa-bajnokság aranyérem, A 2012-es Londoni Olimpián
a kajaknégyes tagjaként ezüstérmet szerzett. 2015. Európa játékok
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A Szent Mihály-napi kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése következett. A kupát és a díjakat Sági Tibor úr, a Gárdonyi
Járási Hivatal vezetője adta át.
Ezután következett a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak
fellépése, majd a Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport és a Pákozdi
Pipacsos Néptáncegyüttes műsora.

A délután egyik sztárvendége, Janicsák Veca műsora következett.
A másik sztárvendég Szandi volt, aki temperamentumos műsorával
a színpadhoz vonzotta az esőben is kitartó vendégeket.
Az est következő részében a színpadon a Dolly Plusssz együttes
szórakoztatta a közönséget. A régi és új számokat a közönség együtt
énekelte az fellépőkkel.

2017/október
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Következett az est fénypontja, a XVII. Kápolnásnyéki Szent Mihály-napi zenés tűzijáték. Ezt követte az utcabál, a zenéről és jó
hangulatról a Hospitál Duó gondoskodott.
Vasárnap reggel a polgármesteri hivatal előtti járdán a X. Nyék
Települések Találkozóján részt vevő nyékiek jelképesen elhelyezték
a településük címerével ellátott márványtáblát, amelyek a járófelületben kerültek elhelyezésre a találkozó és a rendezvény emlékére.

Ezt követően többen a katolikus templomba mentek misére,
ahol külön köszöntötte a Diakónus a Nyék Találkozó résztvevőit.
Több csoport pedig - elbúcsúzva egymástól és a házigazdáktól
- élményekkel gazdagodva hazaindult.
Köszönet Mindazoknak, akik segítették, munkájukkal, vagy anyagi
támogatással hozzájárultak a sikeres rendezvényhez!
2017.09.23. emlékére összeállította Kupi László a rendezvény
főszervezője

Nyék települések a történelmi Magyarország területén
A nyék törzs a magyar törzsszövetség
egyik törzse volt. Általános felfogás szerint
a törzsnév eredeti jelentése arról tanúskodik, hogy a nyék törzs az elővéd szerepét
töltötte be a magyar törzsszövetségben,
amit az is alátámaszt, hogy Bíborbanszületett Konstantin felsorolásában rögtön az
első helyen említett kabarok után sorolja fel
kettes sorszámmal. A törzsek letelepítését
követően a Nyék törzsbelieket is széttelepítették Magyarország területén, mint az
alábbi felsorolásban ez látható.
1. Alsónyék, Magyarország, Tolna megye,
Szekszárdi járásban, Sárköz tájegységben.
A „község legkorábban említtethetik a 14ik
században”.
2. Budanyék, Magyarország, II. Ulászló nyéki
vadászkastélyának romjainak a helye Budapesten, a Hűvösvölgyi út 78-as számú bekerített telken. Itt állt a középkori Nyék falu,
(11. századi román stílusú templom alapjai).
Nyék, Budapest II. kerületének része
3. Feketenyék, (Čierna Voda, korábban Čierne Nekyje), Szlovákia, Nagyszombati kerület,
Galántai járásban. 1113-ban Nek alakban
említik először.

4. Felsőnyék, Magyarország, Tolna megye
felső szélén helyezkedik el. 1315-től írott
formában is nyomon követhető történelme.
5. Hernyék, Magyarország, Zala megye a
Lenti járásban a Göcsej tájegységben. 1322ben említette először oklevél Hernech alakban.
6. Ipolynyék, (Vinica, korábban Nekyje),
Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járásban. 1156-ban „Nek” alakban
említi először oklevél.
7. Kápolnásnyék, Magyarország, Fejér megyében; régi részei: alsó, felső, Kápolnásnyék. Első írásos említése, 1193-ból származik Neck néven, III. Béla király oklevelében.
8. Sopronnyék, (Neckenmarkt) régi neve,
Ausztria, Burgenland tartományban. A települést 1279-ben Aba Lőrincnek a borsmonostori apátság részére kiállított adománylevelében említik először „Neek” alakban.
9. Nyékinca, (Nikinci/Никинци), Szerbia,
Vajdaság Szerémségi körzete, Ürögi járásban. A falut mint katolikus egyházközösséget
iratok 1332-ben említik először.
10. Nyékládháza, Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (eredetileg Me-

zőnyék és Ládháza) Mezőnyék, Nyékládháza
része Miskolci járásban. Elsőként 1270-ben
és 1293-ban említik
11. Nyékvárkony, (Vrakúň), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járásban.
1165-ben említik először oklevélben.
Ismert Nyék nevű településrészek:
Nyék, Bársonyos község része, Komárom-Esztergom megye
Nyék-puszta, Sarkad része, Magyarország,
Békés megye
Nyék (Nekyje), Majtény (Majcichov) egykori
része
Kupi László helytörténeti kutató

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2017/október

9

K á p o l n á s n y é k i

10

Kisbíró

2017/október

Önkormányzati hírek
Megújult Kápolnásnyék településközpontja

Az elmúlt közel két év a testületnek és a hivatali apparátusnak nagyon sok feladatot adott.
Magyarország Kormánya 2015ben és 2016-ban az év végi rendkívüli kormányzati intézkedéseinek keretein belül 200, majd 70
millió, összesen 270 millió forint
támogatást nyújtott Kápolnásnyék település központjának
felújítására. Megkezdődött a
versenyfutás az idővel. Nehezen
indult a tervezési munka, majd a
közbeszerzési pályázatok kiírása
sok időt és energiát vett el, de
megkezdődtek a munkálatok,
melynek hátrányait bőrünkön
érezhettük. Lezárás itt is, ott is,
dugók az utakon és járdákon, az
árkok lefedése, a villanyvezetékek föld alá tétele, és sorolni is
hosszú lenne a munkák sorát.

