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Anyatejes
Táplálás
Világnapja

MEGH Í VÓ
2016.08.05-én (pénteken) 9-12 óráig az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából rendezvényt
tartunk Velencén a Zöldliget Általános Iskola Liget Iskolarészben (Velence, Kis u.1).
A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és Velence II. védőnői körzetei vesznek részt. A védőnők
által a területen gondozott várandós anyák és kisgyermekes családok részére tartjuk az ünnepséget.

Minden érdeklődőt szerettel várunk!
Programok:
9.00.-9.15:	Megnyitó, dr. Ferencz Péter, Velence-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft ügyvezető igazgató köszöntője, várandós gondozás bemutatása
9.15.-9.30:	Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése
9.30.-9.40:	
Csatlós Henrietta: Czeizel vitamin bemutatása
9.40.-9.50:	Baba-mama torna Kossa Anettal
9.50-10.00:	
Skoflek Csaba: Bonolact termékcsalád bemutatása
10.00- tól:	13+1 Totó kitöltése

10.00-10.15:	Ringató foglalkozás bemutató Szalczgruber
Mariannal
10.15-10.35:	Maminbaba-hordozós latin fitness Dávid
Tímeával
10.35.-10.45:	Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása
10.45-10.55:	Humaco Bt bemutatkozása Hubai Máriával
11.00-tól:	TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00:	Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó
kedvüek részvételével, új résztvevők között
Zumba bérlet kerül kisorsolásra!!!)

A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csörike családi napközik biztosítják az ingyenes játszóházat a
gyermekek részére (zumba ideje alatt gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel, gyümölccsel és salátával várjuk!
Szita Ildikó
Torma Csabáné
Siposné Papp Judit
védőnő
védőnő
védőnő
Főbb támogatóink: Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata,
Anita Hungária Kft, Hipp Kft, Naturland Kft, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet, Velence-Fruct Kft
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 23-i
nyilvános ülésén módosította az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd ezt követően
elfogadta a 2015. évi zárszámadásról szóló
rendeletét. A képviselő-testület megállapította, hogy az elmúlt év gazdálkodására
kiegyensúlyozottság és takarékosság volt a
jellemző. Az önkormányzat és intézményei
bevételei a tervezett előirányzathoz képest
jól teljesültek, ez biztos alapot nyújtott a
zavartalan gazdálkodáshoz. Miután a kiadások teljesítése nem haladta meg a tervezett
előirányzatot, így megfelelő gazdálkodási
tartalék képződött 2016. évre. Ezt követően a Képviselő-testület döntött a 2015. évi
pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt
részét összesen 11.799. 000. Ft-ot szabad
tartalékként a 2016. évi költségvetésben
hagyott, a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésében megképződött 337. 000
Ft-ot 2016. évi költségvetés bérkiadásainak
kiegészítésére hagyott jóvá.
A zárszámadás elfogadását követően a
képviselők elfogadták az önkormányzatnál
2015-ben végzett belső ellenőrzésről szóló
jelentést. A Vincent Auditor Kft, mint megbízott belső ellenőrzést végző szervezet,
ellenőrzés keretében vizsgálta, hogy az önkormányzat és intézményei pénzügyi- számviteli szabályzatai megfelelnek-e a törvényi
előírásoknak és jogszabályi változásoknak.
Az ellenőrzésről készült összefoglaló jelentés szerint olyan hiányosság vagy szabálytalanság nem merült fel, amely az önkormányzatot intézkedési terv készítésére és
elfogadására kötelezte volna.
A képviselők ezt követőem megtárgyalták a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló értékelést.
A VHG Kft. ügyvezető igazgatójának előterjesztésében a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a gazdasági társaság
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
mérleget, valamint a 2016. évi üzleti tervét.
2016. június 2-án tartott rendkívüli nyilvános ülésén a Képviselő-testület döntött
arról, hogy az óvodai férőhelybővítés, valamint a későbbiekben létesítendő bölcsőde
helyének biztosítása érdekében megvásá-

