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Kápolnásnyék Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre.
Időpont: 2016. március 11. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: Kápolnásnyék, Művelődési Ház
Ünnepi beszédet mond: Kovács Gábor képviselő
Közreműködnek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
Koszorúzás a Vörösmarty parkban az 1848-as emlékműnél
Mindenkit szeretettel várunk! Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. február 15-én
tartott soros nyilvános ülésén a napirendi
pontok tárgyalása előtt emlékezett meg Reichenbach Tiborné alpolgármester asszonyról és a képviselők 1 perces néma felállással
adóztak emléke előtt.
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke Vass János tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján a megüresedett képviselői hely
betöltésére az jogosult, aki a 2014. október
12-én megtartott önkormányzati képviselő
választáson egyéni listán a következő legtöbb
szavazatot kapta. A rendelkezések értelmében a képviselői hely betöltésére Ballér István
független jelölt jogosult, a személyére adott
487 szavazattal. A jelölt nyilatkozott, hogy a
megbízatást elfogadja, majd ezt követően
a Választási Bizottság elnöke és a Képviselő-testület előtt letette a képviselői esküt.
A képviselők a polgármester előterjesztésében megtárgyalták az önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és elfogadták ennek
végrehajtásáról szóló rendeletet. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételi
és kiadási előirányzata 810.013.866,- Ft,
melyből működési kiadás 451.967.028,- Ft,
felhalmozási kiadás (beruházások, felújítások, beszerzések) 358.046.838,- Ft.
Az önkormányzat az idei évben az alábbi
beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket
tervezi:
- új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti és szabályozási terv, valamint építési szabályzat 7.904.596,- Ft,
(pályázati forrásból)
- temető bejáró útjának és ravatalozó előtti területének térburkolása 7.556.242,Ft, (pályázati forrásból)
- Kápolnásnyék településközpontjának
rehabilitációja, felújítása 200.000.000,Ft, (kormányhatározat alapján juttatott
támogatásból)
- Pettenden játszótér építése 4.000.000,Ft, (saját forrásból)
- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 775.000,- Ft, (saját forrásból)
- orvosi rendelő felújítása (külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés) 23.368.000,- Ft, (pályázati
forrásból)
- Ercsi utca burkolatának felújítása

4.510.000,- Ft (saját forrásból)
- belterületi utak felújítása 26.738.000,- Ft
(pályázati forrásból)
- járdafelújítás 50.214.000,- Ft (pályázati
forrásból)
- önkormányzati hivatal és művelődési ház
épületének energetikai korszerűsítése
(külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje)
24.881.000,- Ft (ebből pályázati forrás
19.587.000,- Ft, önkormányzati önerő
5.294.000,- Ft)
- közvilágítási hálózat korszerűsítése
6.000.000,- Ft (saját forrásból)
- hivatali eszközbeszerzés 76.000,- Ft (saját
forrásból)
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda részére
eszköz beszerzés és ütéscsillapító burkolat beszerzése játszótéri eszközök
1.524.000,- Ft (saját forrásból).
A tervezett beruházások, felújítások fedezete rendelkezésre áll, ezért jó esély van
arra, hogy az év során e feladatokat ütemezetten el tudja az önkormányzat végezni.
A tervezett tartalék összege 882.000,- Ft.
A Képviselő-testület módosította működési szabályzatáról szóló rendeletét és rendelkezett arról, hogy a Képviselő-testület
vagy a Bizottság üléséről igazolatlanul távol
maradó képviselő tiszteletdíja a testület döntése alapján csökkenthető vagy megvonható.
A Velencei Központi Ügyeleti Társulás,
valamint a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulási tagjaként az önkormányzat elfogadta a lakosságszám alapján fizetendő 2016. évi tagi hozzájárulás mértékét
185.538,- Ft összegben. Ezzel egyidejűleg
döntött arról is, hogy a társult önkormányzatokkal együtt arányosan részt vállal új
orvosi ügyeleti gépjármű beszerzésében és
biztosítja az ehhez szükséges 1.016.807,- Ft
egyszeri hozzájárulást.
Ezt követően a jegyző beszámolt a Képviselő-testületnek a kápolnásnyéki székhelyű
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról,
melyet a képviselők elfogadtak.
A Képviselő-testület a polgármester
előterjesztésében megvitatta az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és
műfüves sportpálya igénybevételének feltételeiről és bérleti díjáról szóló előterjesztést,
elfogadta az erre vonatkozó javaslatot. (Az
igénybevétel feltételeiről és bérleti díjakról
részletes tájékoztató e lapszámban.)
A képviselők módosították az önkormány-