Majd amikor már a járda és térburkolatok lerakása, az utak aszfaltozása és a parkosítás elkezdődött, akkor kezdtük elhinni,
hogy a változás, a szebbé válás
időszaka következik. Így is lett.
Napról napra újabb csodáknak
lehettünk tanúi. Aki egyik nap
végigment a falun, az másnapra
már új, térkővel lerakott, vagy
aszfaltozott, vagy parkosított területtel találkozott. Közel 5900
m² területet burkoltak le színes
és szürke térkővel. A térköves
felületeket megszakították zöld
felületekkel. Virágoknak, fűnek,
bokroknak és fáknak alakítottak
ki zöldfelületeket mintegy 2800
m² területen.
Átalakultak a parkok a központban. A Vörösmarty park
feljárati részét, a régi óvoda

betonkerítés alapját lebontották, és új, színes térburkolós
kőríves feljáró készült.
A park területét közösségi
térré alakították, nem elfelejtve
a zöldfelületet. Az óvodától a
Finométkek-ig és a boltoktól a
Gyógyszertárig új, színes járófelület készült. A Polgármesteri
Hivatal előtti részen, az árok lezárt felületén parkot – padokkal
-, és virágos zöldfelületet hoztak
létre. A régi beton villanyoszlopok és vezetékek eltűntek,
helyüket ízléses kandeláberek
vették át. Sorolhatnám, hogy
mennyi minden készült el, újult
meg. A Hősök parkjától kezdve
a Gyógyszertár melletti, Halász
Kastélyhoz vezető úton keresztül, de inkább azt javaslom, hogy
személyesen győződjenek meg

Óvodai élet
Óvodabővítés
Nagy öröm számunkra, hogy
településünk lakossága évről-évre növekszik, és ezt jól bizonyítja, hogy gyermekeink „kinőtték”
az óvodát. Szükségessé vált a
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
férőhelyeinek bővítése a növekvő gyermeklétszám miatt.
Önkormányzatunk „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása” tárgyú
pályázati forrásból közel 34 millió forintot tudott fordítani az
óvoda bővítésére. A beruházás
keretében az óvoda földszintjé-

nek hasznos alapterülete közel
80 m2-rel növekedett. Az új
épületszárnyban megépült egy
csoportszoba, valamint a hozzá
szükséges közlekedő és mosdó
helyiségek. Beépíttettük az épület tetőterét, ahol összesen 162
m2 -en kialakításra került egy
tornaszoba, tantestületi szoba,
tárgyaló, egyéni fejlesztő szoba, szertár, mosdó, zuhanyzó,
öltöző, közlekedő. A helyiségek berendezése a szükséges
felszerelésekkel megtörtént. A
fejlesztést követően már semmi
akadálya nem lehetett a 6. óvodai csoport beindításnak.

róla, mert Kápolnásnyék felújított településközpontja megér
egy sétát!
Itt kellene felsorolni mindazokat, akik a pénz megszerzésében, a tervezésben, az előkészítési, a kivitelezési munkákban,
és az utómunkálatokban részt
vettek, de ezt egy külön köszönőlevélben tesszük! Köszönjük
Mindenkinek, aki részese volt
ennek a hatalmas munkának.
Remélhetőleg az utódaink is
hálával gondolnak majd a létrehozókra, bár Nekik már természetes lesz az, hogy Kápolnásnyéken van a Velencei-tó
környékének legszebb településközpontja!
Kupi László képviselő a pénzügyi és településfejlesztési
bizottság elnöke
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2017. szeptemberére elkészült az óvodabővítés, és a gyermekek birtokba vehették új birodalmukat. Ezen örömteli eseményt
szerettük volna méltó módon megünnepelni, ezért a megnyitóra

Újra együtt

Az első napokban kiscsoportosaink közül egy páran még
könnyes szemmel érkeztek, de
hamar jókedvűek lettek, amikor
találkoztak a rég nem látott csoporttársaikkal és újra birtokba
vehették a játékokat.
Eltelt az első hét az óvodában, tele az első napok izgatott
élménybeszámolóival, megtörténtek a várva várt viszontlátások, újra találkozhattunk egymással - óvónénik, dadusnénik,
gyerekek. Nagyon jó volt átélni,
hogy a gyerekek örömmel üdvözöltek minket, szinte mindan�nyian odaszaladtak, átöleltek,
a bátortalanabbak mosolyogva
köszöntek és mondták: én is itt
vagyok!
Süni csoportosaink most
már egy évvel öregebbek és
bölcsebbek lettek.
Boldogan érkeztek meg a
tiszta csoportszobába, sok új
élménnyel gazdagodva. A vis�szaszoktatás zökkenőmentesen
ment, csak egy-két kisgyermek
sírdogált kicsit, nehezebben vált
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felkértük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat, hogy egy kis
ünnepség keretében az óvoda kibővített, felújított részeit ünnepélyes keretek közt adja át.

még el a szüleitől. Ámulattal
figyeltük óvodásainkat, hogy
mekkorát nőttek a nyár alatt és
milyen sokat fejlődtek.
Gyermekeink az óvodai
szokásokról már nagyon sok
tapasztalattal és ismerettel rendelkeznek, így azoknak csak a
felelevenítése szükséges. Sokat
dicsérjük őket, erősítve helyes,
kötelességtudó viselkedésüket
és nagyon büszkék vagyunk
rájuk.
A gyerekek nagyon büszkék
arra, hogy ők már ”nagyok” lettek, melyet mi is folyamatosan
erősítünk bennük. A viselkedésük is ezt tükrözi, sokkal érettebbek, ügyesebbek.
A játékidők nagyon nyugodt
és békés légkörben telnek, örülnek egymásnak, és mint régi jó
barátok, úgy közeledtek egymáshoz. A játékok megosztása,
az együttműködés sokkal hatékonyabban és gördülékenyebben történt.
Szurkos Kincső Mária
óvodapedagógus

A KATICÁK CSÁRDÁSA

Óvodánkban már 2,5-3 éves
kortól találkoznak a gyermekek
napi szinten a népi játékokkal,
hangszerekkel, népdalainkkal,
gyermekdalainkkal. A körjátékok
játszása, a mi éneklésünk nagy
élmény a gyermekeknek, mind a
mellett, hogy ismerkednek közben a népi hangszerek csodálatos világával. Napi szinten élik
meg a magyar hagyományok
ápolását, a magyar népzene és

2017/október

néptánc szépségét, közösségteremtő erejét. Nagycsoportra már a mozgáskoordináció,
térérzékelés, a ritmusérzék, a
számolási készség fejlettségi
szintje lehetővé teszi, hogy bonyolultabb térformában is képesek tevékenykedni a gyermekek.
Az idei évben két jeles alkalommal indult a szeptemberi
hónap. Első ízben az óvoda új