rolja az óvodával szomszédos Balassa utca
2. szám alatti ingatlant. Ezzel egyidejűleg a
megvásárlás és felújítás költségeinek biztosítása érdekében döntött arról, hogy ennek
fedezetére pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt támogatás
elnyerésére. Az ingatlan megvásárlása,
felújítása, átalakítása és berendezése az
előzetesen bekért költségbecslés alapján
bruttó 59.000.000.- Ft., melynek fedezetésre 50.150.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás megpályázásáról döntöttek
a képviselők. A szükséges 15 % önrészt,
8.850.000.- Ft-ot az idei évi költségvetési
tartalékból biztosítja az önkormányzat.
Ugyanezen ülésén az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése célú
pályázaton történő indulásról is döntöttek
a képviselők. A döntés alapján az önkormányzati hivatal, óvoda, orvosi rendelő
épületeire történő napelemes rendszer
kiépítése érdekében 70.000.000.- Ft vis�sza nem térítendő Európai Uniós forrásból
igényelhető támogatásra nyújtottunk be
pályázatot. Az előzetes számítások alapján a
rendszer villamos energia teljesítménye 122
kW, amely jelentős elektromos energia megtakarítást eredményezne az önkormányzat
költségvetésében.
A képviselők döntöttek arról, hogy csatlakoznak Bicske Város Önkormányzata által a
Kárpátaljai magyar gyermekek nyaraltatására szervezett akcióhoz, melynek támogatására önkormányzatunk 100.000.- Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület tudomásul vette az
Éden Fészek Kft bejelentését, mely szerint a
vállalkozás kezdeményezte a Kápolnásnyék
Fő utca 32. szám alatti (Zöldséges üzlet) önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti
szerződésének megszüntetését 2016. június
30. napjával. Az üzlethelyiség hasznosításáról, ismételt bérbeadásáról a képviselőtestület a későbbiekben dönt.
2016. június 20-án tartott nyilvános
ülésén a Képviselő-testület módosította
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, tekintettel arra, hogy
az elmúlt év decemberében 2 fő köztisztviselő nyugállományba vonult, és a felmentés idejére járó bér és járulékai a 2016. évi
költségvetést terheli. A Képviselő-testület
értékelte a polgármester a 2015. október 13.
és 2016. június 13. között végzett munkáját,
ami alapján 2 havi illetményének megfelelő,
bruttó 1.166.600.- Ft jutalmat állapított meg

számára. Az értékelés során a képviselők
egyetértettek abban, hogy az elmúlt időszakban benyújtott és elnyert eredményes
pályázatok, valamint megkezdett és befejezett fejlesztések megalapozottá teszik a
jutalom megállapítását.
Ezt követően a Képviselő-testület a
jegyző előterjesztésében tudomásul vette
a pénzügyi beszámoló valamint pénzügyi
szakmai tevékenységről szóló beszámoló
közzétételéről szóló beszámolót, majd hozzájárult ahhoz, hogy Zichyújfalu a tervezett közüzemi szennyvízhálózat kiépítése
kapcsán a korábban megalakult Gárdonyi
Agglomerációhoz, illetve Agárdi Szennyvíztelephez csatlakozzon. Az ülés utolsó napirendjeként a képviselők megvitatták és
elfogadták a Fejér Megyei Kormányhivatal
vezetőjének az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő megállapításait, javaslatait.
Podhorszki István
polgármester

Önkormányzati
fejlesztések,
beruházások
Elkészült az orvosi rendelő felújítása,
energetikai korszerűsítése.
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A járda felújítási program a Fő utca újabb
szakaszaival folytatódik
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Tovább szépül a Közös Önkormányzati
Hivatal és Művelődési Ház épülete
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Elkészült a településközpont virágosítása

Podhorszki István
polgármester

Egy pettendi
álom valóra
válása…
Azt gondolom, már nem hitt benne
senki. Talán fel is adták sokan azt a vágyat,
hogy Pettenden is legyen egy kis játszótér,
ahol a gyermekek kikapcsolódhatnak. Azt
meg álmodni sem merte volna senki, hogy
hasonló méretű és értékű legyen, mint a
faluközpontban. Pár hónappal ezelőtt valaki
még hitetlenül mondta: csak ígérgetik, nem
lesz ebből semmi…és mégis! Mégis valóra
vált és megépült Pettend játszótere!
Lett csúszda, hinta, homokozó, libikóka
és mászóka is. A játszótéri eszközök 4 millió
forintból készültek el, melyet 2016. május
28-án adott át Podhorszki István polgármester Úr és Farkas Károly alpolgármester Úr
két helyi, vállalkozó szellemű gyermekkel
együttesen.
Elvágták a megnyitást jelképező szalagot,
így szabaddá vált a gyereksereg számára,
hogy megrohamozza és elfoglalja a játékokat. Mindenki megtalálhatta a megfelelő
szórakozást.
A játszótér átadással egyidőben második alkalommal került megrendezésre a

