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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. április 18-án megtartott ülésén módosította az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
szóló 8/2014. (IX.12.) számú önkormányzati
rendeletét. A módosítás a korábbiakhoz képest jelentős szigorítást tartalmaz, melynek
értelmében a nem komposztálható, illetve
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 1-től következő év április 30-ig engedélyezett, szerdai
napokon 8.00 – 20.00 óra közötti, szombati
napokon 8.00 – 12.00 óra közötti időszakban,
ünnepnapokon az égetés tilos. Ezen túlmenően május 1-e és szeptember 30-a közötti
időszakban az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése egyáltalán nem engedélyezett.
A Képviselő-testület a szigorítást annak
mérlegelése után hozta, hogy a korábbi
szabályozás jelentősen megengedő volt és
több lakossági panasz bejelentés érkezett
ezzel kapcsolatban. Ezúton is kérem a T.
Lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat
tartsák be, hiszen közös érdekünkről van
szó és így elkerülhető az esetleges hatósági
eljárás a szabály megszegőjével szemben.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának vezetője – miután Kápolnásnyék
is a Dunaújvárosi Parancsnokság ellátási körzetébe tartozik – törvényi kötelezettségének
eleget téve beszámolt a testületnek a szervezet 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Ezt követően a jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és
a helyi adóbevételek alakulásáról. A helyi
adóból, valamint gépjárműadóból és egyéb
adók módjára behajtandó köztartozásokból
az előírt 193 millió forint bevétellel szemben
2015-ben 202 millió forint folyt be.
A bevétel adónemenkénti megoszlása:
- építményadó
8.400.000,- Ft
- magánszemélyek kommunális adója
21.300.000,- Ft
- helyi iparűzési adó
139.900.000,- Ft
- késedelmi pótlék és bírság 490.000,- Ft
- gépjárműadó
31.950.000,- Ft
(az önkormányzatot 40% illeti meg, 60%-a
pedig az államot)
összesen:
202.040.000,- Ft
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a
lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás fajlagos ráfordítás küszöbérték feletti költségeinek
támogatására pályázatot nyújt be, melynek
alapján a lakosság által fizetett díj, valamint a
tényleges ráfordítási költség közötti különbö-

zetet az állam az önkormányzaton keresztül a
szolgáltató DRV Zrt részére megtéríti.
A Képviselő-testület a továbbiakban megtárgyalta a „Kápolnásnyék területén járda térburkolása, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott árajánlatokat. Az ajánlati
felhívásra az ajánlattételi határidőn belül mind
a négy felkért ajánlattévő benyújtott ajánlatát.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület mind a négy ajánlatot érvényesnek,
a közbeszerzési eljárást pedig eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek az
UTÉPSZERV Kft-t hirdette ki. A vállalkozási díj
31.802.670,- Ft + ÁFA (jótállási idő 60 hónap,
késedelmi kötbér mértéke 5%, teljesítési határidő 120 nap). A beruházás keretében készül
el a Gárdonyi utca páratlan oldalán a Fő úttól a
gimnáziumig terjedő teljes szakasz felújítása, a
Fő utca 40. számtól Erzsébet útig tartó szakasz,
a Fő utca jobb oldali járda térburkolása a Fő
utca 13-tól a katolikus templomig tartó szakasz,
valamint a Balassa utcában az óvoda előtti
parkoló térburkolati tér kialakítása.
Tervezési ajánlatok bekérést követően
a Képviselő-testület a Zilaj Bt-t bízta meg a
Rákóczi utca szennyvíz-csatornahálózatának,
Vasvári Pál utca ivóvíz-és szennyvíz-csatornahálózatának, Kazinczy utca szennyvízhálózatának, és Szép Ilonka utca ivóvíz hálózatának
vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges
műszaki tervdokumentáció elkészítésével
1.220.000,- Ft + ÁFA vállalkozói áron.
A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki
Közös Önkormányzati Hivatal iratselejtezési munkáinak elvégzésével ajánlatkérési
eljárást követően a Poór-Ta-Ker Kft-t bízta
meg, melynek fedezetére 1.500.000,- Ft-ot
biztosított a költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület a háziorvosok – beleértve a fogorvost is – működési költségeinek támogatására egységesen praxisonként
130.000,- Ft önkormányzati támogatást állapított meg 2016. évre.
Ezt követően helyiségbérleti kérelemről
döntött a Képviselő-testület, valamint a Református Egyház kezdeményezése alapján
támogatta a templom és környezete felújítására benyújtandó egyházközségi pályázatot és kifejezte azon szándékát, hogy a
cél megvalósítása érdekében konzorciumi
partnerként is részt vesz a pályázaton.
A továbbiakban a polgármester javaslatot tett az alpolgármester megválasztására
Farkas Károly képviselő személyében. A Képviselő-testület a javaslatról titkos szavazással
döntött és nem támogatta a polgármester
javaslatát, illetve Farkas Károly alpolgármes-

terré történő megválasztását.
Ezt követően a Pénzügyi Bizottság külsős
tagjává Póder Tamás Kápolnásnyék, Arany
János u. 13. szám alatti lakost választotta.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. április 28-án tartott
nyilvános ülésén rendeletet alkotott a hivatali
helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének
szabályairól, valamint ezen eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről. A rendelet értelmében a 2016. május 1-ét követően bejelentett és kezdeményezett házasságkötési
eljárások esetében, ha az a hivatali helyiségben, de hivatali munkaidőn túl történik (pld.
szombat) 10.000,- Ft, a hivatali helyiségen
kívül és hivatali munkaidőn túl tartott szertartások esetében pedig 20.000,- Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni az érintetteknek.
A házasságkötési eljárásokkal kapcsolatos
engedélyezési eljárásokban a jegyző jár el.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt
ülésen tárgyalt az alpolgármester személyére vonatkozó javaslatról, melynek során
a szükséges számú támogató szavazat hiányában nem választott alpolgármestert.
2016. május 11-i rendkívüli zárt ülésén a
Képviselő-testület ismét napirendre tűzte az alpolgármester választást. A polgármester javaslatára a képviselők titkos szavazással, minősített
többséggel Farkas Károly képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztották. Az új alpolgármester a megválasztását
követően a Képviselő-testület előtt letette a
törvényben előírt esküt. A zárt ülést követően
nyilvános ülés keretében döntöttek az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. A
jogszabályi rendelkezések alapján a társadalmi
megbízatású alpolgármester számára kötelező
a tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása,
melynek minimális összege bruttó 157.100,Ft, felső határa pedig bruttó 201.900,- Ft. A
Képviselő-testület Farkas Károly tiszteletdíját
havi bruttó 179.500,- Ft-ban, költségtérítését
pedig bruttó 26.900,- Ft-ban határozta meg.
Egyúttal döntött arról is, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagsági megbízatásából visszahívja és helyette a bizottságba
Ballér István képviselőt választotta meg.
Ugyanezen ülésén a Képviselő-testület a
200 millió forint vissza nem térítendő állami
támogatásból megvalósuló településközpont rehabilitáció engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítésével TSPC Mérnökiroda
Kft-t (9011 Győr, Ezerjó u. 10.) bízta meg.
Podhorszki István
polgármester
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Végéhez
közeledik az
orvosi rendelő
felújítása,
korszerűsítése