épületrészének átadásán táncoltunk a gyerekekkel. A készülődés
közben jó volt hallgatni az évek
folyamán sokszor énekelt népdalokat, csengő gyermekhangon. Aztán a tánclépések egymásutániságának megismerése,
majd a koreográfiában a lépcsőfokról- lépcsőfokra haladás
következett. Ámulattal láttuk,
hogy az alakzatok, alaplépések
már első próba után milyen szé-

pen beépültek mozdulataikba
az évek folyamán, sokszor csak
énekhangjukkal kísérve is táncoltak egymásnak, vagy nekünk.
A gyermekek segítőkészsége,
egymásra figyelése, megsokszorozódott, az összekapcsolódó
kezek, a lányok kartartást segítő
mozdulatai a páros táncban,…
gyönyörű pillanatok voltak.
(..folytatás a 12. oldalon)
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(..folytatás a 11. oldalról)
Persze a motiváció nagyon fontos volt.
A kiegészítők (bot, kendő, a nemzeti színű
szalag a pártán, az egyforma szoknya, nadrág
felvétele) mind-mind a készülődés különlegességét hangsúlyozták, az ahhoz való
pozitív viszonyulást segítették elő.
Az átadó ceremónia közben szívet mel-

engető érzés volt, hogy a jól ismert népdalt
nem csak a gyermekcsoport énekelte, hanem a gyermekek szülei, és a vendégeink is
velünk együtt dúdolták, énekelték.
A Mihály napon, színpadon mutathattuk meg, hogy a falu jeles napján milyen
jókedvűen táncolunk egy szomorkásabb,

esősebb szeptemberi napon is. Nagy tapsot
kaptunk a jelenlévőktől. Megtapasztalták a
gyermekeink, hogy az óvodából kilépve egy
nagyobb közösség részei. A megjelentek elismerése büszkévé, magabiztossá tette őket.
Mai világunkban ez is egy nagyon fontos
szempont. Köszönjük a szülők támogatását!
Katicások

Befogadás a pillangó csoportban
Szeptemberben 26 kis pillangós kezdte meg az óvodai
életet. A beszoktatás a kicsinek
és a szülőnek is nehéz, mégis
elkerülhetetlen időszak. A beszoktatás során a gyermeknek
nem csak édesanyja távolléte
okozhat traumát. Sokkal inkább
az, hogy olyan helyen hagyja őt
magára, ami ismeretlen a számára, és ahol idegen felnőttek
és gyerekek veszik körül. Ezért az
óvodai beszoktatás lényege az,
hogy a gyermek olyan bizalmi
kapcsolatot tudjon kialakítani
az óvónővel, amelyre támaszkodhat, amikor édesanyja távol
van. Az óvodakezdés során így
arra helyeződig a hangsúly, hogy
a gyermek megismerje új környezetét és megszeresse a vele
foglalkozó óvó néniket, akikhez
majd kötődni tud. Az óvónő és a
kisgyermek közötti bizalmi kapcsolat nem alakul ki egyik napról
a másikra. E nélkül a kicsi azt éli
meg, hogy az anyukája, akivel
eddig mindenhol együtt volt,
most egy idegen nő karjaiban
hagyja őt, és ezért félelem alakulhat ki benne. Addig kell az

anyukának a gyermekkel maradnia, amíg a kicsi és az óvónő
között kialakul egy olyan érzelmi
kapcsolat, melyben már kön�nyebben engedi el az anyukát.
A beszoktatásnál különösen
fontos az egyéni bánásmód. Az
elválásnál nagyon fontos, hogy
a gyermek valamit hozzon magával otthonról, ami biztonságot
jelenthet számára, ha az anyukája nincs vele: pl. plüssállatot,
kispárnát.
A beszoktatást követően
is sokszor tapasztaljuk, hogy a
gyermek, bár az óvodában jól
viselkedik, otthon rendetlen,
túl eleven, és folyamatosan a
nyakunkon lóg. Ez természetes.
A csoportban egész délelőtt
szabályoknak és elvárásoknak
kell megfelelnie, gyakran az otthonitól eltérő szokásokat kell
elsajátítania, ami kizökkenti a
megszokott mindennapokból,
és feszültséget kelt benne. Legkönnyebb ezt otthon levezetni,
a jól ismert, biztonságos keretek
és családtagok között. Sok kicsi
nem tudja másképp kiadni magából a feszültséget, csak úgy,

ha otthon eleven, ezért fontos,
hogy keressünk neki olyan tevékenységeket, amivel kijátszhatja, kimozoghatja magából.
Az óvodakezdés nem csak a
gyermeket, de a szülőket is megviseli. El kell tudnunk fogadni
az új helyzetet és elengedni a
gyermekeket a szülőknek. Ha a
kicsi azt látja, hogy reggelente

a szülő is sír, ott toporog a csoportszoba ajtajában, és hosszúra
nyújtja a búcsúzást, ő sem fog
tudni megnyugodni. Bízni kell a
szülőnek magában, gyermekben
és az óvónőkben is, akik a gyermekekért vannak, és segítik az
óvodai életét.
Pillangó csoport dolgozói:
Erika néni, Ági néni, Ági néni
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Felhőpaplant húzott a Nap. Reszketnek a napsugarak…

Szeptember első heteiben az
óvónő számára a legfontosabb
a gyermekek visszaterelése a
csoport életébe, az érzelmi biztonságunk megteremtése.
A gyerekeket több új dolog
várta, mert nem csak óvodánk
bővült, szépült, hanem új óvónő
érkezett csoportunkba Kovács
Sándorné Márti néni személyében.
Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink érezzék, hogy nagyon
vártuk őket vissza a hosszú nyaralásból, és hogy velük együtt
örülünk, hiszen újra együtt vagyunk és megkezdjük a középső

csoportos évet.
Mint minden évszak, az ősz
is rejteget kincseket számunkra, melyet örömmel fedezünk
fel a mindennapi séták során.
Már hagyomány községünkben
hogy, a Mihály- nap közeledtével
szalmából szobrot állítanak fel
a falu központjában, idén egy
kutyus várta az odalátogatókat.
A gyerekekkel, nagy örömmel
látogattunk meg.
Csoportszobánk is már az
ősz színeivel, virágaival, terméseivel várja a gyerekeket és
kezdődhet az új tanév.
Szűcsné Kozári Csilla