Gyermeknap. Újra példamutató összefogás
volt látható. Elengedhetetlen kiemelnem
Bukovics Krisztiánt és Hajas Norbertet,
akik kezükbe vették megint a rendezvény
lebonyolítását. Napokkal az átadás előtt
készültek, szervezkedtek, hogy minden a
legnagyobb rendben legyen szombatra. Terepet rendeztek, lapátoltak több társukkal
együtt, virágosítottak. Munkát, időt nem
kímélve tették a dolgukat. Szikrázó napsütéssel, igazi nyári idő köszöntötte a sok
gyermeket és kísérőiket, akik ellátogattak a
gyermeknapra. A gyerekeké volt a Faluház
és annak kertje is. Színes programokkal,
ügyességi játékokkal, ugrálóvárral várták
a szervezők a gyerekeket legkisebbektől a
legnagyobbakig.

Ezen a napon minden a gyermekeké volt:
mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Megtanulhatták az íjászat alapfogásait, arcot
festhettek, paintballozhattak.
Egész nap Erős Imre és barátai suhantak
el hol jobbról, hol balról az utcán a dzsipjeikkel, tele gyerek utassal, akik hangos sikításukkal jelezték, hogy mennyire jól érzik
magukat.
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De nem csak a fiatalok, hanem a szülők körében is népszerűségnek örvendett
a jármű.
Számomra szívmelengető látvány volt,
ahogy minden felnőtt azon munkálkodik,
hogy a gyerekek a legjobban tudják érezni
magukat. A megterített asztal roskadásig
volt tele az anyukák, a nagymamák által
készített süteményekkel, üdítőkkel. Emellett
sült a palacsinta, a csoki szökőkútból folyt
a csoki a friss eperre, melyet a helyi Fidesz
csoport tagjai szervíroztak. Farkas Károlynak
köszönhetően a rendezvényen megjelentek
fagyival is hűsíthették magukat. Délre pedig
elkészült Kupi László által felajánlott húsból,
Végh Zsolt - Kápolnásnyék egyik legjobb
szakácsa – bográcsban készített gulyása.

Sok ember munkájának hozzájárulásával
és az önkormányzat segítségével létre tudtak hozni egy olyan eseményt, mely Pettend
lakosainak újra maradandó emlék maradhatott. Köszönet illeti meg még a Pizza 7
Étterem és a Juventus Hotel dolgozóit, akik
támogatták segítségükkel e nemes célt. Úgy
érzem, - magamat ismételve, de muszáj
hangsúlyoznom - megint páratlan volt ez
az összefogás. A közreműködők mindent
megtettek, hogy a gyerekek ezen a napon
mindenbe belekóstolhassanak, legyen szó
élményről vagy akár finomságról.
A sok hálás mosoly, a jókedvű kacagás
volt a legértékesebb jutalom, amit kaptak
cserébe.
Az este retro bulival zárult a Faluházban,
ahol a legkisebbek is hajnalig ropták a táncot.
A jókedv és az önfeledt szórakozás mutatja,
hogy a rendezvény elérte célját. A gyermekek
számára egy emlékezetes napot jelentett.
Talán a 2016 - os évszám sokaknak maradandó marad, mivel nagy dolog történt
Pettenden… egy régi álom megvalósult!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