zat tulajdonában lévő Semmelweis tér 1/A.
szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyára
szóló szerződést a bérlő kezdeményezésére,
felülvizsgálták és módosították a ravatalozó
épületére vonatkozó üzemeltetési szerződést.
A közbeszerzési törvény rendelkezéseinek
figyelembe vételével a testület felülvizsgálta és módosította a közbeszerzések eljárási
szabályaira vonatkozó szabályzatát. Közbeszerzési eljárást indított a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és Művelődési
Ház felújítása és energetikai korszerűsítési
munkáinak kivitelezésére. A képviselők az
ajánlattételi dokumentációt elfogadták és
négy vállalkozást kértek fel ajánlattételre.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a polgármester, a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok
a törvényes határidőben eleget tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek.
2016. február 26-i rendkívüli nyilvános
ülésén a képviselők döntöttek arról, hogy
a költségvetésben közvilágítás korszerűsítésére előirányzott 6.000.000,- Ft-ból szabad tartalékot képeznek és egyúttal ennek
terhére 1.806.575,- Ft-ot biztosítottak a
temető bejáró útjának és ravatalozó előtti
térburkolatának pótmunkáihoz, melyek az
eredeti ajánlatban nem szerepeltek.
Az önkormányzat 2014-ben pályázatot
nyújtott be az „Nemzeti Ovi-Foci Ovi-Sportprogram” keretében óvodai műfüves kis
pálya létesítésére. Az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a pályázat kedvező elbírálásban részesült. A megvalósítás érdekében az önkormányzat szerződést köt az alapítvánnyal és
legfeljebb 2.850.000,- Ft önerő biztosításáról határoztak a képviselők. A megvalósítás
határideje 2016.06.30.
Podhorszki István
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb
társadalmi szervezetek működésének célját
szolgáló ingatlanok használatának rendjét,
módját 2016.02.01. napjától kezdődően az
alábbiak szerint határozza meg:
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1. Térítésmentes használatra jogosultak
köre és az általuk használt ingatlan meghatározása:
a) Semmelweis tér 2.sz. Nyugdíjas Klub
- Vörösmarty Nyugdíjas Klub működésével és az általa szervezett rendezvények, - Barátság Nyugdíjas Klub
működésével és az általa szervezett
rendezvények,
- egyéb az önkormányzat és intézményei
által szervezett rendezvények,
- helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választással, valamint
országgyűlési képviselő választással
összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő
szervezetek által szervezett fórumok,
választói gyűlések,
b) Fő u. 28.sz. Művelődési Ház
- Vörösmarty Nyugdíjas Klub működésével és az általa szervezett rendezvények
,
- Barátság Nyugdíjas Klub működésével
és az általa szervezett rendezvények,
- Kápolnásnyéki Vörösmarty Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Iskola rendezvényei,
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda rendezvényei,
- egyéb az önkormányzat és intézményei
által szervezett rendezvények,
- helyi önkormányzati képviselő- és
polgármester választással, valamint
országgyűlési képviselő választással
összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő
szervezetek által szervezett fórumok,
választói gyűlések,
- Velencei Szakiskola rendezvényei,
- egyéb közösségi célt szolgáló társadalmi
szervezetek, egyesületek működésével
összefüggő rendezvények (alakuló ülés,
taggyűlés, stb.),
- állami és egyéb hatóságok által a lakosság részére térítésmentesen szolgáltatott ismeretterjesztő előadások,
tájékoztatók, fórumok.
c) Kenessey u. 9.sz. Pettendi Közösség Ház
- az önkormányzat és intézményei által
szervezett rendezvények esetén,
- helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választással, valamint
országgyűlési képviselő választással
összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő
szervezetek által szervezett fórumok,
választói gyűlések,
- Kápolnásnyéki Vörösmarty Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Iskola rendezvényei,
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda rendezvényei
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- egyéb közösségi célt szolgáló társadalmi
szervezetek, egyesületek működésével
összefüggő rendezvények (alakuló ülés,
taggyűlés, stb.),
- állami és egyéb hatóságok által a lakosság részére térítésmentesen szolgáltatott ismeretterjesztő előadások,
tájékoztatók, fórumok
d) Műfüves sportpálya
- az önkormányzat és intézményei, valamint az iskola által szervezett sportrendezvények,
- kápolnásnyéki gyermekek és iskolai
tanulók sport nevelése és edzése.
2. Az 1.pontban nem foglalt használatért
fizetendő térítési díjak az egyes ingatlanok vonatkozásában:
a) Semmelweis tér 2.sz. Nyugdíjas Klub
- zenés, táncos vagy egyéb szórakoztató és családi rendezvények esetén:
10.000,.- Ft/alkalom
- egyéb rendezvények esetén: 7.500,- Ft/
alkalom
b) Fő u. 28.sz. Művelődési Ház
- zenés, táncos vagy egyéb szórakoztató és családi rendezvények esetén:
20.000,.- Ft/alkalom
- egyéb rendezvények esetén: 10.000,Ft/alkalom
c) Kenessey u. 9.sz. Pettendi Közösség Ház
- zenés, táncos vagy egyéb szórakoztató és családi rendezvények esetén:
10.000,.- Ft/alkalom
- egyéb rendezvények esetén: 7.500,- Ft/
alkalom
d) Műfüves sportpálya
4.000,.- Ft/óra
3. A 2,a), b), c) pontban foglalt bérleti
díj megfizetése mellett a használat előtt
befizetendő díj kaució mértéke: 20.000,Ft/alkalom
4. A 2. és 3.pontban foglalt díjakat az
igénybevétel előtt az önkormányzat pénzügyi irodáján kell befizetni a használatra
vonatkozó megállapodás aláírásával egyidejűleg. A megállapodással kapcsolatban
Németh Ildikót kell keresni.
Podhorszki István
polgármester

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kápolnásnyék Önkormányzata a Településfejlesztési
koncepció, valamint a Településszerkezeti
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terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát határozta el.
A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot
tehet vagy véleményt nyilváníthat minden
1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. kápolnásnyéki székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
3. kápolnásnyéki székhellyel bejegyzett
civil szervezet.
Településfejlesztési koncepció: a település
környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített,
a változások irányait és a fejlesztési célokat
hosszú távra meghatározó dokumentum.
Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét,
a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.
A helyi építési szabályzat: az építés helyi
rendjének biztosítása érdekében a település
közigazgatási területének felhasználásával
és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg.
A fenti tervdokumentumok meghatározhatják a település fejlesztési irányait,
jövőjét, a helyi építési szabályzat akár a hétköznapi építésjogi problémákra megoldást
adhat, ezért különösen fontos az Önök javaslatainak, észrevételeinek összegyűjtése.
Kérem, hogy a Településfejlesztési koncepció, valamint a Településszerkezeti terv
és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2016. április 15-ig küldjék meg az
alábbiak szerint:
1. e-mailben a jegyzo@kapolnasnyek.
hu vagy titkarsag@kapolnasnyek.hu
címre vagy
2. levélben Kápolnásnyék Polgármesteri
Hivatalába (2475 Kápolnásnyék, Fő
utca 28.)
Dornyi Sándor
jegyző
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Elhunyt Reichenbach
Tiborné önkormányzati
képviselő asszony
Kápolnásnyék
Község Önkormányzata, mély
együttérzéssel
gyászolja a 2016.
február 1-én eltávozott Reichenbach Tiborné
önkormányzati
képviselő as�szonyt. Személyében értékes,
elhivatott és példamutató embert veszített el Kápolnásnyék közélete,
aki hosszú éveken keresztül szívén viselte a település
lakóinak sorsát. Az Önkormányzat osztozik családja
fájdalmában.
Nyugodjék békében.

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
nevében

Boldog Nőnapot
kívánunk
minden Kedves
Hölgynek!

A Nő
Mikor a Teremtő egyszer jót akart tenni,
egy Nőt alkotott, kit majd öröm lesz szeretni.
Szépségből alkotta, és sok ezer virágból,
a világmindenség forró csillagporából.
Formálgatta testét nagy-nagy szeretettel,
beletette lelkét sugárzó örömmel.
Majd illatba burkolta öröme okául,
s adta a világnak jósága jutalmául.
Mikor látta művét nagy sikerré válni,
kihirdette azt is, hogy fontos őt szeretni.
S bár ott van az a tövis minden rózsaszálon,
a Nő a legjobb tette ezen a világon.
Majd miután látta, hogy művével mit tett.
Üzent a világnak, hirdette a tettet.
Ezen alkotásom szívvel adtam néktek,
becsüljétek őt meg mindaddig, míg éltek.
Legyen majd egy ünnep, hol elmondhatjátok,
Nő nélkül az élet kín, gyötrelem, átok.
És ha egyszer néktek véget ér az élet,
élteteken túl is őket szeressétek.
Takács László