A Fenyő KHT kivitelezésében
az önkormányzat által elnyert
pályázati forrásból és azt kiegészítő önkormányzati önrészből
folyik az orvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése,
melynek keretében az épület
hőszigetelő vakolatot és új, korszerű, hőszigetelő nyílászárókat kap, korszerűsítésre került
a fűtésrendszer, belső festés,
mázolás.

burkolatot és vakolatot kap. A
régi korszerűtlen nyílászárókat
energiatakarékos korszerű nyílászárókra cseréli.

"Mini"
sportpálya az
oviban

felújítását, térburkolatának kiépítését. A munkák fedezetét
az önkormányzat pályázati forrásból biztosítja.
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tér kialakítására a Közösségi Ház
mellett. Az ajánlatkérést követően megkezdődött a játszótéri
eszközök telepítése. Vele párhuzamosan pedig a Közösségi Ház
meglévő járdáját térburkolattal
újítottuk fel.

Virágosítás a
településközpontban

Az önkormányzat a „Nemzeti
Ovi-Foci, Ovi – Sport Program”
keretében pályázatot nyújtott
be az óvodás gyerekek számára
kifejlesztett és építendő „mini”
sportpálya létesítésére. Az
önerőhöz szükséges forrást az
önkormányzat biztosította, így
az „Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány megkezdte a pálya építését
az óvoda udvarán. Remélhetőleg napokon belül birtokba is
vehetik a gyerekek a pályát.

Megszépül
a Közös
Önkormányzati
Hivatal és
Művelődési Ház Pettendi Közösségi Ház
épülete
környezetének
Megkezdődött a
felújítása és
járda felújítási
játszótér kialaprogram
kítása

Eredményes közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően a
kivitelező UTÉPSZERV Kft megkezdte a kijelölt járdaszakaszok

A Képviselő-testület döntése
alapján a nyertes ajánlattevő
kivitelező MAVA-PLAN Kft megkezdte az önkormányzati hivatal
és művelődési ház épületének
felújítását, energetikai korszerűsítését, melynek keretében
az épület megfelelő hőszigetelő

Az önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozóinak segítségével a Sarkadi Kertészet vezetőjének szakmai irányítása mellett
folyik a településközponton áthaladó kerékpárúton kialakított
szigetek virágosítása, szépítése.
A Képviselő-testület 2016.
évi költségvetésében 4.000.000,Ft-ot biztosított a pettendi játszó-

Podhorszki István
polgármester
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Óvodai élet
Anyák napja
2016. májusában
a Kápolnásnyéki
Napsugár
Óvodában
Bokrétámat megkötöttem:
hímes csokor nőtt kezemben.
Virágos most a mi házunk,
anyák napján meg kell állnunk!
Meg kell állnunk, megpihennünk,
édesanyánk ünnepelnünk!
Anyák napján, édesanyám:
ölelésed az én tanyám.
Az én tanyám: menedékem,
hozzád vezet boldog léptem.
Devecseri Gábor: Átváltozások (részlet)
Május első vasárnapján ünnepeljük az
édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat. Ezekben a napokban virággal,
kisebb-nagyobb ajándékokkal sietnek haza
a felnőttek és gyerekek, hogy megköszönjék
azt a szeretetet, gondoskodást, bizalmat,

Búcsúzunk az
óvodánktól
„Óvodának három éve,
vidám napok szép emléke,
elbúcsúzom tőled,
itt hagylak ma végleg.
Vár már az iskola,
benne a sok új csoda:
betűvarázs, számország
kitárul a nagyvilág.”

áldozatot, biztatást, elfogadást, amit az
édesanya személye jelent.
Május első hetében köszöntötte fel az
édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat a Napsugár óvoda Méhecske, Katica,
Pillangó, Csiga, valamint Süni csoportja. Az
óvoda aulájában mindannyian, gyerekek,
dajkák és óvónők, „megálltunk” és átadtuk
jókívánságainkat az édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak. Az ünnepséget lelkes készülődés előzte meg. Izgatottan,
odafigyeléssel alkották meg az apró kezek és
a segítő felnőttek a meglepetés ajándékokat.
Örömmel tanulták meg a gyerekek a verseket, énekeket és nagy dicséretet érdemel az
az erőfeszítés és türelem, amivel kitartottak
a próbák alatt. Megilletődve álltak ki mindazzal, amit az óvónők és dajkák segítségével
előkészítettek és bizony örömkönnyet csalt
a szemekbe mind az öt csoport műsora,
mellyel szeretetüket fejezték ki anyának,
nagyinak, dédinek. Ezek az ünnepségek
olyan élményt adnak, melyek örökre nyomot
hagynak a gyermeket körülvevő felnőttek
szívében, lelkében.
Anyák napja alkalmából ne felejtkezzünk
el a férjekről, nagypapákról, dédpapákról
köszönni, a játékokkal játszani. Mennyi dalt,
mesét, verset ismertek meg, mennyi érdekes dolgot fedeztek fel a környezetükben,
mennyi új mozgásos játékot próbálhattak
ki, mennyi szép rajzot készítettek, mennyi
baráti kapcsolatot alakítottak ki.
Eljött az a nap, amikor az óvodai szék,
ágy már kicsi lett, amikor már az óvodai
játékok helyett a tudásvágy hívogat. Az

sem, akiknek figyelmessége, gondoskodása
a gyermek őszinte mosolya mellett hozzájárul az édesanyák boldogságához.
Örkény István írja az édesanyák szeretetéről: „Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy
léghajót elkormányoznak a szeretet erejével,
ha rajta utazik a gyermekük.”