Élet a Csiga csoportban

A 207-18-as évben a Csiga
csoport részben osztott vegyes
csoportként működik, 10 nagycsoportos és 12 középsős korú
gyermekkel. A gyerekek összetételében az is fontos dolog, hogy
több helyről érkeztek. Van régi
„Csigás”, „Sünis”, „Katicás” és
újonnan érkezők is.
Az első hetekben a legfontosabb feladat az volt, hogy ismerjük meg egymást. Ennek elősegítéséhez sok közösségi játékot
játszottunk. Nagyon kedvelt
tevékenység a játékok mellett
a dalos játékok, körjátékok is.
Fontos feladatunk az is, hogy sajátítsák el a gyerekek a csoport
szokásrendjét, alkalmazkodjanak egymáshoz, konfliktusaikat
verbális úton rendezzék, találjanak megoldást.
Az óvoda épülete megújult,
és a csoportszoba is. Ugyan nem

teljesen új, de sokkal korszerűbb és ízlésesebb bútorokat
kaptunk, világosabb színnel lett
lefestve a fal. A gyerekeknek a
bútorok elrendezésével nyugodtabb játszóhelyeket tudtunk kialakítani.
Nagy örömmel vették birtokukba a tágas tornaszobát. Az
első alkalommal hangos gyerekzsivajtól visszhangzott a terem.
Boldogan és nagy örömmel futottak, labdáztak.
Az idei évben is sok kirándulást, sétát tervezünk, ahol is
megismerhetik a falu jellegzetességeit, fontosabb épületeit,
a tó környékét.
A csiga csoport óvónői:
Zsidákovits Zoltánné-Rita néni,
Tóth Emese- Emese néni
Dadus néni:
Böcskei Istvánné- Ilonka néni
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Iskolai élet
Látogatás a Sziklakórház Atombunker Múzeumban
Egy pénteki napon, szeptember 22-én az 5.b osztállyal
és néhány nagyobb tanulóval
tartalmas budapesti kirándulásra indultunk. A suliban gyülekeztünk, majd lesétáltunk a
velencei vasútállomásra. Pár
perc várakozás után már jött is a
vonat, és indultunk Budapestre.
Kicsit előbb érkeztünk, így
megálltunk tízóraizni egy játszótéren. Fél óra múlva indultunk
a Sziklakórház felé. Mindenki
kíváncsi volt, hogy vajon mi vár
ránk.
A múzeum-kórházban már
vártak minket, több idegenvezető is csatlakozott a csoporthoz.
Két kisebb társaságot alakítottak
ki, hogy kényelmesen elférjünk
a túra során. A Budai Vár alatti barlangrendszer egy részét
foglalja el az intézmény, azaz
a föld alatt sétálgathattunk. A
múzeum két összefüggő részből áll, a Sziklakórházból és az
Atombunkerből.
Az első rész a Sziklakórház volt. Érdekes jeleneteket
láthattunk. Élethű viaszbábuk
segítségével mutatták be, hogyan működött a kórház. Még
a véres sérüléseket is imitálták
pirosra festett kötszerekkel. Kórtermek, orvosi szoba, műtő, sőt,
egy forradalmi utcakép is látható volt. Az „orvos a fronton”
jelenetsor bemutatta, hogyan
fejlődött a harctéri gyógyítás a II.
világháborútól napjainkig. Régi
eszközök, ollók, kések, műszerek, gyógyszerek, kötszerek is

láthatók a kiállításon. A tárlatvezető elmondta, hogy a kórház
a második világháborúban és
az 1956-os forradalom idején
is működött, sőt, a XX. század
végéig készenlétben állt, hogy
bármikor újra sérülteket fogadjon, ekkor már a János kórházhoz tartozott. A vezető nemcsak
mesélt, hanem sokat kérdezősködött; a kérdésekre sok szép
válasz érkezett tőlünk, ezért meg
is jegyezte, hogy nagyon ügyes
osztály vagyunk.
A második rész az Atombunker volt, ez a hirosimai atomtámadás után került kialakításra,
hogy egy vegyi támadás esetén
is menedéket nyújthasson a
lakosságnak. Külön folyosó vezetett a felszínről a bunkerbe,
ahová csak „fertőtlenítés” után
kerülhettek volna be a lakosok.
Az egyik csoport kipróbálhatta
a kézi működtetésű szirénát is.
Most az Atombomba Kiállítás
is része a tárlatnak, itt eredeti
(ma már nem sugárzó) tárgyakat
nézhettünk meg Hirosimából:
elszenesedett tetőcserepet, egy
katedrális megolvadt vasdarabját, az atomtámadásban eldeformálódott használati tárgyakat
(vázát, ételes dobozt, pénzeket,
feszületet…). Láthattuk a bomba
által okozott szörnyű pusztítást
fotókon és a túlélők rajzain is.
Megdöbbentő volt. Az origami
darvak, melyekről elmondta vezetőnk, hogy Hirosimában ma
már az atombomba-ellenes harc
és béke megőrzésének jelképei
is, zárták a túrát.

Körülbelül egy órás föld alatti séta után körbeértünk. Bár
voltak, akik először féltek, a végén mindenki örült, hogy eljött a
kirándulásra… Elgondolkodtató,
komoly program volt.
Indultunk tovább a Fortuna
étterembe. Nagyon ízletes és
bőséges volt az étel, ahogy láttam, mindenkinek ízlett. Senki
nem állt föl éhesen az asztaltól.
Megpihentünk és jót beszélgettünk az ebédlőasztalok mellett.
Ezután sétáltunk a várnegyedben, megálltunk Táncsics
Mihály egykori börtönénél és a
Hadtörténeti Múzeumnál. Megtekintettük a Halászbástyát és
Szent István király szobrát. Fényképeztünk is, gyönyörű volt a
kilátás az Országházra. Aki akart,
fagyizhatott.
Jó volt az időbeosztásunk,
így maradt idő egy újabb játszó-

A 2017-2018-as tanév fontos időpontjai
1. Tanítás nélküli munkanapok
2017. december 21. (csütörtök) Pályaorientációs nap
2018. február 05. (hétfő) Workshop (belső
továbbképzés)
2018. április 21. (szombat) Workshop (belső
továbbképzés)
2018. június 13. (szerda) DÖK nap
• Általános iskola 2 nap:
2018. május 7. (hétfő) általános iskola
2018. május 8. (kedd) általános iskola
• Gimnázium 3 nap:
2018. május 9. (szerda) gimnázium
2018. május 10. (csütörtök) gimnázium

2018. május 11. (péntek) gimnázium
Munkanapok áthelyezése
2017.december 22. (péntek) általános iskola, gimnázium
2018. június 15. (péntek) általános iskola,
gimnázium
2018. május 12. (péntek) Vereb
Munkanap:
2017. december 9. (szombat) – Szalagavató
2018. május 05. (szombat) - gimnazista
ballagás
Az Alapfokú Művészeti Iskola
első tanítási napja: 2017.szeptember 06.
utolsó tanítási napja: 2018. június 12.