Kisbíró
Kedves Alpolgármester Asszony,
magunk közt csak „alpolgi”!
Alig két hete a kórházi ágyadon Dóri
lányodtól átvetted a telefont, hogy
pár szót beszélgessünk, akkor megígértük, ha haza jössz találkozunk,
mert már mindkettőnkre ráfér egy
kiadós beszélgetés.
Most itt vagyunk mindketten, de
csak én beszélek. Búcsúbeszédet
mondok a koporsódnál, mert Te
már nem vagy közöttünk, elmentél
végleg. A szám kimondja ezeket a
szavakat, de az eszem (az agyam)
fel nem fogja.
Hogyan búcsúzzunk el attól, aki
mindig itt lesz közöttünk, mert bármerre járunk a faluban, Te mindig
itt leszel.
Látom, ahogy elvágod a szalagot és
átadod a játszóteret, ahogy ülteted
a gyerekek születésfáját. Látom a
székedet az önkormányzatnál, amin
ülni szoktál miközben lapozgatod a

testületi anyagot papíralapon, mert
Te így jobban szeretted.
Ha beöltöztetett szalmabábut látok, akkor is a Te hangodat hallom,
ahogy lányodnak mondod miként
fesse a lány pilláit, vagy, hogy
mennyire kanyarítsák a fiú bajszát.
Tibitől pedig kéred, feszítsen még
jobban az anyagon.
Adventkor látom, hogyan teszed
az általad készíttetett nagy adventi
koszorúra a gyertyákat, vagy ahogyan rendezgeted a Betlehemben
a bábukat.
És még sorolhatnám tovább mennyi
mindenről jutsz még az eszünkbe,
de ideje elköszönnöm Tőled.
Köszönöm, hogy voltál Nekünk,
hogy együtt dolgozhattunk. Emlékedet megőrizzük. Szívünkben
örökké élsz. Nyugodj békében.

Lomtalanítás
tervezett időpontja
A VHG Nonprofit Kft. a 2016. évi lomtalanítás időpontját tervezi
Kápolnásnyék valamint Pettend településeken.
A lomhulladék közterületre törtenő kihelyezésének időpontja:
2016. június 3.
A lomtalanítás időpontja: 2016. június 04, 7.00 órától lesz.
Előre is köszönjük az együttműködést.
Kovács Attila
ügyvezető igazgató

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden hétfőn
14-16 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
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Óvodai élet
Csiga csoport
2016. február 02.-án a Csiga csoport elhatározta, hogy a Vizes
élőlények napján kirándulást szervez a Velencei –tó partjára.
Ezen a tavaszias téli délelőttön, az időjárás megtréfált minket. Érdekes jelenséget figyelhettünk meg, egyszerre láthattuk a
megfagyott jeges tavat és a part szélén már hullámzó vizet. Nagy
örömünkre az ott telelő hattyúk csodálatos bemutatót rendeztek
a gyermekeknek. Láthatták, hogyan szállt le, és csúszott el a jégen,
hogyan szállt fel nekifutással a levegőbe, és hogyan udvaroltak
egymásnak. A hattyúk közelsége jó lehetőséget adott arra, hogy a
gyerekek megfigyelhessék jellemzőiket: tollazatukat, az úszóhártyás
lábaikat, a hosszú nyakukat, csőrüket, és hangjukat.

A hattyúk mellett kis idő múlva felbukkantak a tőkés récék is. A
gyerekeknek is feltűnt a gácsér és a tojó tollazatának a különbsége.
A kirándulásunk fennmaradó idejében kipróbálhatták a tóparti
játszótér játékait, majd pihenésképpen elfogyasztottuk a gyümölcsökből álló tízórainkat. A túrát a csoport apraja-nagyja vígan
végiggyalogolta.
Célunk megvalósult, mert a vizes élőlények megfigyelése nagyon
jól sikerült, közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségekhez juthattak
a gyerekek, és mindenkinek nagy élményt nyújtott.
Zsidákovits Zoltánné -Rita néni,
Simonné Bicskei Anikó- Anikó néni,
Böcskei Istvánné- Ilonka néni
és a Csiga csoportos gyerekek.

Gyűjtjük a tudást,
mint Méhecskék a
virágport...
Az újév első 2 hónapja is izgalommal telt a legkisebbek számára is. Gondolok itt a mesterségek
hetéről mely egy egyhetes projektként történt feldolgozásra minden
óvodai csoportban, vagy a nagyon várt Farsangi mulatságra, a közlekedés hetére és még sorolhatnám a sok izgalmas programot, mely
alkalmat ad a gyermekek élményeinek és tudásának bővítésére.
Óvodánk hitvallása a játszva tanulás, mely minden programunkban, tevékenységünkben megjelenik. A mesterségek hetén a gyermekek egyéni sajátosságaikat figyelembe véve olyan mesterségeket
ismerhettek meg, mint a vasutas, a pék, az orvos, melyekkel egy
2,5- 3 éves gyermek is találkozhat a mindennapokban. Eljátszottuk
a mesterségeket, ellátogattunk a helyi pékségbe és beszereztünk
olyan eszközöket, mint a vasutas tárcsa, vagy a pék lapát és az
orvosi eszközök, melyekkel egész héten játszhattak a gyermekek.
A legnagyobb élmény mégis számukra a farsangi mulatság volt,
mellyen mini csoportosaink első ízben vehettek részt. A reggeli
percek már nagy izgalmat jelentettek. Gyönyörű és igen kreatív
jelmezekben léptek be a csoportba a kis méhecskék, páran kicsit
meglepődve, hiszen óvodánk dolgozói már jelmezben fogadták

őket. Az egésznap a táncról, mulatozásról szólt egy meghívott zenész adta a talpalávalót, melyet kicsik nagyok is élveztek egyaránt.
Bár az időjárás sokszor nem kedvezett a sétáknak, amint tehettük kisebb felfedező útra indulunk miniseinkkel. Bár az öltözködés
még sok segítséget igényel, de igyekszünk önállóságra nevelni a
legkisebbeket is. Gyakoroltuk a közlekedés szabályait, mely napi
szinten megjelenik a mindennapokban. A közlekedési hét is lehetőséget ad ezeknek az ismereteknek a megerősítésére, bevésésére.
Igyekszünk a mindennapokban olyan lehetőségeket és alkalmakat
kínálni, mely a gyermekek tudását, kíváncsiságát és óvodába járás
szeretetét erősíthetjük.
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Mozgalmas az élet a süni
csoportban…
Eltelt a Karácsony, egy új év vette kezdetét. A téli szünet után
az óvoda újra nyitva állt a gyermekek előtt. Az első héten még az
ünnepek meghitt hangulatának hatása alatt a karácsonyi élményekről, a kapott ajándékokról beszélgettünk a gyermekekkel.
Aztán kihasználtuk a tél adta lehetőségeket. Mindannyiunk örömére esett a hó. Bármilyen hideg is volt, szIvesen mentünk ki az
udvarra a hóba. Összefogva, közös munkával, a gyermekek ötleteit
felhasználva megépítettük a Süni csoport „diószemű” hóemberét.