Minden édesanyának erőt, egészséget
kívánunk, hogy ezt a szeretet sokáig árasszák
gyermekeikre, hogy az elégséges útravaló
legyen a teljes életre.
Tóth Emese Júlia
óvoda pedagógus

iskolában megtanultok majd betűt írni, a
meséket egyedül olvasni, a számok birodalmában barangolni.
Búcsúzunk tőletek kedves óvodásaink,
érezzétek jól magatokat az iskolában! Látogatóba mindig visszavárunk Benneteket!
Zsidákovits Zoltánné
Csiga csoport óvónője

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016.
május 21.-én 9 órakor tartja a nagy csoportos gyermekek ballagási ünnepségét a
Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Nem volt olyan régen, amikor az édesanyák megfogták a kicsi gyermekük kezét
és az óvodába vezetették őket. Büszkén
néztek rájuk: „A gyermekem óvodás”! Gyorsan teltek az évek. A három év alatt annyit
nőttek, fejlődtek! Mennyi mindent tanultak!
Megtanultak türelmesen várni, öltözködni,

A 2016-os évben a Csiga és a Süni csoportos gyerekek közül 26 gyermek megy iskolába.
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„Egyszer régen
nagyon régen zúgó
erdő közepében
három nyulak
összeültek…”
Ezzel a két sorral kezdődött meg az idén
rendhagyónak mondható Húsvét a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában.

gondolta Nevelőtestületünk, hogy mi Óvónők
játszunk el egy az ünnephez illő mesét. Zelk
Zoltán – Három nyúl című meséjére esett a
választás. A mese eljátszását megelőzően
minden Óvó néni elkészítette a saját jelmezét.
Ki vadásznak, ki fának, vagy éppen mackónak
öltözött. A mesét, ahogyan a „Nagyok” mi is
elpróbáltuk, hogy a gyermekeknek minél hűebben adhassuk át a mese varázsát. Itt szeretném megjegyezni, hogy véleményem szerint
a próbát minden felnőtt egyaránt élvezte, és
igen sokat kacagtunk, mikor megpróbáltuk
utánozni a medve vagy a vadász járását. 

Minden évben Húsvétkor a gyermekeknek bábszínházat szervez óvodánk. Idén úgy

A próbák és a szövegtanulás után izgatottan vártuk, hogy előadhassuk a produkciót.

Víz Világnapja

A jeles napot óvodánkban nem csak
egy napra szorítkozva ünnepeljük, hiszen a
Velencei tó közelsége mindennapjainkhoz
szorosan hozzátartozik, a természet védelme, a környezet óvása pedig Helyi Óvodai
Programunk alappillére.
Kápolnásnyéken át folyik a Bágyom–ér
(helyi nevén Bágyom-patak), majd Velencén
torkollik a Velencei-tóba. A Császár-víz után
a mi patakunk a második legjelentősebb
vízfolyás, mely a tavat táplálja.
Az ünnepre készülve minden csoportunk
látogatást tett a patak partjára. Közvetlen

közelről megismertük a patak jellemzőit
(folyásának gyorsaságát, a víz mélységét,
színét, tisztaságát), követtük folyását, megfigyeltük jellemző növényvilágát.
A csoporton belül is kiemelt figyelmet
kapott a víz, homok-víz asztallal kísérleteztünk, megfigyeltük a víz építő-romboló
tevékenységét, majd a vízben, víz környékén
lakó élőlényekkel ismerkedtünk.
A „ Nádi mese” nyomán gyönyörű képek
születtek a nagyobb gyermekek keze nyomán, melyekből szép kiállítást rendeztünk.
A kisebb csoportok halacskákkal, békákkal
népesítették be a nagy makett tavunkat, a

Föld Napja az
Óvodában
A Föld Napja a környezetvédelem jeles
napja. Először 1970-ben tartották meg, hogy
felhívják a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára. Egyik jelmondata: „Ki mondta,
hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Már kisgyermek korban tudatosítani kell a
gyerekekkel, hogy vigyázzunk környezetünkre!
Közösen terveztük meg az egész hét programját, beszélgettünk a környezetvédelem

Szűcsné Kozári Csilla
nagyobbak pedig paraván hátteret festettek,
rajzoltak, kezük nyomán megelevenedett
a Velencei-hegység látványa, kiszínezve a
gyermeki képzelet világával.

Március 22.

Rio de Janeiró-i környezetvédelmi konferencián, 1992-ben kezdeményezték a Víz
Világnapjának megünneplését. Az ENSZ a
kezdeményezés nyomán, március 22-ét
nyilvánította e nappá, egyúttal felhívta a
figyelmet a víz fontos szerepére életünkben.
Célul tűzte ki, hogy óvjuk, védjük környezetünket, és kiemelten a Föld vízkészletét.

A gyermekek mit sem sejtve az aulában
foglaltak helyet az óvodavezetővel és a dajka
nénik felügyeletével, és egy kis bevezető
után elkezdődött a mese. A gyermekek csillogó szeme láttán, és persze nagy kacagások
között láthattuk, mennyire nagy sikert aratott, hogy mi az óvó nénik adtunk műsort.
Így a Nevelőtestület a nagy siker után eldöntötte, hogy gyakrabban készül fel ilyen és
ehhez hasonló előadásokkal szórakoztatva
a gyermekeket és kicsit magunkat is. Mert
valljuk be egy felnőtt számára is igen nagy
élmény valaki vagy éppen valami szerepébe
bújni a meg szokott hétköznapok után.

Március 22.-én mi, katicák kék egyen pólóban érkeztünk. A kiállítások megtekintése
után minden óvodás Ovi-moziba ment, ahol
Magyarország természetes vizeinek élővilágával ismerkedtek meg. A kiállítások megtekintése után a szappanbuborékok kapták
a főszerepet. Az udvar megtelt sikongató
buborékot kergető, fújó gyermekekkel, és
óvó nénikkel. Az extra nagy buborékok versenyében mindenki győzött, elmondhatom,
hogy a buborékkészítés-fújás addig tartott,
míg a több liter keverék teljesen elfogyott.
A napunk megkoronázásaként Ballér István érkezett, a tóban élő halakkal. Gondosan
szétválogatta számunkra a „ kis – középső nagycsoportos” halakat. A gyermekek tátott
szájjal figyelték a fickándozásukat, aki bátrabb
volt megérinthette, megsimíthatta őket. Nagy
élmény volt, köszönet az önzetlen segítségért.
Kocsisné Dőri Julianna
szakmai vezető óvodapedagógus
játszótéren töltötte a délelőttöt. A nagyobbak
a kijelölt útvonalon sétálva végig nézték a
fákat, bokrokat. A bátrabbak felmásztak a
kilátó tetejére. Onnan körbenézve beláttuk
az egész Velencei-tó környékét. Megnéztük
a Velence-tavi kiállításokat, állatokról, növényekről. A busz indulásáig a nagyobbak is
játszhattak a játszótéren, ahol elfogyasztották
a hátizsákba hozott kis tízórait.

fontosságáról, a veszélyeztetett állatokról,
növényekről, a föld népeiről. De legnagyobb
élmény az egész óvoda gyermekeinek az volt,
hogy kirándulni mentünk a Pákozdi Arborétumba. A méhecske és a katica csoport a