terezésre. Mindenkinek jólesett
egy kis pihenés, kikapcsolódás a
tartalmas és néha komor bunkeres túra után.
Szépen, rendezetten elsétáltunk a pályaudvarra, hamarosan indult a vonatunk. 14.48-ra
„besiklottunk” Velencére, ahol
már vártak a szüleink. Nagyon
jól éreztem magam, szívesen
veszek részt máskor is hasonló
tanulmányi kiránduláson.
/A kirándulás „A Szikla”
Múzeumi Alapítvány támogatásával valósulhatott meg. A
pályázaton elnyert összeg 30
diák és 4 kísérő teljes költségét
(utazás, ebéd, múzeumi belépő
és korosztályhoz igazított tárlatvezetés) fedezte, így ingyenes
program lehetett a diákoknak.
Köszönjük a lehetőséget! www.
sziklakorhaz.eu /
Szente Milán (6.a) és Gránitz-Pápai Judit

2. Szünetek időtartama
Őszi szünet 2017. október 30-november 3.
Téli szünet 2017. december 27- 2018. január 2.
Tavaszi szünet 2018. március 29- április 3.
3. Nemzeti ünnepek emléknapok
- aradi vértanúk (2017.10.06.)
- a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (2018.02.19-23.)
- a holokauszt áldozatai (2018.04.04-11.)
- a Nemzeti Összetartozás Napja
(2018.06.04.)
4. Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, megemlékezések időpontjai
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Sulibál 2017. november 18.
Névadónk hava záróünnepsége 2017. december 1.
Karácsonyi ünnep 2017. december 20.
5. Ünnepeink időpontjai
1956-os forradalom ünnepe 2017. október
20.
1848-as forradalom ünnepe 2018. március
14.

2017/október

6. Nevelőtestületi értekezletek
Tanévnyitó 2017. augusztus 31.
Félévi 2018. február 05.
Évvégi-tanévzáró 2018. június 25.
Szülői értekezletek
szeptember 2017. szeptember 1-15.
február 2018. február 07-14.
május 2018. május 14- 18.

7. Fogadóórák
őszi 2017. november 20-21.
tavaszi 2018. március 19- 20.
8. Nyílt napok
általános iskola 1.osztály 2018. március 21.
gimnázium 9.évfolyam 2017. november 22.
Marosánné Dr. Gáti Gabriella
igazgató

Bemutatkoznak iskolánk új pedagógusai

A nevem Molnár Sándor,
1985-ben születtem. Általános
és középiskolai tanulmányaimat
szülőfalumban, Pusztaszabolcson végeztem. Alapvetően a
humán tantárgyak ragadtak magukkal, különösen a magyar irodalom és a történelem. Iskoláséveimre visszatekintve tényként
könyvelhetem el, hogy kiváló
tanáregyéniségekkel hozott ös�sze a sors minden oktatási szinten. A sokat jelentő középiskolai
évek után, az érettségi vizsga

megszerzését követően Eger
csodálatos barokk városában,
az Eszterházy Károly Főiskolán
kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat magyar-történelem
szakon. Abban a többszázéves,
műemlék líceumépületben zajlott a képzés, amelynek annak
idején Gárdonyi Géza is hallgatója volt. Alapszakos diplomám megszerzését követően
mesterszakos éveim a Szegedi
Tudományegyetemen teltek.
Az dél-alföldi városban ismer-
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kedtem meg a tanárrá válás
rejtelmeivel, a szakma tökéletesítésének állandó igényével,
ami napjaink pedagógusának
élethosszig tartó feladata és kötelessége, mert minden pillanatok alatt változik, átalakul, megújul. Szakdolgozatom témájául
a diskurzusjelölők tanításának
és tanulásának problémakörét
dolgoztam fel, ami hiánypótló
munkának számított. Szabadidőmben szívesen foglalkozom
helytörténetírással, kulturális

programok, könyvbemutatók
szervezésével. Kedves időtöltéseim közé tartozik a hátizsákos,
gyalogos országjárás a kéktúra
útvonalán, a koncert- és színházlátogatás, a városnézés vagy
éppen egy jó könyv elolvasása. Tanári munkámban kiemelt
szerepet szánok a tehetségfejlesztésnek, az élményalapú tanításnak, hiszen a ma gyermeke
a jövő záloga.

jelenleg 62 rászoruló lánygyermek nevelkedik nagy szeretetben. Kétkezi munkával teremtik
elő a mindennapi megélhetésükhöz szükséges hozzávalókat,
és azokat maguk dolgozzák fel.
Nagy- nagy szeretettel fogadják a vendégeket, így minket is.
Bőséges ellátást, finom házias
ételeket kaptunk. Este fáradtan
tértünk nyugovóra.
Másnap Ungvárt és Munkácsot látogattuk meg. Megnéztük
az ungvári várat, amely egykor
a magyarok egyik legfontosabb
erődítménye volt. A vár Rákóczi
Ferenc szabadságharcában fontos események helyszíne volt, a
felkelés egyik központjává vált.

A várban a kárpátaljai honismereti múzeum és a képtár található, a néprajzi gyűjteménye is
nagyon gazdag. Közvetlenül a
vár mellett, a szabadtéri falumúzeumban érdekes és szép faépületeket néztünk meg. Elmentünk
a görögkeleti bazilikába, ahol
gyönyörködtünk az épület belső
építészeti remekeiben. Ezt követően kis sétát tettünk a belvárosban. Az ebédünket egy régi magyar étteremben fogyasztottuk
el. Megismerkedtünk a helyi
specialitással, a borscs levessel.
Ebéd után Munkács felé vettük
utunkat, amely Kárpátalja egyik
legszebb történelmi helyszíne.
(..folytatás a 16. oldalon)

Kirándulásunk Kárpátalján

A 10. A és 9. B osztály a Határtalanul! pályázat keretében
2017. 09.18-21 között Kárpátaljára látogatott. Erről a kirándulásról készítettünk egy rövid
beszámolót:
Hétfőn reggel 8 órakor indultunk és kora délután érkeztünk meg Kárpátaljára. A határ
túloldalán csatlakozott hozzánk
Bíró András, aki Kárpátalja egyik
legjobb honismereti vezetője, a
Duna TV Hazajáró sorozatának
állandó kárpátaljai kalauza. Elsőként Palágykomoróc Árpád-kori
temploma felé vettük utunkat.
Ott a helyi lelkész ismertette a
templom történetét. Kisszelmencen sétálva folytattuk utun-

kat a határ által „kettévágott”
falu ukrán oldalán. Megtekintettük a kettévágott székely kaput,
mely a falu trianoni tragédiájára
emlékeztet. Most már van lehetőség a gyalogos átkelésre,
de sok évtizeden keresztül csak
vízum és 100 km-es utazás után
juthattak rokonaikhoz, barátaikhoz az itt élő emberek. Még a
határon történő átkiabálást is
tiltották, ezért a földeken dolgozó emberek énekkel, verssel, mondták el információikat
a határ másik oldalára. Kb. fél
6-kor megérkeztünk Nagydobronyba, az Irgalmas Samaritánus
Református Gyermekotthonba.
A Gyermekotthon német és holland segítséggel épült 1995-ben,
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(..folytatás a 15. oldalról)