Csoportunkban fontos szerepe van a hagyományok őrzésének,
ápolásának is! Sokat mesélünk régi szokásokról, mesterségekről,
hagyományos népi gyermekjátékokat, néphagyományőrző tevékenységeket ismertetünk meg a gyermekeinkkel.

A téli hónapok alatt igyekeztünk egészségünk megőrzésének
lehetőségeit minél részletesebben, sokoldalúbban tanulmányozni.
Mindezek mellett megismerkedtünk még alaposabban a testrészeinkkel. Ebben volt segítségünkre Évike a „csúnya kislány” , aki
nem szeretett tisztálkodni és ezért nem vehetett részt a közelgő
farsangi mulatságon, ahol tündér akart lenni. A gyermekek hallván
a szomorú történetet, jó tanácsokat adtak és szivesen segítettek
Évikének a tisztálkodásban. Örömmel tapasztaltuk mennyire fontos
a gyermekeinknek az, hogy egészségesek legyenek.
Ezután Évikével közösen boldogan készültünk a farsangra. Folyamatosan diszítettük a csoportunkat gyermekeink által készített
szemüvegekkel, álarcokkal. Aztán a várva várt napon mindenki
jelmezbe öltözve érkezett oviba. Sokat tréfáltunk, énekeltünk,
táncoltunk.

A hideg téli napokon jutott időnk az igazi fabrikálós, babrálós
munkákra is. Megismerkedtünk a különböző cérnákkal, fonalakkal, kötéshez, horgoláshoz szükséges eszközökkel. Játékos módon
ismerkedtünk a szövéssel és fonással. Előkerült a szövőkeret is,
amelyet ki is próbáltak a gyermekek. Papírfűzővel is gyakoroltuk
a szövést, hurkapálcára fonaltekeréssel pókhálót készítettünk. A
türelmesebbek pom- pomot is készítettek a sapkájukra.
Ezért is tartjuk igaznak Kodály Zoltán szavait:
„ Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már
inkább megjegyzi, de amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, az
bizonyosan bevésődik az emlékezetébe!”
E gondolat jegyében próbáljuk szervezni mindennapjainkat
a csoportunkban. De mindez nem sikerülne, ha nem lennének a
segítségünkre a szülők. Köszönjük a sok támogatást és a segítséget
Nektek!
Süni csoport óvodapedagógusai:
Márti néni és Kincső néni
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Pillangó Csoport
mindennapi élete
Csoportunkba huszonhat vidám, eleven,
izgő-mozgó gyermek jár. Fontos számunkra,
hogy biztonságot adó, szeretetteljes, derűs
légkörben éljék mindennapjaikat, biztosítva
számukra gondozási, nevelési igényeiket, a
változatos játéklehetőségeket, és a játékban
integrált fejlesztést. A gyermekek számára
jó hangulatban szabad játékkal kezdődik
a nap. A reggelizéssel biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez szükséges energiát.
Reggeli után játékos ismeretnyújtás közben
fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit, bővítjük ismereteiket, Igyekszünk
kielégíteni kíváncsiságukat, fejleszteni szókincsüket, mozgásukat, finommotorikájukat, gondolkodásukat, képzeletüket. Célunk,
hogy szívesen, örömmel vegyenek részt az

Járművek
hete a Katica
csoportban
A katica csoport életében a
februári hónap is eseményekben
gazdagon telt. Megismerkedhettek a gyermekek megkülönböztetett jelzésű járművekkel,
mentőautóval és tűzoltóautóval.
Lehetőségünk volt ellátogatni a
helyi Közútkezelő telephelyére.

2016/március

óvodai mindennapokban, alakuljanak baráti
kapcsolataik, tapasztalatokat gyűjtsenek
a szocializációs helyzetek megoldására.
Mindennapi testmozgás után gyümölcsöt
esznek a gyerekek, azt követően az udvaron folytatódik a szabad játék. Labdázás,
hintázás, mászókázás, csúszdázás, fogócska,
bújócska, homokozás vár rájuk. Fontosnak
tartjuk a környezettudatos és egészséges
életmódra nevelést és ezeknek megfelelő
magatartásformák kialakítását. Ebéd után
következik a mesehallgatás, betakargatjuk,
megsimogatjuk őket és relaxációs zenére
alszanak el. Uzsonnázást követően ismét a
közös játék következik. Nagy gondot fordítunk, hogy gyermekeink óvodai élete minél
színesebb legyen, gyakran szervezünk kirándulásokat, sétákat, szűkebb és tágabb
környezetünkben. (Vörösmarty emlékház,
Tóparti séta, bábszínházi előadások, zenés,
táncos műsorok) Mindennapjaink szerves

Ennek mi mindannyian örültünk
és reggeli után izgalommal indultunk el az óvodából. Amikor odaértünk, már vártak bennünket és
örömmel mutatták meg nekünk
a sok autót, munkagépeket és a
különböző táblákat. Szerencsénkre megnézhettünk egy pár gépet munka közben. Csodálkozva
néztük, ahogyan a hatalmas fa
rönköt felemelik a rakodógéppel
és arrébb rakják, vagy amikor a
sót egy magas rámpán rakják a
sószóró autóra. Láttunk még hó-
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részét képezi, hogy az évszakokhoz, témakörökhöz tartozó mesékkel, versekkel,
dalokkal, dalos-, mozgásos -, fejlesztő játékokkal ismertessük meg őket, hiszen így
tudjuk fejleszteni szókincsüket, értelmi képességeiket, kézügyességüket, mozgásukat,
közösségi magatartásukat. Nagy hangsúlyt
fektetünk a hagyományok ápolására, az ünnepélyekre. A születésnapokat énekléssel,
ünnepeljük meg egy kis finomság elfogyasztásával. Több programunk van a gyermekek
számára az óvodai élet során (úszásoktatás,
hittan, torna-móka, táncoktatás, különböző
évszakhoz tartozó barkácsolós délutánok,
szülőkkel közös programok.) Szeretnénk,
hogy gyermekeink örömteli éveket töltsenek
csoportunkban, óvodánkban nyugodt, élményekben gazdag, változatos tevékenységek
biztosításával.
2016. 02. 24. Kápolnásnyék, Napsugár Óvoda
Domakné Vagyóczki Erika

marót, fűkaszás traktorokat, és
egy nagyon régi úthengert, amit
ma már nem használnak. Megengedték, hogy mi is beüljünk a
hómaróba ahol bekapcsolhattuk
a forgólámpát. Persze mindenki
egyszerre szeretett volna beszállni, de azért türelmesen vártuk,
hogy sorra kerüljünk. Rengeteg
érdekes dolgot láttunk és hallottunk a délelőtt folyamán. Elfáradva a sok élménytől indultunk
vissza az óvodába, ahol ebéd után
egy jó nagyot pihentünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni a mentősöknek és a
tűzoltóknak, hogy eljöttek az
óvodába a gyerekek nagy örömére. Köszönjük a Közútkezelő
üzemmérnökség vezetőjének és
kollegáinak, hogy ilyen szívesen
fogadtak bennünket és még egy
kis meglepetéssel is készültek
nekünk. Köszönjük szépen!
Benedekné Flesser Éva óvodapedagógus
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Iskolai élet
Felső tagozatos
farsang
2016. február 5.