Mindenki nagyon jól érezte magát, kellemesen elfáradtunk. Köszönjük a vezető
óvónőnek a szervezést!
Kovács Sándorné
óvodapedagógus
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Iskolai élet
Ahogy én láttam
- Egy ballagó
tollából
Még csak most léptem a tizenkettedik
osztályba és máris a ballagás küszöbén állok.
Nagyon vártam ezt a napot, most mégis
vegyes érzéseim vannak.
Iskolánk hagyománya, hogy a végzős
osztályok ellátogatnak a Vörösmarty Emlékházhoz és elültetnek egy-egy rózsatövet
a kertbe. A hagyomány onnan ered, hogy
Vörösmarty Mihály szerette a virágokat, tele
volt velük az udvar, ám ezeket ellopkodták
a kor emberei. Rajtunk a sor hogy bevirágozzuk újra a ház kertjét, emléket állítva
ezzel Vörösmarty Mihály virágszeretetének.
A rózsák elültetése után pezsgővel és
állófogadással kedveskedtek nekünk. A pezsgő bontása is egy igen különleges módon
történt Kupi László képviselő Úr által, aki
egy karddal bontott üveget.
Mindenkiben nagy volt a készülődés és
az izgalom a szombati ballagás miatt, hogy ki
kapja idén a jól megérdemelt könyveket és
jutalmakat. Persze voltak olyanok is, akiket
az érettségi jobban foglalkoztatott.
A ballagás napján gyönyörű napsütéses
reggelre ébredtem. Az ünnep előtti napokban figyeltem az időjárás jelentéseket, mert
borús napok voltak és féltem, hogy esni fog.

A reggeli örömök után, elkezdődött a
sürgés forgás. Mindennek a helyén kellett
lennie. Fodrász majd ünneplőruha, sütemények, hidegtálak.
Az iskola elé érve elérzékenyültem, mert
az évek során mindennap ezen a kapun
léptem be reggelente és valószínűleg ma
utoljára teszem.
Aztán elkezdődött az érzelmek kavalkádja. Megkaptuk a tarisznyát és a szál
virágot, mint minden végzős. Felcsendült
az utolsó csengőszó és könnyes szemmel,
énekelve, egymás vállát fogva jártuk végig
a tantermeket.
A jó időnek köszönhetően a ballagási
ünnepség az udvaron zajlott.
Diákok, igazgatóasszony Marosánné dr.
Gáti Gabriella és a község polgármestere,
Podhorszki István Úr is pár szóval köszöntötte a végzős osztályokat.
Énekes, és verses előadások színesítették az ünnepséget. Hagyomány szerint a
negyedik osztályosok is készültek búcsúműsorral. Színes esernyőkkel táncoltak majd
énekeltek ezzel vidámmá téve az eseményt,
ennek ellenére ez engem nagyon meghatott.
Mindkét osztály búcsúbeszéde is elhangzott.
Tradicionális esemény az obsit átadása
is, melyet Gabi néni adott át, először a két
osztályfőnöknek Röthler Györgynének és
dr. Katonáné Kutai Erikának, majd minden

Polgármesteri tanulmányi
ösztöndíj
Az idén végzett gimnazisták számára Podhorszki István polgármester úr a ballagási ünnepségünkön nagy meglepetéssel szolgált. A
megígért öt fő helyett heten részesültek felsőoktatási ösztöndíjban,
első sorban tanulmányi eredményük alapján, de az iskoláért és a
településért végzett munkájuk is fontosnak bizonyult. A nevelőtestület titkos szavazással alakította ki véleményét.
A következő tanulók nyerték el a 100.000 Ft-os ösztöndíjat:
Birtalan Fanni
Farkas Gabriella
Varga Boglárka
Máté József

12.a
13.b
13.b
13.b

Szabó Bettina
12.a
Kállai Krisztina 13.b
Péteri Kitti Petra 13.b

Köszönjük szépen Polgármester Úrnak a nagylelkű, egyéni felajánlást.
Marosánné dr. Gáti Gabriella
főigazgató

ballagó diáknak.
Az iskola és egyben a község hagyományait bővítve, mint minden évben most is
átadásra kerültek a jutalomkönyvek és a
Polgármester Úr által felajánlott 7 darab
boríték.
A műsor lezárása előtt felengedtük a lufikat, amelyek minket szimbolizálva repültek
a világ minden tájára.
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani
Podhorszki István Úrnak a felajánlott ös�szegér, amelyek közül egyet én kaphattam
meg. Ezáltal tanáraim és szüleim is büszkék
lehettek rám.
Vegyes érzelmekkel könnyes búcsút vettem régi iskolámtól, de örömmel léptem az
új lehetőségek felé.
„Legyen az életutazás, haladj afelé,
amerre vágysz, hagyj magad mögött mindent, amit cipelni nehéz.”
/Mark Lawrence/
Szabó Bettina Eszter volt Vörösmarty-s diák
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Ballagás 2016
Búcsúzni nehéz. Elengedni mindazt, ami
megszokott, ami biztonságos, ami a hétköznapok része. Búcsúzni könnyű. Hiszen valami
új vár, valami ismeretlen, amire oly sokat
készültünk, amiről oly sokat álmodoztunk.
Már a decemberi szalagavató alkalmával
megízleltük a búcsúzás fanyar ízét. Tényleg

vége lehet? Ismét felcseperedett egy évfolyam? Igen, de soká van még április 30-a.
Hessegettük el magunktól a gondolatot.
De a pár hónap egy szempillantás alatt elrepült, s ott ültünk valamennyien – ballagó
diákok és ballagtató osztályfőnökök – az
iskola udvarán egy szép április végi napon,
talpig virágcsokrokba burkolózva, s szembesültünk a valósággal. Igen, elérkezett a
búcsúzás pillanata.

Köszönjük ezt a gyönyörű ballagást!
Köszönjük Podhorszki István polgármester
úr nagylelkűségét, hiszen hét kiemelkedő
teljesítményt elért végzősünket támogatta
100-100 ezer forint egyéni felajánlásával,
melyet diákjaink a továbbtanulásukhoz tudnak felhasználni.
Mert valami lezárult, de valami új elindul ….

S nagyon jó érzés volt részese lenni
ennek a pillanatnak. Látni az izgalommal
teli, de ugyanakkor magabiztos ballagók
mosolyát és titkolt könnyeit, a szülők és
tanárok büszke tekintetét. Látni a ballagtató
diákok és tanáraik által készített gyönyörű
ünnepi műsort, a kis negyedikesek vidám
esernyős-táncát.