Rákóczi-féle felkelésben és az
1848-49-es szabadságharcban
is kiemelkedő szerepe volt. A
vár lépten-, nyomon magyar
emlékekről tanúskodik. 1945től a szovjet katonaság iskolája
volt, majd traktoriskolát nyitottak benne. Az iskola kitelepítése
után a magyar kormány támogatásával megkezdődtek a felújítási
munkálatok, amelyek még ma
is tartanak. Helyiségeiben helytörténeti kiállítások nyíltak. A
vár bástyáiról gyönyörű kilátás

nyílik. Igen fárasztó nap után
tértünk vissza a szállásunkra.
A harmadik napot egy belvárosi sétával kezdtük Munkácson.
A sétányokon sok szép szobrot
láttunk és a munkácsi városházát, amit a második legszebbnek
választottak Ukrajnában. Itt található Európa leghosszabb házsora, ami megközelítőleg 150
méter. Az az érdekessége, hogy
igazából ez a házsor sem összefüggő, mert egy helyen egy kapu

kettévágja. Ezen a kapun keresztül jutottunk a Rákóczi Fehérházhoz, ami ma egy művészeti
iskolaként funkcionál. Bementünk az épületbe és megnéztük
az ott tanuló diákok munkáit. Az
iskola mellett megkoszorúztuk az
elhurcolt férfiak emléktábláját.
Munkács után a szolyvai katonai emlékparkba mentünk. Itt
találkoztunk a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjaiva,
s velük együtt töltöttük az egész

napot. Közösen koszorúztuk meg
a Málenkij-robot áldozatainak
emlékhelyét. Itt a felállított
márványtáblákról elolvastuk a
történelmi eseményeket. Ezután az Árpád-vonal legnagyobb
bunkerébe mentünk le. Nagyon
döbbenetes dolgokat mesélt
az idegenvezetőnk, jártunk a
kórházban, a kórteremben,
raktárakban és a lakrészben is.
Nagyon izgalmas volt, hogy egy
ilyen helyen járhattunk, ami a
világháború alatt az egyetlen be-
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vehetetlen védelmi vonal volt. A
kirándulás egyik legszebb része
volt, amikor felmentünk a Vereckei-hágóhoz.
Már a szerpentines úton is
nagyon szép kilátás tárult elénk,
de az emlékműnél a panoráma mindent felülmúlt. A dimbes-dombos vidék mindenkit
ámulatba ejtett. Az emlékműnél
elhelyeztük a koszorúnkat és elénekeltük a Himnuszt.Hosszú út
vezetett a 3. napi szállásunkra,
a mezőgecsei Fazekas Panzióba.
Még ezen az estén, ellátogattunk
a vári iskolába, ahol az igazgató úr köszöntött bennünket. A
diákok egy színvonalas műsort
mutattak be: néptáncoltak, népdalt énekeltek, verset mondtak.
Végül közösen énekeltünk el egy
népdalcsokrot.
Az utolsó napon első utunk
a huszti várromhoz vezetett. Ott
egy meredek kaptatón jutottunk
fel az egykori vár helyére. Rajzokat láttunk arról, hogy nézhetett
ki a vár a régi korban. Meghallgattuk Kölcsey Ferenc Huszt című
versét és körbejártuk a romokat.
Huszt után Taracközbe mentünk,

ahol egy katonai temető található.. Több nép katonáját temették el(magyar,ukrán, szlovák,
lengyel,orosz,olasz,német,cseh),
akik a itt, a korábban hátországi területek kórházaiban haltak
meg. Innen Beregszászra mentünk, a Beregvidék Múzeumba.
ahol különféle tárgyak találhatóak, más-más időkből. Láttunk kőzeteket, érméket, a szovjet időből való kitüntetéseket, és olyan
használati tárgyakat is, mint a
rokka és iratokat is, amelyek a
szovjet uralkodás alatt íródtak és
nem régen lettek nyilvánosak.
Ezeket Sepa János múzeumigazgató és felesége gyűjtötte illetve
adományként kapták. Lelkesen
kalauzoltak végig a múzeumon.
Ezután már csak a hazaút következett. A határon való átkelés
zökkenőmentesen zajlott és vis�szaérkeztünk az iskola elé.
Hosszú és élménydús utazásban volt részünk; köszönjük,
hogy ott lehettünk.
A beszámolót íták: Szoták
Anita, Nemes Anna 9. B osztályos tanulók.

Szalmabáb a falu központjában
Idén megint sikerült…sikerült olyat építenünk, amiben nem
hittünk, hogy újra ekkora siker lesz, mint tavaly a mackónál. Nem
gondoltuk, hogy tudunk jobbat, mint tavaly. Azt gondoltuk, ellőttük minden puskaporunkat és annál jobb már úgysem lesz. Sokak
szerint lett.
Büszkék vagyunk és hatalmas nagy öröm az, hogy ekkora sikert
aratott az általunk megépített kutyus. Alkotó csapatunk - melynek
tagjai még a Reichenbach család és Farkas Károly alpolgármester
Úr - lehetetlent nem ismerve tevékenykedik és fő célunk az, hogy
ha egy percre is, de mosolyt tudjunk csalni mindenki arcára. Azt
hiszem elmondhatom, hogy sikerült. Sikeres munkánk titka micsoda?
A tiszta szívből jövő tevékenység.
Folytatás következik!
Istvánovits Renáta
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Születésfa – újszülöttek köszöntése

2017. szeptember 16-án került megrendezésre a Fő utcai
játszótéren az elmúlt időszakban született kápolnásnyéki
gyermekek tiszteletére szóló
faültetés.
Egy fa került kihelyezésre a
2016.09.01.-2017.08.31. között
született 34 babának. Emellett
elhelyezésre került a fa tövébe
egy újabb „Születésfa” felirattal
készített kő, ami tudatja, hogy
mely időszakban születetteké
az adott fa.
Az ünnepelt gyermekek
szülei a játszótérre felállított
emlékoszlopra csavarozhatták
fel csemetéjük nevével ellátott
kis táblácskát, ezzel emléket
állítva annak, hogy ők is meghatározó részeivé váltak kicsiny
falunknak.