Gyermeknap
nagy
mosollyal!
A visszajelzések szerint újfent egy jó hangulatú, jól sikerült
rendezvényt tudhatunk magunk
mögött 2016. május 29-én. Kora
reggel nagy volt már a sürgés,
forgás a focipályán, mindenki
azon munkálkodott, hogy mire
érkeznek a falu legkisebbjei,
minden a helyén legyen, és a
legjobban érezhessék magukat.
Az önkormányzat dolgozói és a
képviselők pucolták a zöldségeket, a közmunkások pakolták
a padokat, készült a limonádé.
9 órától a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködésével Mesetúrán
vehettek részt a gyerekek, melyen különböző feladatokat teljesítve az állomásokon cukrot,
csokoládét üdítőt szerezhettek,
ha jól megcsinálták azokat.
A túrán a Kápolnásnyéki

Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola közösségi szolgálatot teljesítő tanulói segítettek és biztatták a gyermekeket
széles mosolyukkal.
10 órakor megérkezett Ricsi
bohóc, és társa Mimi, műsorukon hatalmas kacajok voltak
hallhatók. Nagy sikert aratott
műsoruk. Megtanulhatták tőlük
a gyerekek, hogy hogyan formálhatnak mikrofont a kezükből, és
együtt énekelhették velük Vuk
dalát kicsik és nagyok egyaránt.

Ezután Zenesarok néven
próbálhattak ki különböző hangszereket a picik Tóka Szabolcsnak köszönhetően.

Nagyon nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében a Tó –Vill Bt. által ren-
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delkezésükre bocsájtott kosaras
autó, mely lehetővé tette, hogy
a kicsik (és felnőtt kísérőik) madártávlatból is megcsodálhassák
a focipályát és környékét.

rozat szerves része volt az ugrálóvár, melyet a rendezvény ideje
alatt korlátlanul használhattak a
gyerekek.

A rajztudásukról is számot
adhattak a kicsik a Generali Biztosító által meghirdetett rajzversenyen.
A Napsugár Óvoda dolgozói
arcfestéssel és csillámtetkók készítésével kedveskedtek településünk legfiatalabb tagjainak.

A Barátság Klub különböző
ügyességi játékokkal, a Vörösmarty Nyugdíjas Klub pedig
többféle finomsággal lepte meg
a gyerekeket.

11 órakor szirénázástól volt
hangos a focipálya, hiszen a kicsik
nagy-nagy örömére megérkezett
a rendőr és a tűzoltóautó is, amiket a picik rögtön birtokba is vettek, hiszen nagyon sok kisgyermek álma, hogy egyszer majd
rendőr, vagy tűzoltó lehessen.

Főleg a fiúk rajonganak az
autókért, ezért aztán szinte leesett az álluk, amikor meglátták
a VRT Autósbolt által rendelkezésükre bocsájtott, az országban
egyedülálló 3D Versenyautó Szimulátort, ahol megtapasztalhatták a száguldás örömét.
A gyermeknapi programso-
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mennyisége.
Aki édességre vágyott, annak
kívánsága is teljesülhetett, hiszen
fagylalt is volt ingyen polgármesterünknek köszönhetően.

A programot tombolahúzás
zárta, melyben rengeteg nyereményért izgulhattak a legfiatalabbak.

A díjak között voltak labdák,
rengeteg plüss játék, játszóházi belépők, roller és a fődíj egy
trambulin, melyet nyertese nagy
örömmel fogadott.
Éhes sem maradt senki az
eseményen, hiszen a képviselők
és az önkormányzat dolgozói
gondoskodtak arról, hogy az üstökben elkészített gulyás nagyon
ízletes legyen. Ezt bizonyítja a
közel 100 liter leves és hozzá
a 30 kg kenyér elfogyasztott

Akit külön köszönet illet az
Zubikné Farkas Mónika, aki családjával több száz palacsintával
érkezett a rendezvényre, hogy örömet okozzon a falu gyermekeinek.
Minden gyermeknek kívánunk az Önkormányzat és a Képviselő-testület tagjai nevében
élményekben gazdag, eseménydús boldog nyarat!
Istvánovits Renáta
( a Kulturális Bizottság tagja)
és Kovács Gábor
(a Kulturális Bizottság elnöke)