12. A
Osztályfőnök:
Röthler Györgyné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adankó Dianna
Babar Kitti Klaudia
Bakonyi Szabolcs
Bán Ákos
Baranyi Tamás
Birtalan Fanni
Gajdos Alíz Erika
Gaspor Dávid Zsolt
Ignácz Daniella
Kerkuska László
Kiss Viktória Fanni
Kraszlán Cintia
Krausz Ágnes
Lizicska Enikő
Mádi Szilárd

Barangolás
Erdélyország
kulturális és
természeti
kincsei körül

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Makra Ákos
Markó Viktória
Marosvölgyi Előd Zoltán
Nagy Beatrix
Nagy Levente Balázs
Nagy Réka
Rácz Ádám
Sándor József Benedek
Susánszky Máté
Szabó Bettina Eszter
Szabó Fruzsina
Szabó Petra
Tagyi Vivien
Vagyóczki Kornél
Végh Richard

13. B
Osztályfőnök:
dr. Katonáné Kutai Erika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Barsi Barbara
Béd Ákos
Cseh-Bognár Szabina
Csörgő Ramón
Dizmatsek Emma
Farkas Gabriella
Gagyi Gréta Szilvia
Gergics Márton
Hausel Soma
Honfi Dorina
Horváth Alexandra
Horváth Nikolett
Kállai Krisztina
Kovács Fruzsina
Kovács-Szántó Tibor

Az idei évben is, immár hagyományosan,
Erdélybe utaztak a kápolnásnyéki tanulók. Az
EMET „Határtalanul!” tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek pályázaton nyert 1.130.000
Ft-ból a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és AMI 39 hetedikes diákja és 4 pedagógusa utazhatott
Erdélybe, Székelyföldre április 11-15-ig.
Az utazás a „már jól bevált” menetrend

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kulcsár Vivien Gabriella
Marjanek Iván
Máté József
Molnár Vivien Dorina
Náfrádi Ágnes
Nagy Beatrix
Oszkó Ágnes Flóra
Osztafin Dóra
Palóc Eszter
Pátkai Zsolt Márk
Péteri Kitti Petra
Sári Vanessza
Tóth Petra Lilla
Varga Anita
Varga Boglárka
Vasmatics Ákos
Vég Eszter Magdolna
Veszeli Réka

alapján zajlott, azonban, mint minden évben, idén is volt egy-két meglepetés az
utazóknak.
A hétfői „utazós” nap (Nagyvárad, Király-hágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár megállókkal tarkítva) végén izgatottan érkezett a
csoport Oroszhegyre, ahol a vendéglátók
nagy szeretettel és finom vacsorával készültek.

K á p o l n á s n y é k i
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Kedden igazi különleges és tartalmas délelőtt várt kicsiket és nagyokat egyaránt. A
házi kenyérsütést Tünde nénitől tanulhatták,
a háború és hadifogság nehézségeit a 94 éves
Áron bácsitól hallhatták, a tájház történetét
pedig Melánia tanárnő elmondása lapján
ismerhették meg a gyermekek. A frissen sült
házi kenyér külső héjának leverése („egészséges chips”) és a frissen sült, illatozó pityókás
kenyér kóstolása felejthetetlen élmény. S
ezzel még nem volt vége! Az iskolában lelkes diákok és az igazgató, Mihály Tibor (aki
egyébként helytörténész, és a székely nép
elismert kutatója) fogadta a csoportot. Tibi
bácsi hatalmas szeretettel és szerteágazó,

2016/május

pontos tudással mesélt a faluról, az iskoláról,
a székelyek hagyományairól, szokásairól, jellemzőiről. Ezután természetesen a kötetlen
beszélgetésre is volt lehetőség, diákok és tanárok egyaránt szóhoz juthattak. Székelyderzs
vártemplomának megtekintése után Oroszhegy csodáinak feltérképezése folyatódott.
Az esti program ismét a faluban zajlott, ke
llemes túra vezetett a hegytetőre a kilátóhoz, ahol a ködös idő ellenére minden diák
rácsodálkozott a környező táj szépségére.
Szerda reggel ismét meglepetés várta a
csapatot: Bálint Elemér Imre, Oroszhegy polgármestere fogadta a hivatal dísztermében
a kápolnásnyékieket, s rövid előadásában
ismertette Oroszhegy közigazgatási-kulturális érdekességeit. Majd a tervezett programnak megfelelően Székelyudvarhely, a
Tolvajos-tető, Csíksomlyó, a Gyilkos-tó és
a Békás-szoros felfedezése következett.
Rendkívüli megálló zárta a napot: a Zetelaki
víztározó megér pár percet!
„Jót tenni jó” – Csaba testvér gondolatát
minden diák a sajátjának érezhette csütörtök
reggel, amikor a helyi napköziotthonban ado-

Galántai
beszámoló
2016. március 7-én reggel fél
9-kor a Határtalanul! Együttműködés határon túli gimnáziumok
pályázat nyerteseiként Galántára, Szlovákiába indultunk.
Az utazáson negyven kápolnásnyéki és negyven galántani
diák vehetett részt. Iskolánkból
a 9. B és a 10. A osztályok gimnazista tanulói vehettek részt a
sikeresen elnyert pályázati programban. Marosánné dr. Gáti Gabriella főigazgató asszony, Guthy
Anzselika tanárnő és a két osztály
osztályfőnök, Müller Ferenc és

9

mányok átadásával kezdődött a nap. Hálásan
és nagy szeretetettel fogadták a ruhákat és
iskolaszereket az ottani gyermekek. Ezután
a szokott menetrend szerint zajlott minden:
Parajd, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő.
A hazautat senki nem várta, de eljött a péntek. Székelykeresztúron szakadt az eső Petőfi
körtefájánál, Fehéregyházán a Petőfi-kútnál
és a Múzeumnál azonban már jó idő várta az
utazókat. Déva vára idén már felújítva (újraépítve?) fogadta a látogatókat, majd Aradon,
a vesztőhelyen elénekelt magyar és székely
himnuszokkal zárult az utazás.
Folytatás jövőre, egy új csapattal!

Valkai Lénárd tanár urak kísértek
el minket. A mintegy három órás
buszos út után a negyven tanuló
és a négy kísérő tanár elgémberedett végtagjait már a szlovákiai
levegőn nyújtóztathatta.
Első állomásunk a galántai
Kodály Zoltán Gimnázium volt,
ahol a két iskola bemutatkozott
egymásnak egy-egy digitális
előadás keretében.
Az öt nap alatt rengeteg látnivalót megtekinthettünk, miközben azt vettük észre, hogy egyre
közelebb kerülünk egymáshoz
a felvidéki diákokkal és tanáraikkal. Többek között jártunk
Deákiban, Nagyszombaton, Zoboralján. Megismertük a palócok

szokásait és hagyományait, de
emellett még Galánta múltjába,
Kodály Zoltán gyermekkori galántai emlékeibe is betekintést
nyerhettünk. Ismereteink bővítésében az ottani gimnázium egyik
nyugalmazott tanára, Bartalos
Ottmár tanár úr segédkezett. A
szállásunk Diószegen volt egy kifogasolhatatlanul tiszta és ízléses
hotelben. Estéinket játékokkal
töltöttük, többek közt biliárdozásra is lehetőségünk nyílt.
Pénteken egy közös március 15-i
megemlékezésen vettünk részt,
melyen mindkét iskola tanulói saját műsorral szerepeltek. A közös
megemlékezés után indultunk
vissza Kápolnásnyékre. Nehéz