Az eseményen részt vett

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő is, aki az alábbi mondatokkal köszöntötte Kápolnásnyék legkisebbjeit:
„ Az egymástól elidegenedő
világunkban, nagyon fontos a
közösség építése, amelyre jó, ha
minden erőnket összpontosítjuk. A jövőnket és a gyermekeink
jövőjének minőségét határozza meg a közösség, amelyben
élünk. Az örökség, amit mi kaptunk a szüleinktől és a közösségtől, amelyben nevelkedtünk, azt
adjuk tovább a gyermekeknek,
akiknek a nevei fel vannak írva
az itt elhelyezett oszlopokra.
Eleink is azt vallották, hogy
aki fát ültet, annak hite van, s
reménységgel tekint a jövő, a
holnap felé. Mi magyarok soksok fát ültettünk már a mögöttünk lévő évszázadok során. S

bizony, sokszor el is üldögéltünk
a terebélyes lombok alatt, újra
és újra számba véve sors-kérdéseinket vagy csak élvezve egy jó
társaság hangulatát.
Az azonban igencsak rendhagyó, ami Kápolnásnyéken
történt: ez a közösség az itteni
gyermekek tiszteletére ültetett
fát, azzal a nem titkolt szándékkal és reménységgel, hogy amint
a fa mélyen a földben gyökeret
ereszt, ezek a csöppségek is,
ahogy nőnek, úgy fognak egyre
erősebben kötődni Kápolnásnyékhez.
S miért ne hihetnénk, ilyen
magasztos pillanatokban, hogy
gyermeki szívükben jó talajra
talál a hit, a szeretet, a tiszta
erkölcs, a hűség, a lakóhelyhez
való kötődés, s nem utolsó sorban a haza, a nemzet szolgálata.

Hogy mindez valósággá váljon,
addig még igen hosszú út áll
ezek előtt az újszülöttek, kisgyermekek előtt. Így ma, itt és
most, a szülők, a közösség felelőssége válik hangsúlyossá, mert
olyanok lesznek a gyermekeink,
amilyenekké neveljük őket.
Nem elég csak táplálni, szép
ruhákat vásárolni, taníttatni,
óvni, szeretni őket. Születésüktől kezdve, példa-emberekként kell állnunk előttük! Hogy
majdan ők is példaként álljanak, unokáink előtt! A családi
közösség az a legerősebb lelki
vár, ahová a gyermek visszajöhet, segítséget kap, bátorítást
és erőt.
Mi is, ahogy körülnézünk,
reménységgel tekintünk a jövő
felé, hiszen a számok is beszédesek. Itt Kápolnásnyéken,
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évről-évre több újszülöttet köszönthetünk. Kívánom, hogy ők
is legyenek olyan fává, olyan emberré, mint amiről, mint akiről
Wass Albert Csaba című könyvében ír: „...van fa, amelyiknek
a gyökere nagyon mélyen bent
van a földben. Évszázados mélységekre bent. És ember is van
ilyen. És sem az ilyen fát, sem
az ilyen embert nem bánthatja
nagyon a vihar. Csak megtépheti,
de kidönteni nem bírja. Mert a
gyökere benyúlik a föld szívéig, s
a föld hűséges erővel megtartja
az ilyen fát s az ilyen embert.”
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Fontos, hogy kiskortól kezdve erősítsük a valahová tartozás érzését a gyermekekben és
ezen fának az ültetésével is azt
kívánja a község a csöppségek
számára üzenetként közvetíteni,
hogy ahogy a fa gyökere a földbe gyökerezik, úgy szeretnénk,
ha a kápolnásnyéki gyermekek
szíve is ugyanennyire ragaszkodna falujukhoz, hogy a kápolnásnyékiség tudat megteremtődjön
bennük, hogy kötődjenek ahhoz,
ahonnan „erednek”.
Istvánovits Renáta

Sport élet
Tisztelt Sportszerető Nyékiek!

Örömmel adunk hírt utánpótlás pályánk állapotáról,
amit elterveztünk az idei évre
valósággá vált. Birtokba vettük
a Balassa utcai létesítményt,
egyelőre az U11-es és néhány
U13-as futballpalánta látogatja
a mindennapos edzéseket.
A létesítmény lehetőséget
ad a Kápolnásnyéki egyesület
utánpótlásának teljes körű fejlesztésére. Az MLSZ által elvárt,
és dotált utánpótlás nevelés
nem kis terhet ró egy kistelepülésre. A mi sportegyesületünk
hét korosztály sportolását biztosítja, ehhez feltétlen szükség
volt még egy létesítményre. Az
összefogás létesítményét már

úgy terveztük, hogy más funkciókra is alkalmas legyen. A Velencei tó közelségét kihasználva
nyári sporttáborok szervezésére
is alkalom nyílik. A sportpálya
szomszédságában az önkormányzat segítségével egy parlagon lévő elhanyagolt telken
megkezdjük a focihoz tartozó
tesztpálya építését. Itt minden
sportszerető lemérheti gyorsaságát és technikai tudását. Szeretnénk az új létesítményben a
sakk szerelmeseinek is kialakítani egy retró sarkot, ahol szabadtéri, nagyméretű bábokkal
mérkőzhetnek az okosak.
Két feltörekvő sportág népszerűsítése szerepel még terve-

Tóvári Levente bombája

(..folytatás a 20. oldalon)
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(..folytatás a 19. oldalról)
ink között. Az egyik a teqball, ami
tulajdonképpen asztali lábtenisz,
a másik pedig az E sport ahol
az elektronikus játékok kedvelői mutathatják meg tudásukat
rendezett keretek közt.

Csapataink versenyeztetése
ilyenkor ősszel a legaktívabb. A
felnőtt és ifi csapatunk jó szereplése húzza magával a fiatalabbakat. Az idén alakult U14-es
korosztály még botladozik, de

Raveczky Gergő felhőfejese

reméljük jövőre a befektetett
munka meghozza eredményét.
A kisebbek ismét a Bozsik tornákon mérettethetik meg magukat,
ahol az eredmény még nem számít, de nagy öröm számunkra,

hogy a létszámuk folyamatosan
növekszik.
Hajrá Nyék!

Kármán Tibor
utánpótlás edző

A Balassa utcai pálya

Október elseje az idősek világnapja
Ebből az alkalomból ezzel a verssel
szeretnénk köszönteni településünk
szépkorú lakosait

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg , mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!

AZ ÉLET ALKONYÁN

A reményt , ne add fel soha,
Hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra
Mosolyogva indulj a Nagy Útra.

Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!
Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágban
Fürdőzz meg a Napsugárban.

Mikor megszülettél, mosolygott
mindenki
Egyedül Te sírtál, más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész sírjanak Érted!
Kárpáti Éva

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 9151895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157 Mobil:
06/30 9151895
JOGI TANÁCSADÁS:
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES , (havonta egy alkalom)
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI.