Köszönetet szeretnénk mondani a Gyermeknapi rendezvényen nyújtott önzetlen
segítségért az alábbi személyeknek, cégeknek:
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
dolgozói (csillámtetkó, arcfestés)
Barátság Klub (játékok és finom
sütik)
Vörösmarty Nyugdíjas Klub (finom cseresznye, fánk és sütik)
Horváth Zsuzsanna a Humán
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója (mesetúra)
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusai:
Kiss Zoltánné, Kovács Gábor, Tóka
Szabolcs,a közösségi szolgálatot
teljesítő tanulók és a kis zenész
tanítványok (mesetúra, ügyessé-

gi játékok, zenei bemutató)
Németh Tamás és Németh Zoltán (versenyautó szimulátor)
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület,
Gárdonyi Rendőrkapitányság,
Reichenbach Tibor (lufik, főzés)
Tó-Vill Bt (Gyallai György) (kosaras autó)
Nemes Cukrászda (tombola –
torta)
Finom Étkek Háza (tombola –
pizza)
Orisek László (tombola tárgyak)
Bognár Imre (tombola tárgyak,
csoki)

Sohár Anna (tombola tárgyak)
Anya-tanya (tombola tárgyak)
Orosz István (szóda)
Fábián Attila és felesége (tombola tárgyak)
Fidesz helyi szervezete (fagyi
osztás, lufi fújás)
Szabó Ferenc, a Generali Biztosító képviselője (hangosítás)
Istvánovics Renáta – Póder Tamás (tombola fődíj)
Podhorszki István polgármester
(fagyi és egyebek)
Zubikné Farkas Mónika és családja (sok-sok finom palacsinta)
Burján Zsolt református lelkész

(szervezés)
„Ismeretlen Felajánló” (gulyáshoz való hús)
A Képviselő-testület tagjai és
családtagjai (finom ebéd, üdítő,
limonádé)
Az Önkormányzat és a Közös
Hivatal dolgozói és közfoglalkoztatottjai (finom ebéd és a
szervezésben végzett sok-sok
munka)
Elnézést, ha valaki kimaradt a
felsorolásból, de neki is nagyon
köszönjük a munkáját.
Podhorszki István
polgármester
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Bemutattuk
Kápolnásnyéket!
2015-ben Szabadbattyánt mutatta be
a Móricz Zsigmond nyugdíjas klub. Akkor
elhatároztuk, hogy jó lenne bemutatni községünket is! A tettek mezejére lépve, megkezdődött a tervezés-szervezés! Istvánovits
Renáta felajánlotta elkészíti a meghívókat és
az emléklapot a túrázóknak. Voltak aggodalmak, de a klub tagsága magáénak érezte a
feladatot és mindenben egymás segítségére
voltunk. Kitűztünk egy keretet, melyet átlépni nem szerettünk volna, ezért 100-120
főt kívántunk vendégül látni. A megyéből
9 klubot hívtunk meg! Mindenki elfogadta
a meghívást és visszajelezték, hogy hány
fő jön. Itt volt nálunk Szabadbattyán, Csór,
Nagylók, Mór, Kincsesbánya, Soponya,
Ráckeresztúr, Pázmánd, Enying és Székesfehérvárról az „Életet az Éveknek” Fejér
megyei szervezet elnöke Rubina Sándor és
kedves felesége is. 70 fő és a mi klubunk.
Kápolnásnyékről 11 fő jelentkezett. Kettő az
utolsó percben lemondta telefonon. Kicsit
szomorkás volt az idő reggel, de a nyári eső
csak víz! Mi pedig nem vagyunk cukorból!
Nagylókról telefonáltak „na mi lesz, elmarad, mert nálunk esik az eső? A válaszom
az volt: nálunk szép idő van!”
A Római Katolikus templomnál volt a
gyülekezés és a parkolás. Minden csoportot
a klubban fogadtunk egy kis lélekmelegítővel és zsíros kenyérrel. Ezután indult a túra.
A katolikus templom előtt Farkas Károly
alpolgármester köszöntötte a vendégeket
kedves szavakkal. Kívánt szép napot, és hogy
mindenki szép emlékekkel térjen majd haza.
A templomot Tóth Béla atya pár szóval be-