A diákok korábbi években elhangzott
kérését megfontolva, az érintett osztályfőnökökkel, az iskolavezetéssel és a szülői szervezettel egyetértésben a felsős farsangot
idén „karnevál” jelleggel szerveztük meg.
Rövid megnyitó műsor után a tanulóknak
bőven volt idejük kötetlenül, ám kulturált
környezetben bulizni, táncolni, szórakozni.
Éltek is a lehetőséggel, mindvégig zsúfolt
volt a táncparkett. A jelmez nélkül érkezők

is jól érezhették magukat. DJ-ként iskolánk
gimnazista tanulói működtek közre a rendezvényen.
Természetesen a farsangi jelleget is megőriztük: egyénileg öltözhettek be a tanulók,
s a jelmezükben vehettek részt a táncos mulatságban. Közöttük sétálva értékelt a zsűri,
s a legjobb, legötletesebb jelmezeket és a
legszebb arcfestéseket díjazták oklevéllel
és csokoládéval.
Hagyományainknak megfelelően minden szülőt, hozzátartozót szeretettel várunk
a felsős farsangi karneválra. Örülünk, hogy
sokan éltek a lehetőséggel: kis- és nagy-

Kisze, kisze
szalmából
perzselődj a
lángoktól
vörös táncban
hamvadj el
nekünk most már
tavasz kell

a farsangi mulatság, amely hagyományaink
szerint a kiszebábégetéssel fejeződött be.

A farsangi ünnepkör január 6-a után
kezdődik, és húshagyó keddig tart. Közelít
a tavasz, és a lassan szűnő szürkeség után
az iskolánkba is varázsoltunk egy kis színt.
A tanítók feldíszítették az aulát és a tantermeket, így vártuk az alsós farsangot.

Ezután a jelmezesek felvonulása következett. Nagyon ötletes, kreatív, színvonalas,
meghökkentő jelmezeket láthattunk.

2016.02 12-én 15 órától 18 óráig tartott

Vujity Tvrtko
előadásáról
A mai délután folyamán a kápolnásnyéki
gimnázium tanulói – köztük személyem is
– abban a szerencsében részesültek, hogy
hallgatói lehettek Vujity Tvrtko nagyszerű
előadásának. Saját tapasztalataim alapján
igazán megdöbbentő és elgondolkodtató
témát vetett fel a diákság számára, amely
életünk mindennapjait határozza meg.
Egy egyszerű statisztikával indította
beszédét, miszerint szerény országunk az

tesók, szülők, nagyszülők, rokonok szórakozhattak együtt a fiatalokkal.
Minden közreműködőnek, különösen a
szülői szervezetnek köszönjük a szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítséget!

A tanítók western showjával kezdődött
a program. A gyerekek és a szülők nagy
tapssal jutalmazták a produkciót.

A táncházban a gyerekek és a felnőttek is önfeledten táncoltak. Ez idő alatt
a zsűri meghozta döntését. 15 kategóriában jutalmazták a gyerekeket oklevéllel és
utolsók között helyezkedik el az úgynevezett
boldogság-listán. Ez azonnal rengeteg kérdést vethet fel bennünk, elsők között, hogy
vajon mégis mi lehet ennek az oka. Ha nem
is válaszokat, felvetéseket kaphattunk arról,
hogy miért boldogtalan a magyar ember.
Rengetegszer hallhatjuk közeli barátaink, esetleg szomszédjaink panaszkodásait,
sérelmeit olyan dolgokkal kapcsolatban,
amelyek hiányoznak életükből, mint például a legfejlettebb technikai eszközök vagy
luxuscikkek. Gondolkozzunk csak el egy pillanatra – vajon tényleg ezek tesznek minket
boldoggá?

csokoládéval. Az eredményhirdetés után
következett a tombolasorsolás. Sok értékes
nyeremény talált gazdára. 6 óráig tartott
a tánc. A nap végén a 2. a osztály apukái
közreműködésével és a gyerekek hangos
versmondása mellett elégettük a kiszebábot.
Végleg elűztük a telet!
Köszönjük a Szülői szervezet aktív közreműködését és támogatását!
Tóthné Maródi Anikó,
Orováné Csuti Andrea szervezők
A bemutató sokunkat felvilágosított arra,
hogy milyen szerencsések lehetünk, hogy
ilyen sok minden megadatott nekünk az
életben. Kizárólag rajtunk múlik, hogyan
alakítjuk sorsunkat, hogy milyen messze
vagyunk képesek elmenni céljaink elérése,
boldogságunk érdekében. Nagyon fontos
eszmét sajátíthattam el általa, mégpedig,
hogy a küzdéssel sohasem veszíthetünk.
Jobb esetben nyerhetünk, rosszabb esetben
tanulhatunk belőle.
Vujity Tvrtko szavait idézve, sose feledjük: „Mindenkinek van egy álma!”
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Vízisport osztály Kápolnásnyéken
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI a 2016/2017-os tanévben a VVSI-vel együttműködve újra vízisport
osztályt indít az általános iskola első osztályában.

   Tóth Dávid

         Lakatos Zsanett

Cél:
- A Velencei-tavon űzhető sportágak megismertetése, népszerűsítése.
- Első osztálytól emelt óraszámban edzők és
testnevelők közreműködésével felkészíteni a tanulókat az egészséges életmódra, a
sport szeretetére és a versenysportra.
- A kajak-kenu szakág utánpótlás nevelése.
- Érettségiig segíteni a sport iránt elkötelezett
diákok minél magasabb színvonalú tanulmányi és sportmunkáját. Az elvégzendő

Iskolahívogató
Nyílt nap: március 02-án 8 órától!
8.05	Általános tájékoztató
Marosánné dr. Gáti Gabriella főigazgató
8.55 Bemutatóórák
4.a Vass Jánosné
4.b Czékmánné Ujfalusi Judit
9.55 Bemutatóórák
angol nyelv - Rácz Zsuzsanna
német nyelv - Horváth Zoltánné
10.50 Bemutatóórák
	testnevelés - az alkalmassági vizsga
gyakorlatai - Szabó Balázs, Fehér Tamás
dráma - Czékmánné Ujfalusi Judit

Kedves nagycsoportos óvodások!
Szeretettel várunk Benneteket a délutáni
kézműves foglalkozásunkra! Szüleiteket egy
kötetlen beszélgetésre a leendő első osztályok tanítóival!