TEL: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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Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. • Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018
Podhorszki István polgármester 574-100/111, 70/3823748 • Dornyi Sándor jegyző 574-100/111, 70/9530783
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
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás
Bognár Dalma
574-100/113,
pénzügyi ügyintéző
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás,

Istvánovits Renáta
574-100/113,
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartásával, civil
szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok, pénztár
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
574-100/119, 70/9530774
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Domakné Róth Anikó
574-100/119, 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

Vörösmarty Mihály Emlékház

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

Köszönetet szeretnénk mondani a XVII. Kápolnásnyéki Szent Mihály napi Ünnepség, a X. Nyék Települések Találkozója, valamint
a Településközpont átadási ünnepség rendezvényein nyújtott
önzetlen segítségért az alábbi személyeknek, cégeknek:
Dőry Zoltán és Dőry Béla (Szúnyogszigeti
Halászcsárda)
Balázs Ervin
Tó-Vill Bt. és dolgozói
Görgicze Zoltán
Kovács Ferenc (Utépszerv Kft)
Marjanek József (Mava-Pan Kft)
Sági Tibor a Fejér Megyei Kormányhivatal
Gárdonyi Járási Hivatal hivatalvezetője
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és tanulói,
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda dolgozói
és óvodásai

Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Gárdonyi Rendőrkapitányság dolgozói
Skorpió Polgárőr Egyesület tagjai
Szent Benedictus Borlovagrend tagjai
Mati Károly
Nemes cukrászda
Orisek László
Kupi László és családja
Sarkadiné Szelmann Magdolna
a Képviselő-testület tagjai és külsős tagjai
az Önkormányzat és a Közös Hivatal dolgozói
Elnézést, ha valaki kimaradt a felsorolásból, de neki is nagyon köszönjük a segítséget.

Külön köszönetet illeti Kápolnásnyék
község lakosságát is, akik a rossz idő ellenére
is nagy számban és jó kedvvel vettek részt
a rendezvényen.
Köszönet illeti a kivitelezőket is, amiért
egy megújult, nagyon szép településközpontban tarthattuk ünnepségünket:
Fővállalkozó: Útéppark Kft. (Hered György)
Alvállalkozók: Utépszerv Kft. (Kovács Ferenc)
DUNA-VIA Kft. (Molnár Mihály)
AQUVIA Kft. (Lóth László)
Tó-Vill Bt. (Málics Tibor)
Podhorszki István
polgármester
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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

Csütörtök 		 8.00 – 18.00
Péntek 		 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Orvosi ügyelet: Velencei Szakorvosi Rendelő- Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
intézet 2481 Velence, Balatoni u. 65
(7-es főút mellett)
E-on ügyfélszolgálat
Tel: 22/311-104
Ügyfélfogadás:
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel Kedd		 08.00 – 12.00
7.00-ig, munkaszüneti napokon 0-24 között Csütörtök 		 14.00 – 18.00
folyamatosan.
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén, Kápolnásnyék,
Tó utca 20.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
E-On hibabejelentés:
Telefon: 22/574-100/123
Vezetékes telefonról (ingyenes 06-80-533-533
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 12.30
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Szerda: 13.30 – 19.00
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111 vagy 70/6845856
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT.
Fogadóóra: Minden hónap második hétfője
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
16.00 – 17.00
06/22/579-185
Falugazdász: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.: 70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009

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

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

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
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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 800,- Ft

•

1/16 oldal 1.600,- Ft • 1/8 oldal 2.500,- Ft
½ oldal 10.000,- Ft • 1/1 oldal 20.000,- Ft

•

¼ oldal

5.000,- 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.

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

FELVÉTELT HIRDET

hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyú beosztások betöltésére,
melyre érettségizettek, diplomások, pályakezdők jelentkezését várjuk.
Amennyiben Ön
- (legalább) középiskolai (érettségi) végzettséggel rendelkezik,
- büntetlen előéletű, magyar állampolgár
- egészségileg alkalmas,
- a szakma iránt elhivatott, megbízható,
- nyitott az új ismeretekre, várjuk jelentkezését.
Amit a Büntetés-végrehajtás kínál Önnek:
- kihívásokkal teli munkakör,
- modern munkakörülmények,
- előrelépési lehetőség, versenyképes jövedelem
Illetmény a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
meghatározottak szerint.
Juttatások:
- cafeteria rendszer (bruttó 200.000,- Ft/év)
- albérleti hozzájárulás (max. bruttó
38.650,- Ft/hó albérleti szerződés, illetve
számla leadása mellett)
- útiköltség-térítés (gépjárművel 15 Ft/km,
vonat, illetve helyközi busz igénybevétele
esetén 86 % kerül térítésre bérlet leadása
mellett)
- különböző szolgáltatások kedvezményes
igénybevétele, így pl.: telefon előfizetési
kedvezmény, gépjármű felelősség bizto-

sítási kedvezmény
- kedvezményes üdülés, rekreáció, nyári
gyermektábor,
- ruházati illetmény / ellátás hivatásos
jogviszony esetén (96.625,- Ft/év)
- nyelvpótlék
Ha kitartást, elhivatottságot érez magában, jelentkezzen!
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát a következő címre küldje:
Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet
cím: 2471 Baracska Annamajor Pf.: 2.
e-mail: baracska.uk@bv.gov.hu
telefon: 06-22/454-023 /mellék: 109-1500
vagy 109-1501

„BURSA HUNGARICA felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat
Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
„A” típusú pályázati kiírás – felsőfokú oktatási intézmények
hallgatói részére (itt letölthető) – ehhez kérném a Bursa A pályázati kiírást csatolni
„B” típusú pályázati kírás – középfokú oktatási intézmények
hallgatói részére (itt letölthető) –

ehhez kérném a Bursa B pályázati kiírást csatolni
A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
további információk:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/ ”

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

Tisztelt Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk az idei évben is
biztosítja a temetőben a sírok rendbe tételéhez a zúzott
követ. 3 alkalommal lesz lehetőségük a sírok köré elhelyezni a követ.
1. október 24 (kedd) • 2. október 25. (szerda)
3. október 30. (hétfő)
A temető nyitvatartása is változik, 2017. október 16-tól
november 4-ig reggel 7 és este 8 között tart nyitva, amikor
gépkocsival is be lehet hajtania temetőbe.
Podhorszki István
polgármester

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4445
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.-

Füstölt kolbász 2000.Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.-

Zsír 700.- + doboz

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.

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

- 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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

06 30 /9 8 1 - 6 3 - 6 3
www.gergelysat.hu

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

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