mutatta, majd Kupi László képviselő úr elmondta Nyék történetét igen tartalmasan!
Szemerkélő esőben esernyővel sétáltunk át a felújított Halász kastélyt megnézni.
Sajnos be nem mehettünk, mert akkor lett
parkettázva. Egy csoportképet készítettünk,
bár páran lemaradtak róla.
Ezután a parkon keresztül átmentünk az
Oktatási Központot megtekinteni, melyben
Póder Tamás kalauzolt bennünket. Szép,
tágas épület, most még kicsit kong, de majd
benépesül és mindkét épület hoz majd egy
kis életet a faluba.
Ezután elsétáltunk a Gárdonyi útra Kupi
Lászlóhoz, aki egy igazi lokálpatrióta! Megnéztük a kovácsműhelyt, az ásvány gyűjteményt és még sok-sok relikviát. Nagyon
szakszerű tárlatvezetést kaptunk.

Ezúton is köszönjük a képviselő úrnak,
hogy velünk volt egész délelőtt. A vendégektől jó visszajelzéseket kaptunk. Tetszett
nekik minden! A klubunk pedig köszöni a
dicsérő szavakat, így szemtől-szembe! Igazán jól esett!
Lacitól elköszönve voltak páran, akik
visszamentek a művelődési házba, mert
elfáradtak. A többség pedig célba vette a
Vörösmarty emlékházat. Az esernyőt már
nem kellet tartani, a napocska is ki-ki kukucskált. Megcsodáltuk a szép, rendezett
parkot, ahol Mester Ildikó fogadott bennünket. Üdvözölte a társaságot, majd bőséges információt adott nekünk Vörösmarty
Mihályról, a Szózat költőjéről, kinek nevét
klubunk már 38 éve viseli. Tárlatvezetés után
a költő szobránál elhangzott Balajthy Ferenc:
Vörösmarty című verse. Büszkék vagyunk
rá, hogy itt, Nyéken született.
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Következő megálló a Református templom volt, ahol Szénási Jonathán Sándor lelkész várt bennünket. Elmondta a templom
történetét, sok régi történetet, melyet eddig
még én sem tudtam. Itt is elhangzott egy
vers: Mátyus Imre Fohász című költeménye.

Elköszönve folytattuk utunkat az Anna
Galériába, ahol nagyon szép képeket láttunk.
Fekete Anna kedvesen, szakértve mondott
el mindent, amit kérdeztek tőle. Köszönjük
Annának, hogy fogadott bennünket.

Búcsúzva Annától a művelődési házba
mentünk, ahol a klubtagjaink és Vurczinger
Zsuzsa képviselő asszony két üstben főzte
a gulyáslevest, melyhez pogácsa és finom
fehér kenyér volt az asztalon, persze egy kis
fehér és vörös borocska is.
A séta után mindenkinek jól esett a pihenés. Nagyon finom volt az ebéd. A 30 db
kenyeret az Olasz-Magyar Sütödétől kaptuk.
Köszönjük Kovács Andrásné Erzsikének az
önzetlen támogatását.
Az ebéd mellé Szabó József képviselő
úr szolgáltatta a zenét. Amikor megszólalt a
zene a táncos lábak elfeledték a kilométereket még a 93 éves Józsi bácsi Nagylókról meg
a mi Anci nénink aki 87 éves fiatalos hévvel
járták a táncot. Köszönjük „Tamburásnak”
hogy felajánlotta a muzsikaszót.

Köszönjük Ballér István és Kovács Gábor
képviselő uraknak, hogy eljöttek közénk.
Köszönjük Vurczinger Janinak a borocskát,
Vurczinger Zsuzsának a segítséget a főzésnél.
Radó Lászlónak az üstöket, Radóné Zsuzsának a segítséget. Istvánovits Renátának,
hogy egész nap velünk volt szép képekkel
örökítette meg ezt a tartalmas napot, a
meghívót és az emléklapot.
Nem utolsó sorban köszönöm a klub
minden tagjának a munkáját. Egy húron
pendültünk! Mindenki! Ez így van mindig!
Úgy érzem, jól sikerült. Bemutattuk a múltat,
a jelent és a jövőt. 2016. május 12. Jó volt
együtt lenni!
Nem érünk rá unatkozni, mindig vannak
tervek és feladatok. Május 26-án voltunk
Agárdon fürödni. Május 29-én gyermeknapra készültünk. Sütöttünk pogácsát, fánkot, palacsintát, különböző sütiket, vittünk
cseresznyét. Jó volt látni a sok vidám arcot.
Gondolom minden finom volt, mert elfogyott. Csak cseresznye maradt.
Vörösmarty nyugdíjasklub
Dömsödi Jánosné
és a tagság
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Óvodai élet
Nyári élet az
óvodában
Óvodánk ezen a nyáron augusztus
1-től augusztus 12.-ig zárva tart.
A nyári időszakban összevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket.
Óvodapedagógusaink most is törekednek arra, hogy a nyári napokat óvodában
töltő gyerekek számára sok érdekes tevékenységet kínáljanak.
Fokozott figyelmet fordítunk az egészségvédelemre, hiszen az erős napsugárzás