volt a búcsúzás a sok-sok közös
élmény után, de mikor átléptük a
magyar határt mégiscsak jó volt
újra hazatérni és a tudat, hogy
nemsokára ismét találkozhatunk
felvidéki barátainkkal enyhítette
a visszavágyakozás fájdalmát.
Már nagyon várjuk, hogy
viszontláthassuk a galántai diákokat, akik 2016. június 6-án
érkeznek hozzánk Kápolnásnyékre és reményeink szerint
ismét egy élményekben gazdag
hetet tölthetünk majd együtt!
Írták: Dallos Dóra,
Egri Tünde Krisztina
és Szalay Viktória
9. B osztályos tanulók
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Hatodik éve
találtattak
lángészek Siófokon
Országszerte tizennyolc iskola, a meghívottak negyede vett részt az FGSZ Földgázszállító Zrt. 6. Lángész kerestetik! vetélkedőjén,
ahol nyolcadikos diákokból álló háromfős
csapatok mérhették össze tudásukat többek
között elsősorban matematikából, fizikából,
földrajzból, valamint a versenyre való felkészülés során a földgázról, és az FGSZ-ről
tanult ismeretekből. A verseny célja a természettudományok népszerűsítése és a cég
tevékenységének megismertetése mellett
a pályaorientáció segítése volt az FGSZ működési területén található oktatási intézményekből nevezett csapatok tanulói számára.
A siófoki és vecsési elődöntők összesített
eredményei alapján két siófoki, két kecskeméti, egy kápolnásnyéki, egy hajdúszoboszlói, két miskolci és két vecsési iskola csapata jutott be a döntőbe, amelyet a vállalat
székházában rendeztek 2016. április 26-án.
A fiatalok ezúttal is rengeteg olyan új ismerettel gazdagodtak a felkészülés során, amelyeket az iskolában nem sajátíthattak volna el,
elsősorban a szénhidrogéniparral, a földgáz
termelésével, szállításával és felhasználásával,
valamint az FGSZ Zrt. múltjával, jelenével és
jövőjével kapcsolatosan. Teljesítményüket
az FGSZ munkatársaiból álló szakmai zsűri
értékelte, melynek elnöke Kreszné Meggyes
Noémi, a vállalat Üzemeltetés igazgatója volt.
A zsűri elnöke örömét fejezte ki, hogy a
vetélkedő népszerűsége továbbra is nő, újabb
és újabb iskolák szállnak be a versengésbe
évről évre. Mint mondta, néhány év múlva
boldogan üdvözölné kollégaként azokat a most

A Kápolnásnyéki Evezős
Sokszor látom biciklivel suhanni télen, nyáron, szinte hét
minden napján. Többnyire sapka nélkül, lazán öltözötten. Van,
amikor a kormányt sem fogja, a
bicikli tudja az utat. Az útirány a
Velencei tó felé vezet, cél a Velence-Tavi Vízi Sportiskola evezős
pályája. A 15 évével céltudatosan
halad a sikerek felé. Tőkesúlyként
kezdte 2010-ben. Az unokatestvérek eveztek, és meghívták

még tanulókat, akik érdeklődnek az energetika
iránt, hisz, mint hangsúlyozta, az iparágban
nagy szükség van az utánpótlásra, a magasan
képzett szakemberekre, mérnökökre.
Az eredményhirdetés összesítéséig a
csapatok kísérőtanáraikkal együtt közös
ebédre indultak, majd az FGSZ székházába
visszatérve megtekinthették a magyarországi földgázellátás irányításáért felelős
Rendszerirányító Központot. A délutáni
ünnepélyes díjátadón az elért helyezés szerint gazdára talált a 3.300.000 Ft-nyi pénznyeremény, amivel az iskolák gazdagodtak,
valamint az értékes utalványok, amelyekkel
a diákokat jutalmazták. A cég a csapatvezető
tanárok munkáját is megköszönte.
A 6. Lángész kerestetik! vetélkedőn a
képzeletbeli bronzérmet 52,5 ponttal a METÁNOK csapat érdemelte ki, melynek tagjai
a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből
érkeztek, 450.000 Ft-ot nyertek iskolájuknak,
egyéni nyereményük pedig egy-egy 20.000

Ft-os IBUSZ utalvány volt. A második helyezett
500.000 Ft-os pénznyereménnyel és egy-egy
30.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvánnyal a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény LGSZ csapata lett 56,5 ponttal, a
győzelemért járó fődíjat pedig az iskolájának, a
Miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak 600.000
Ft-os pénzösszeget elnyert Gáz ’n’ Róziz csapat
vihette haza, melynek tagjai egy-egy 50.000
Ft-os Decathlon utalvánnyal gazdagodtak.
A vetélkedő eseményei megtekinthetők
a verseny honlapján.

Helyezés

Település

Iskola

Felkészítő
tanár

Csapatnév

Csapattagok

1.

Miskolc

Miskolci Herman
Ottó Gimnázium

Dr. Farkas
Anna
Krisztina

Gáz ‘n’ Róziz

Palencsár Enikő,
Petruska Bence,
Szabó Barbara
Noémi

60,6

LGSZ

Jónás Bence,
Nagy Gréta,
Nemes Anna

56,5

500 000 Ft

30 000 Ft-os
Media Markt
ajándékutalvány

METÁNOK

Bodor András,
Séfel Fanni,
Szél Anikó

52,5

450 000 Ft

20 000 Ft-os
IBUSZ
utalvány

50,5

400 000 Ft

16 GB-os
pendrive

49,5

350 000 Ft

16 GB-os
pendrive

2.

3.

Kápolnásnyéki
Vörösmarty
Mihály Általános
KápolnásBotta
Iskola, Gimnázium
nyék
Andrásné
és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Vak Bottyán
János Általános
Csók Edina
Siófok
Iskola és Alapfokú
Bársonyka
Művészetoktatási
Intézmény

4.

Kecskemét

Katona József
Gimnázium

Halász
Gergely

NEMESGUYZOK

5.

Hajdúszoboszló

Hőgyes Endre
Gimnázium és
Szakközépiskola

Tóthné
Koncsik
Ágnes

HEG - GAS

Kele Zsombor,
Kiss Péter,
Sebe András
Gém Viktória,
Kis Károly Árpád,
Kölcsei Viktória

A végeredmény

nehezéknek. Ekkor kezdődött a
„szerelem”. Edzője Vida Erik a
kezdetektől tehetségesnek találta. Amikor elérte a verseny
korosztályt, minden alkalommal
helyezést ért el. 2014-ben az Országos Diák ranglista fiú mini 13
éves korcsoportjában II. helyezést
ért el. 2015-ben az egyéni szereplést felváltotta a csapatverseny:
4-es, ill. 8-as hajóban vezérevezős
(stroke), serdülő kategóriában.