Találkozzunk
2016. március 02-án
16.00 - 17.00 óráig!

        Szilágyi Anett
(iskolánk volt diákjai)

feladatok minőségének garanciája Angyal
Zoltán a VVSI szakmai igazgatója. (12 évig
a felnőtt kajak-kenu válogatott szövetségi
kapitánya, 9 olimpiai, 72 világbajnoki aranyérmet nyert a válogatott az ő vezetése alatt.)
Edzők:	
	Major Ildikó (Tóth Dávid – olimpiai
ezüstérmes, Dobos András – világkupa
győztes - nevelő edzője)
	Bodri Éva (utánpótlás kajak-kenu edző)

     Dobos András
Hubik András (utánpótlásedző)
A tanulók hetente 7 testnevelésórán (5 testnevelés, 2 edzés) első osztálytól lehetőséget
kapnak a „vizes” sportok megismerésére és
elsajátítására.
A külső helyszíneken történő edzésekre a
szállítást a VVSI a KLIK segítségével oldja meg.
Tanítóink munkája garancia a nevelés és
oktatás nem sportos oldalának megfelelő
színvonalára.
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Tájékoztató

a magán pálinkafőzés
szabályainak 2016. január
1-jét követő változásairól
Tisztelt Adózó!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai
2016. január 1-jével módosultak.
Változások a fogalom meghatározásokban:
Magánfőzés:a párlatnak a magánfőző,
több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.
Gyümölcstermesztő személynek az a
természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.
Adófizetés változása: párlat adójegy
bevezetése
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által
regisztrált magánfőző jogosult.
Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek
magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást
megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni,
beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat
előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki

Tájékoztató

lakossági adatgyűjtésről, 2016
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal és az általa alapított Statisztikai Elemző
Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (STATEK
Kft.) Kápolnásnyék településen a KSH elnöke
által 2016. évre engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt
hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti neve és
nyilvántartási száma:
„Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, OSAP1539”

adótartalmának megfizetését, valamint a
magánfőzött párlat eredetét is.
A magánfőzőnek tárgyévi első párlat
előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint
értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie.
Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett
összes mennyiségre is igényelni, ez azonban
tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat
adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő
mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Amennyiben a magánfőző mégis a párlat
adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a
többletmennyiség utáni párlat adójegyeket
pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet
túllépni. Az évente előállítható párlatmen�nyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a
többletmennyiséget haladéktalanul be kell
jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal
egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a
desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül
előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság részére, amely a
bejelentésről a teljesítést követő hónap 15.
napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatóságot.
Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését
követően tudja kiadni a magánfőző részére.
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta
(bejelentette) a desztillálóberendezését az
önkormányzati adóhatóságnál annak nem
kell azt megismételnie.
A párlat adójegyek magánfőzőnek tör-

ténő átadásáról a megyei/fővárosi adó- és
vámigazgatóságok nyilvántartást vezetnek
és az átadott- átvett adójegy mennyiségről
haladéktalanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
Magánfőzés szabályainak ellenőrzése:
A magánfőző desztillálóberendezésének
bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével
kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat
jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó
rendelkezéseknek egyebekben megfelelve,
de a desztillálóberendezés bejelentése vagy
párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat
előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges
adatok tekintetében valótlan adatokat ad
meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.
Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
2016. év előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött
párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016.
január 15-ig kell adóbevallást benyújtani
és a bevallással együtt az éves átalányadót
(1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatóságnak, az e célra
rendszeresített önkormányzati számlára.
Dornyi Sándor, a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű
kiválasztással hajtjuk végre. Az adatfelvétel
kizárólag statisztikai célból történik.

kötöttségeik alapján milyen esélyük van. Ilyen
és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül
a lakossághoz fordulva kaphatunk választ.
Az adatfelvételben való részvétel önkéntes, de a valós kép bemutatásához nagyon
fontos, hogy a háztartások minden típusa
megjelenjen a statisztikai adatokban.
A háztartások véletlen mintavétel útján
kerülnek kiválasztásra az ország különböző
településein, ez biztosítja, hogy az adatok jól
reprezentálják a teljes lakosságot. Országos
szinten körülbelül 36 ezer háztartást keresünk fel negyedévente, Fejér megyében közel
1500-at. Egy felkért háztartást hat egymást
követő negyedévben keresi meg összeírónk,
de a második alkalomtól kezdődően telefonos

Munkaerő-felmérés
A munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos
megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szolgálja, mint például
azt, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet
különböző területein, általában mennyi időt
töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek,
de nem találnak munkát, hányan szeretnének
még dolgozni, és erre képzettségük, családi
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válaszadásra is van lehetőség.
Az adatfelvétel minden fázisában szigorúan ügyelünk a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgozás után kizárólag
összesítve, beazonosításra alkalmatlan
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módon jelentetjük meg az eredményeket.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal által alapított STATEK Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Kérjük,
amennyiben összeírónk éppen Önt keresi
fel a fenti adatgyűjtés céljából, legyen se-
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gítségünkre, válaszoljon kérdőíveinkre, hogy
megbízható, pontos adatokat tudjon a KSH
a felhasználók részére biztosítani.
Központi Statisztikai Hivatal
Veszprémi főosztály

Egyházi élet
Beiratkozás hit
és erkölcstanra
Tisztelt Szülők! Önök dönthetnek, hogy
gyermekük a kötelező polgári erkölcstanra, vagy hit és erkölcstan oktatásra járjanak
az iskolában. A református hit és erkölcstanórákon Burján Zsuzsanna hitoktató, dr.
Szekeres-Bence Kata hitoktató és Burján
Zsolt lelkipásztor foglalkozik a gyerekekkel.