Ovi olimpia
2016. május 27-én tartottuk óvodánkban az első Ovi olimpiát.
A gyülekező minden csoportnak az
óvoda udvarán történt. A gyerekek saját
csoportjelükkel ellátott zászlókkal vonultak
fel, ezt követően rövid tájékoztatást kaptak
az olimpia történetéről.

és a hőség a kisgyerekekre különösen ártalmas lehet.
Az árnyas fákkal teli udvarrész, a napkrém használata, és a gyakori vízivás, a vizes
játékok szervezése, segíti a hőség elviselését. Amikor az időjárás lehetővé teszi, már
reggel az udvaron gyülekezünk és a délelőtti
gyümölcsöt is ott fogyasztjuk el.
Az udvari asztaloknál lehetőség van rajzolni, festeni, hajtogatni, barkácsolni.
Az udvar alkalmas a mozgásos játékokra,
biztosítunk a gyerekeknek labdát, biciklit.
Várjuk, hogy elkészüljön a mini focipálya,
amit minden gyerek szívesen használna.

A gyerekek különböző mozgásos játékokon vettek részt, az óvoda udvarán felállított
állomásokon. Nagy segítség volt számunkra,
hogy minden csoportból egy- egy szülő is
segített a feladatok irányításában.

Az óvodai csoportok csapatokat alkotva
versenyt futottak, célba dobtak, akadálypályán labdát vezettek seprűvel, függeszkedtek
a gyűrűn, majd csúsztak a csúszdán.
Zenés bemelegítővel indítottunk, Csilla
néni és Mónika néni irányításával.

Mindenki szívesen vett részt a játékokban, és örültek a sikereknek, az egyén és
csapat győzelmeknek.

Konstruktív építő játékra nagyon jól tudjuk használni a homokozóinkat: várépítésre,
alagút építésére. Megfigyelhetik a víz és a
homok tulajdonságait, egymásra hatását.
Akinek inkább az elmélyült, nyugalmasabb, csendesebb játékra van igénye, az a fűre
tett pléden könyvet nézegethet, kirakózhat.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a gyerekek szívesen jönnek az óvodába, vidáman
telnek a napjaik, miközben izgatottan várják
a közelgő családi nyaralást, programokat is.
Benedekné Flesser Éva
Zsidákovits Zoltánné
óvodapedagógusok

A részvételért minden csoport oklevelet
vehetett át az óvodavezetőjétől, Ági nénitől.
Kövesdi Mónika pedagógiai asszisztens
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Iskolai élet
Határtalanul
program

el Galántára, és most júniusban
látták vendégül a galántai iskolásokat. Élményekben gazdag hetet
töltöttek el együtt.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok
építése, személyes kapcsolatok
kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja
le konkrét tapasztalatokra, azaz
a Határtalanul! a nemzeti ös�szetartozás operatív programja.
Keretében magyarországi iskolák
tanulói az állam támogatásával
osztálykiránduláson vesznek
részt a szomszédos országok
magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek
a külhoni magyarságról.

A program záró akkordjaként
2016. június 9-én a kápolnásnyéki
és galántai gyerekek egy nagyon
színvonalas, szívet melengető
műsort adtak a község lakosainak
és társaiknak a Nemzetei összetartozás napja alkalmából.