A dr. Simády Béla Emlékverseny Felnőtt, U23, Ifi, ORV
válogató és nemzetközi evezős
versenyen (2016.04.30-05.01.),
a VVSI legjobb evezősei a szegedi
válogató versenyen vettek részt.
Az 5 fős csapat rengeteg érmes és
pontszerző helyezést ért el. Első
nap a serdülő négy pár evezősei
közt, Orisek Lászlóval a külföldi
csapat után a legjobb magyar egységként a második helyen végzett.

Ezt a tehetséges fiatalembert Orisek Lászlónak hívják!
Büszkék vagyunk Rá! Biztosan
hallunk még Róla!

Török Ágnes
Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

ÖsszNyeremény
pontszám

Egyéni
nyeremény
fődíj
+ 50 000 Ft-os
600 000 Ft
Decathlon
utalvány
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

ÜNNEPI MŰSOR
a kápolnásnyéki Művelődési Házban
2016. június 9-én 17 órakor.
Fellépnek

a Határtalanul! pályázatban résztvevő
galántai Kodály Zoltán Gimnázium tanulói,
valamint iskolánk 10.a osztályos diákjai,
és a Kákics zenekar.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Amíg a mentő megérkezik

Segélyhívás
Teremtsen biztonságot, tájékozódjon, végezzen gyors betegvizsgálatot és ha szükséges, hívja a
mentőket!
Tárcsázza a 104-es vagy a 112es telefonszámot és készüljön az
alábbi információkkal:
• mi történt (pl. gépkocsi felborult,
egy idős férfi rosszul lett stb.),
miből áll a rosszullét, milyen
állapotban van a sérült/beteg?
• hol történt (pontos hely, város,
utca, házszám, esetlegesen kapucsengő kódja, megközelítési
lehetőségek),
• ha közúti baleset történt, hány
sérült van, szükséges-e műszaki
mentés (pl.: roncsok közé szorult
sérült, veszélyes anyagot szállító
jármű balesete, járműből benzinszivárgás stb.)?
A mentő megérkezéséig kövesse a
mentésirányító utasításait!

Amíg a mentő megérkezik

Kimentés
Alapszabály, hogy a sérültet csak
akkor szabad mozgatni, ha az
életmentés érdekében feltétlenül
szükséges. Kimentéshez a Rautek
műfogást alkalmazhatjuk:
• Álljon az ülő beteg háta mögé
(ha fekszik, ültesse fel és döntse
kissé előre)
• Hóna alatt átnyúlva mindkét kezével fogja meg az egyik alkarját
(egyikkel csukló fölött, másikkal
könyök alatt), majd könyökben
hajlítsa be azt, és húzza a mellkasához.
• Ezt a fogást tartva, a beteget
húzza a saját (közelebbi) combjára. Saját testsúlyát helyezze a
szabadon lévő lábára.
• Végül a szabadon lévő lábával
aprókat hátralépve, húzza el
biztonságos helyre.

Kisbíró
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Egy pünkösdi
gondolat

A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. (János 3,8)
Mi a célja, mi a végső eredménye annak a
munkának, amit Isten belülről akar elvégezni
bennünk? Ez az, amit Jézus Krisztusban láthattunk. Jézus Krisztus az az egyetlen ember, aki-

Egy pünkösdi
imádság
Áldunk Téged Urunk, hogy mozdulsz, mint
ahogy mozdul a levegő és a szél meglendíti a
faleveleket. Hatalmas erőt fejt ki. Újjá alakítja
a világot amerre jár. Így amikor megmozdulsz
Urunk a Te lelked teremt, formál, alakít. Köszönjük neked, amit kívülről végeztél el és

Jókai és Nyék
kapcsolata
Többek között Petőfi sem helyeselte, mikor Jókai Laborfalvi Rózával augusztus 29-én
összeházasodott. Jókai házasságát és okait
édesanyjának Jókay Józsefnénak, született
banai Pulay Máriának is megírta, aki szintén ellene volt fia nősülésének, mégpedig,
mint Jókai sejteti, éppen eme beavatkozás
miatt. A házasság komoly felzúdulást váltott
ki mind családja, mind barátai körében,
mivel az akkor már ismert és sikeres színésznő idősebb volt Jókainál és volt egy
házasságon kívüli gyermeke (Benke Róza)
is. Jókay Józsefné viszont úgy érezte, hogy
Móric fiának anyagi gondjain úgy segíthet,
ha gyermekei Károly, Eszter és Móric között
elosztja a többivel együtt a Fejér megyei
kápolnásnyéki és pettendi határban fekvő
földbirtokot, amelyet a nyéki Kutas leányági
örökségéből kapott.
„A nők gyorsan megértik egymást. Ama
rövid idő alatt is, míg Komáromban tartózkodtak, teljesen beférkőzött az asszony
viceispán bizalmába. Különösen az nyerte
meg az anyát, amitől Róza legjobban félt. A
vallomás, mellyel zilált anyagi viszonyaikat
föltárta, melyek őt művészetében, Móricot
pedig szellemi munkájában megbénítják.
Nemhogy felhőket vont volna a vallomás

2016/május
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ben az Isten lelke teljesen uralomra jutott, aki
az egész életét, minden gondolatát, érzését,
egész valóját a Szentlélek hatásának, a Lélek
vezetésének adta oda. Jézus Krisztus valóban
a Szentlélek temploma volt. Tökéletesen az.
Benne lakott a Szentlélek maradéktalanul,
minden időben, és minden tekintetben. Őbenne volt a Lélek teljessége, más emberben a
Lélek teljessége nincsen. Legalább is nincs
maradandóan. De Istennek ez a célja, hogy
egyre inkább áthassa az életünket, hogy egyre
több időt és érzéseinknek, gondolat világunknak egyre nagyobb tartományait adjuk át az

Isten uralma alá, a Lélek vezetése alá, hogy
olyanná formáljon bennünket, mint amilyen
Jézus Krisztus volt. Jézus Krisztus a cél. Őfelé
sodorja terelgeti Isten az egész emberiség
életét, a kápolnásnyékiekét is. Hozzá hasonlóvá akar tenni bennünket. Engedjünk neki!
Könyörgünk sokszor, hogy „Jövel Szentlélek
Úristen”! Akkor igaz ez az imádság a mi ajkunkon, ha a szívünkben meg van ez a készség
is, hogy átadom magam neked Uram. „Vedd
elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked
mindenem, hogy kedves légyek néked”, ekkor
van hová jönnie Isten lelkének.