Ökumenikus Női
világimanap
Sok szeretettel várjuk nő testvéreinket
2016. március 4. Péntek 18.00 óra Gárdonyi Református Egyházközség gyülekezeti
termébe, ahol a gárdonyi, agárdi katolikus

Valamennyien hitbeli meggyőződéssel, a
gyerekekért való buzgó imádsággal próbáljuk a világ nagyságos és a Lélek titokzatos
dolgaira irányítani a ránk bízott gyermekek
figyelmét. Megköszönjük ezt a bizalmat. És
nem csak az iskolai oktatás kereteiben szorgoskodunk értük, hanem rengeteg iskola
utáni és szünidei foglalkozást biztosítunk
számukra. Tisztelettel és szeretettel kérjük, ha
fontosnak tartják, hogy gyermekeik az Önök
által is végzett hitbeli és erkölcsi nevelése

segítésére, az iskolai keretekben mi magunk
is hozzájáruljunk fejlődésükhöz, akkor az iskolai beiratkozásnál, de legkésőbb május 20-ig
jelezze ezt a döntését, hogy gyermekét hit
és erkölcstanoktatásra kívánja küldeni. Ha
így döntenek hálásak vagyunk Önöknek, nekünk nagyon nagy öröm ez a szolgálat, mert
hisszük, hogy ezekkel a gyermekekkel majd
az örökéletben is együtt lehetünk.

testvérekkel a kápolnásnyéki és velencei
református testvérekkel együtt imádkozunk
egy estén keresztül a nőkért, valamint helyzetükért. A világimanap témája Kuba. Az
alkalom után szeretetvendégségre várnak
bennünket.

Húsvéti Istentiszteletek

Református Egyházközség
hitoktatói munkaközössége

Március 27-én vasárnap és 28-án 10
órakor a református templomban Krisztus
Feltámadását ünnepeljük úrvacsora osztással. Sok szeretettel várjuk azokat a testvéreinket,akik szeretnének megújulni egy élő
közösségben. Ünnepeljünk együtt!

Sport hírek
Kápolnásnyéki VSE hírei
Fenőttek (Megye II.)
Indul a labdarúgó bajnokság. Február 28-án szombaton fél
háromkor Pátkán kezd a felnőtt csapat. Március 12-én, szombaton
Fehérvárcsurgó látogatt Kápolnásnyékre. 15 órakor kezdődik a
mérkőzés. Március 19-én, szombaton 15 órától újból hazai pályán
mérkőzik a csapat Lepsény ellen. Március 26-án, szombaton 15
órától pedig zsinórban a 3 hazai mérkőzés következik Vál ellen.
Kérjük Önöket jöjjenek szurkolni. Egy jó rajt egészen a harmadik
helyig repítheti a felnőtt csapatot. Tavaszi helyi erősítéseink nagyban megnövelte az esélyét a szép eredményeknek. Bízunk abban,
hogy szezon végén Ribi Csaba csatárunk gólkirály lesz (jelenleg a
harmadik). Hajrá Nyék!

Bozsik program
Óvoda
Várjuk azokat az óvodás korú gyermekeket, akik szívesen jönnének labdázni. Az ovisok szabadtéri edzései március 15-től kedden
és csütörtökön lesznek a műfüves focipályán 15 óra 15 perctől.
2009 és 2010-ben született gyermekeket hívunk ide.

U19-es ifjúsági csapat Ifjúsági mérközések:
Március 6-án, vasárnap 10 órakor itthon a székesfehérvári
Alba Kölyökkel fiataljait fogja legyőzni minden reménység szerint
az U19-es bajnok esélyes csapatunk. Március 12-én szombaton
10 órakor Fehérvárcsurgó lesz a vendég a nyéki pályán. Március
20-án, vasárnap 10 órakor Lepsényben bizonyítanak az U19-esek.
Március 20-án, szombaton 10 órára Vál látogat Nyékre. Március
29, kedd, 16 órakor Pátkán játszanak az ifisták.
Jelenleg 2 ponttal maradnak le a fiúk az első helyről. Jó képességű
játékosok toronymagasan vezethetnék a bajnokságot. Az új edző Höltzl
Richárd keze alatt egy olyan társaság kovácsolódott össze, amelyből a
következő években akár a felnőtt csapatban is jó párat viszontláthatunk. A bajnokaspiráns csapatnak kiemelt szponzora lett év végével a
Schilf BT. Ezért a bajnokságban a csapat a KVSE-Schilf BT néven játszik.
Iskola I-II. osztályosok
2007 és 2008-ban született gyermekeknek pedig 16 óra 30
perctől 17 óra 30 percit lesz edzésük kedden és csütörtökön szintén
a műfüves pályán. A gyerekekkel 3 alkalommal megyünk tornákra.
Váltson bérletet a hazai meccsekre elővételben! Érdeklődni
lehet Sziládi István Zoltán elnökségi tagnál vagy Ballér István önkormányzati képviselőnél.
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A pettendi iskola
történetéből
A Pettenden tanító Korntheuer Lajos
unokája Rokob Emma, nagymamája kérésére és segítségével, szakdolgozatot írt a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, „ A
Fejér megyei Pettend története” címmel,
amelyet sikeresen megvédett, s ebből idézek. Nagymamájával többször beszélgettem
telefonon, aki érdekességeket mesélt az
1930-as évek Pettendjéről. Emma több
ízben járt Pettenden, ahol megmutattam
Neki a település háború előtti időszakának, sajnos egyre jobban pusztuló emlékeit.
Közös munkával a Kápolnásnyék története
könyvem alapjaival elkészült a szakdolgozat.
A nagymama időközben elhunyt, de abban a
boldog tudatban, hogy unokája megismerte
az Ő fiatal koruk Pettendjét.
„Iskolai jellegű oktatás Pettenden nagyon sokáig nem volt. Azonban az 1780as évektől Kápolnásnyéken, a református
templom mellett egy épületben már tanította a gyermekeket a református lelkész.
1841-ben még ugyanitt működött az iskola
már egy felsőfokú végzettségű, pedagógiailag képzett tanítóval, akit a közbirtokosság,
mint az iskola fenntartója alkalmazott. Ebbe
az iskolába járhattak át a pettendi gyerekek
is. A Fejér megyei történeti évkönyv szerint
– valószínűleg az 1841 körüli évekből – Kápolnásnyékről 41 gyermek (24 fiú és 17 lány)
közül csak 28 járt iskolába (16 fiú és 12 lány),
Pettendről pedig az iskoláskorú 8 fiú és 4
lány közül öten jártak át. A vallásoktatáson,
mint fő tárgyon kívül a gyerekek írást-olva-