bennünk alakítottál rajtunk. Köszönjük neked,
a testünket. Köszönjük azokat az adottságainkat, tehetségeinket, amelyek velünk születtek,
vagyis, amiket Te teremtettél, Te ajándékoztál
nekünk lelked által. De mindenek fölött köszönjük neked, hogy Te hajlandó vagy lakni
bennünk, hogy Te belülről is formálni akarod
életünket, ha kitárjuk előtted szívünket. Köszönjük, hogy kitárhattuk. Köszönjük, hogy
amióta belülről is tanítasz, indítasz, vagy megállítasz, azóta késztetsz sok mindenre, amire

magunktól nem volnánk képesek. Megítélsz
lelkiismeretünkön keresztül, olyan dolgokban, amikért azelőtt nem éreztünk lelkiismeret-furdalást. Köszönjük, hogy amikor így
dolgozol bennünk, akkor egy új világ épül,
tisztul, teremtődik mi bennünk is. Érezzük,
hogy új teremtés vagyunk a Te lelked által.
Urunk csak arra kérünk, hogy amit elkezdtél
bennünk, ne hagyd abba, fojtasd! És végezd
el egyszer egészen, hogy olyanok legyünk,
mint a mi Mesterünk. Ámen

homlokára, sőt inkább a szigorúan összevont
rendes ráncokat is lesimítá a szemöldök
közt. »Látom, hogy okos asszony vagy - szólt
menyéhez - és őszintébb hozzám, mint a
fiam. Majd meglátom, hogy mit tehetnék
értetek.«
S nyomban a látogatás után nagylelkű
határozatot érlelt meg, hogy Móricékra való
tekintettel felosztja az összes vagyonát három gyermeke közt. E vagyon legtekintélyesebb része a Fejér megyei kápolnásnyéki
és pettendi határban fekvő földbirtok volt.
Ehhez tartoztak a komáromi ház, a szigeti
kertek, a gárdonyi föld (szintén Fejér megyében), a banai földek, az öregasszony öröksége, az ógyallai birtokrész, mert az özvegy
eltelve a magyar nemesasszony csodálatos
ragaszkodásával az ősi barázdákhoz, e csipcsup birtokrészekből egyetlen egy rögtől se
tudott volna megválni, noha a gazdálkodás
oly szétszórt birtok-darabkákon igen szövevényes volt, nagy fáradságot okozott és
kevés hasznot hajtott. Néhol felébe volt a
birtok, néhol bérbe. De a felesek csaltak s
a bérlők nem fizettek.
Közölte tervét Károly fiával és Válynéval,
kik örömmel ragadták meg azt, különben is
gyöngéden ragaszkodván öccsükhöz, s már
szeptember tizenkettedikén 1850-ben megtörtént az osztály a testvérek közt. Az osztály
alá tartozó értékek atyafiságos becsü szerint
31,372 pengő forintban állapíttatván meg,

Móric örökségi része tizezernégyszázötvenhat forintot tett ki. Ugyanekkor a testvérek
az osztály erejéig fenntartották magvaszakadás esetén az oldalágas örökösödést kölcsönösen. Minthogy azonban Válynénak és
Károlynak is gyermekeik voltak, ez a pont
egyelőre főleg Móricra vonatkozott, ki maga
ajánlotta azt fel. Elsőben Károlynak: a) A
komáromi ingatlan javak átadattak 4000
pfrtban. b) A banai ingatlan javak becsárának 2/3 része 1500 pfrtban. c) A nyéki és
pettendi javak becsárából 4200 frt pp. d)
Az ingóságokból átvett becsár szerint 7577
frt 362/3 kr, melyekkel osztályrésze ki lett
elégítve, u. m. 10,477 frt 362/3 kr.
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Másodszor Eszter Vály Ferencné általvette: a) A gyallai tagosított ingatlan javakat
4000 pfrtban. b) A banai ingatlan javak
becsárának 1/3 részét, 750 pfrt. c) A nyéki
és pettendi ingatlan javak becsárából 2042
frt 232/3 kr. d) Kész tőkepénzben 3200 frt.
e) Az ingóságokból becsár szerint; 465 frt
131/3 kr. E szerint Eszter illetőségére nézve
10,457 frt 362/3 kr. szinte kielégíttetett. Harmadszor Móric illetőségébe kapta: a) A nyéki
és pettendi ingatlan javak becsárának még
fennmaradott részét, u. m. 9457 frt 362/3
kr. b) A gárdonyi ingatlan javakat becsár
szerint 800 frt c) és az ingóságokból becsár
szerint, mely öszlet egybevéve tészen 10,457
frt 36 kr. és így Móric osztályrésze szinte
kielégíttetett. Azonban kedves anyánk a
komáromi ingatlan javaknak, mint boldogult
édes atyánkkal való köz szerzeményének és
a banai ősi birtokának haszonvételét magának holta napjáig fenntartotta. Ekképpen
mindegyikünk az ő osztályrészét, úgymint
tizezernégyszázötvenhét forint harminczhat
és kétharmadrész krajcárt ezüstpénzben a

fenn elősorolt realitásokban hiány nélkül kezéhez vevén, ezen atyafiságos osztály szerint
ki vagyunk elégítve. Magvaszakadás esetére
azonban az oldalágas örökösödést, ezen osztályrészünk erejéig kölcsönösen fenntartjuk
és kikötjük, megjegyezvén különösen, hogy
mivel Móric öcsénknek ez idő szerint gyermekei nincsenek, ugyanazért, ha felesége
özvegyen találna maradni, ezen osztályrésze biztosíttatván, annak haszonvételét
élvezheti addig, míg férjének nevét viselni
fogja. Mely osztályunkat minden pontjaiban
elfogadván, annak hitelére ezen osztálylevelünket saját aláírásunkkal és szokott
pecsétünkkel megerősítve, három példányban kiadtuk. Költ Komáromban, September
12-én 1850. Esztendőben. Ásvai Jókay Károly
s. k. (P. h.) Ásvai Jókay Eszter, Vály Ferencné
s. k. (P. h.) Ásvai Jókay Móric s. k. (P. h.)”
Így lett Jókai Mór 1850-től kápolnásnyéki
földbirtokos!
Lejegyezte Kupi László 2016.

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

Kisbíró

Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második
hétfőjén 16:00 - 17:00
2016.04.11
16:00 - 17:00
2016.05.09
16:00 - 17:00
2016.06.13
16:00 - 17:00
2016.07.11
16:00 - 17:00
2016.08.08
16:00 - 17:00
2016.09.12
16:00 - 17:00
2016.10.10
16:00 - 17:00
2016.11.14
16:00 - 17:00
2016.12.12
16:00 - 17:00
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott:
06/20/320-99-19 | 112
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

Vörösmarty Mihály
Emlékház

Lomtalanítás
tervezett időpontja

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

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

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

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

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

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

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(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

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

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