Egy jól sikerült
kezdeményezés gyékényfonás
Szép számú érdeklődő jelent meg első
alkalommal Mezei Rácz Ferenc gyékényfonó
és kemenceépítő mester első kézműves
foglalkozásán. Az elméleti oktatás után a
gyékényfonás és gyékényszövés legalapvetőbb fogásait sikerült elsajátítani a lelkes
csapatnak. A mester minden mozdulatát
érdeklődő tekintetek követték, és közben
a kezünk is szorgalmasan járt.
A mester bemutatta az általa készített
kosarakat, dobozokat, kaspókat, egyéb
dísztárgyakat, ami még jobban meghozta
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sását, számtant, földrajzot, történelmet és
természetrajzot tanultak. Magyar és latin
grammatikai oktatásban pedig azok részesültek, akik tovább akartak tanulni. Az iskola
felügyeletét a helybeli református lelkész,
illetve az egyházkerületi iskolafelügyelő látta el. A gyerekek 6 éves korukban kezdtek
iskolába járni, és 12, illetve 15 éves korukig
voltak iskolakötelesek. Az elemi vagy népiskola általában négy, ritkábban öt vagy hat
évfolyamból állt, amelyet a diákok 12 éves
korukig látogattak. A tovább nem tanulók
ugyanezekben az iskolákban 15 éves korukig
télen heti 5, nyáron heti 2 órában elvileg
kötelező ismétlő oktatásban részesültek.
A későbbiekben, már a 20. század első felére vonatkozóan három iskola létezéséről
tudunk, amelyek közül egy Pettenden volt.
A Pettend pusztai érdekeltségi elemi iskola
a Klebelsberg Kunó által folytatott oktatáspolitika keretein belül jött létre, az 1920-as
évek végén. Ezt az iskolát nevezi Kirschner
Béla (Haltenberger Samu unokája) uradalmi
iskolának, mivel a Haltenberger birtokon
helyezkedett el. Egyébként a másik két iskola Kápolnásnyéken egy római katolikus
elemi iskola volt és egy uradalmi iskola a
Nádasdy pusztán. A pettendi iskolában egy
tanító volt, Korntheuer Lajos volt. 1930-ban
került Pettendre és egészen a II. világháború
alatt bekövetkezett haláláig ő volt a tanító
itt. 1897-ben született a ma már Ausztriához tartozó Királyfalván (Königsdorf). Középiskolai tanulmányait Szombathelyen
és Kőszegen végezte, a tanítóképzőt pedig
Felsőlövön 1918-ban. Tanítói működését
Rábafüzesen kezdte, majd 1926-től Etyeken
folytatta, és onnan került Pettendre. Ők az
iskolában laktak, egy külön kis lakrészben,
bár ez olyan kicsi volt, hogy ha végig mentek
a kedvünket a szorgos munkához, hiszen
nemsokára a mi kezünkből is kikerülhetnek hasonlók, ha elég ügyesek és kitartók
leszünk.
Mezei Rácz Ferenc sokat mesélt a kemenceépítésről is, melynek fogásait elmagyarázta, lerajzolta, így a kurzus végére
mindegyikünk képes lesz, legalább is elméletben egy kemence megépítésre.
A foglalkozás jó hangulatban zajlott, a
mester is sokat dicsért bennünket.
Köszönjük a szervezőknek, és a mesternek is, hogy itt lehettünk és még további
három alakalommal lehetőségünk lesz a kézműves mesterség fogásainak lesajátításra.
Egy lelkes résztvevő
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az előszobán máris a tanteremben találták
magukat. A tanterem a nem lehetett olyan
nagy, volt olyan időszak, hogy 80 gyerek is
ott volt egyszerre. Alapvetően az uradalmi
cselédek gyerekei tanultak itt, úgynevezett
osztatlan osztályban, ami annyit jelentett,
hogy több „osztály” ült együtt és amíg az
egyik csoport hangosan a táblánál tanult,
addig a másik valamilyen csendes foglalkozást űzött. Minden héten elment az iskolába a katolikus pap Kápolnásnyékről,
olyankor a református gyerekek az udvaron játszottak. Nagymamám is itt tanult
a többi gyerekkel együtt, annak ellenére,
hogy ő nem valamelyik cseléd gyermeke
volt. A tanító gyermekeinek nem nagyon
volt szabad a cselédek gyerekeivel játszania
és, hogy azoknak magázniuk kellett őket,
mert úgymond más honnan valók voltak.
Valószínűleg ezért is játszottak többnyire
a Haltenberger család gyerekeivel, köztük
például Kirschner Bélával. Egyébként ő is
megemlékezik a Korntheuer Lajosról, mivel
1942-ben sokat foglalkozott vele és testvéreivel. Egyik kedves emlékeként írja le, amikor
’Lajos bácsival’ vályogtéglából házat építettek. Valamint megemlékezik még a pettendi
iskola szerinte egyik legjobb tanulójáról,
Krajcár Gyuláról, aki mindig verset szavalt az
arató ünnepségeken. A II. világháború alatt
viszont bombatalálat érte az iskolaépületét és Korntheuer Lajos tanító is sajnálatos
módon egy elfertőződött seb miatt meghalt
1944 decemberében. Így ezután se tanító,
se épület nem volt az oktatás folytatására.
Majd a háborús fosztogatások következtében végül teljesen használhatatlanná is
vált az iskola.”
Kupi László

K á p o l n á s n y é k i
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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
¼ oldal
5.000,- Ft
½ oldal
10.000,- Ft
1/1 oldal
20.000,- Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy az aktuális lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű
cikk, hirdetmény, reklám szövegét a hónap
15. napjáig lehet leadni az önkormányzati
hivatalban Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az önkormányzat pénzügyi irodáján kell befizetni.

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
Titkárság
Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,
birtokvédelem, növényvédelemmel, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok kereskedelemi igazgatás, testületi
és bizottsági ülések előkészítése
Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közcélú foglalkoztatás szervezése
Wágner Tamásné
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, település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Glócz Józsefné
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, pénztár
Kozma Kata
574-100/113, 70/6845854
pénzügyi ügyintéző

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Somogyi Nóra
574-100/113
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 u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

K á p o l n á s n y é k i
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Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák 2016
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Önkormányzati Hivatal)
Időpontja:
minden páratlan héten hétfőn
16:00 - 17:00
2016.01.04
2016.01.18
2016.02.01
2016.02.15
2016.02.29
2016.03.14
2016.04.11
2016.04.25
2016.05.09
2016.05.23
2016.06.06
2016.06.20
2016.07.04

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott: 06/20/320-99-19
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása minden hétfő 14.00- 16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász előzetes bejelentkezés alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász előzetes
egyeztetés alapján, havonta egy alkalom.
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI. Tel.: 22-470-288
A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

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
Iskolafogászat Péntek: 7.30 - 11.30
		
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.
Tel.: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden páratlan hétfőn 16.00 – 17.00
Falugazdász: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
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: 06/22/584-200
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on Áramszolgáltató:
Hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes): 06-80-533-533
Mobiltelefonról: 80-533-533
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd
08.00 - 12.00
Csütörtök 14.00 - 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEORENDSZEREK)

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK

-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,
„AMPERNÖVELÉS”
- Érintésvédelmi, felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás
megfigyelőrendszerek rendszerek...stb

GERGELY SAT BT.

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