Iskolánk tanulói a program
keretében a tavasszal látogattak

A műsor az Örökségünk
című dallal ért véget, melyet
80 gyerek énekelt közösen zenei kísérettel. A dal a magyar
nyelv megőrzésére, a magyarság
megtartására ösztönöz, miközben közösséget kovácsol, kiváló
lehetőséget teremt arra, hogy
erősítse a világ különböző pontjain élő magyarok kapcsolatát

az anyaországgal és egymással.
„Itt vagyunk ismét, most már
sokadjára
Leültünk kicsit együtt, de még
nem dőlhetünk hátra
Hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk
Hogy megmaradjon köztünk,
’miben mindig muszáj hinnünk
Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hang’tok
És remélem, hogy reméltek még
jobbat, miben vagytok
Mert nincsen határ ottan, ahol
egy nyelvet beszélnek
És testvérnek hívják az embert,
adjunk hálát az égnek
Mert én
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim
hangján
Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim

hangján
Elvenni nem hagyom
Én magyarul érzek
Magyarul félek
Magyarul kérlek
Magyarul érted
Magyarul sírok
Magyarul mondom
Magyarul írok
Magyarul mosolygom
Magyarul küzdök
Magyarul tűrök
Magyarul dobbanok
És magyarul álmodom
Én magyarul álmodom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim
hangján
Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim
hangján
Elvenni nem hagyom”

Ballagó 8.
évfolyam 2016.

Szép időben, hangulatos műsorral, sok vendéggel elballagtak a nyolcadikosaink.
Egyben a tanévzáró is lezajlott, aminek természetesen nagyon örültek a diákok, és

tanáraik egyaránt.

8.a
Váncsa Krisztina
osztályfőnök

8.b
Rácz Zsuzsanna
osztályfőnök

8.c
Kamocsa Gizella
osztályfőnök

Bognár Vivien
Böjthy Balázs Botond
Horváth Bence Zsolt
Horváth Dominik
Jenei Martin
Jónás Bence
Kolonics Balázs
Kovács Eszter
Lehoczky Roland Patrik

Matkaicsek Bianka
Merbler Dóra
Mészáros Gergő
Molnár Bianka
Nagy Gréta
Nemes Anna
Pintér Viktória
Still Réka
Szilágyi Dóra
Takács Kolos András
Takácsfi Fanni
Ugrics Alexandra Barbara
Zámbó Kyra

Birtalan Márk
Birton Roland János
Hajdu Henrietta
Hrabovszky Zalán
Kardos Enikő Erika
Kocsis Vilmos Gábor
Kratancsik Dávid
Laib András

Lendvai Gábor
Nóvé Erik
Oláh Dzsenifer
Reichardt Tessza
Szakács Máté Soma
Szalay Bianka
Szarka Róbert
Szigeti Ildikó
Szigeti Tamás
Szilágyi Dzsenifer Szabina
Szűcs Márk
Varga János Péter

(Gyulai István)

Mindenkinek nagyon tartalmas, szórakoztató nyári szünidőt kívánunk!

Berki Anasztázia Rozália
Borostyán Alexandra
Ibolya
Bublos János
Csapó Balázs
Gémesi Lili
Glócz Zoltán Bence

Halász Márk Gábor
Kiss Réka
Kovács Szántó Szimóna
Lábodi Erik
Muharos Milán Attila
Pallag László
Pucsek András
Szabó Alexandra
Tátrai Vivien
Ujcz Viktória
Zsalakovics Alíz
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Az iskolai évzárón
jutalomkönyvek
átadására is sor
került.
• Pesa Péter 1.a osztályos tanulónak kiemelkedő tanulmányi
munkájáért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért.
• Prandovszki Nóra 1.b osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi munkájáért, példaértékű magatartásáért,
szorgalmáért.
• Prisznyák Lilla 2.a osztályos
tanulónak példamutató magatartásáért, szorgalmáért és
kitűnő tanulmányi eredményéért.
• Keller Petra 2.b osztályos
tanulónak példamutató magatartásáért, szorgalmáért és
kitűnő tanulmányi eredményéért.
• Zubik Gergő Pál 3.a osztályos
tanulónak példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kitűnő tanulmányi munkájáért.
•P
 arlagi Johanna 3.b osztályos
tanulónak példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért.
• S imon Sára Róza 4.a osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért.
• Fórika Zsófia Kíra 4.a osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért.
• Tömör Szigfrid Krisztián 4.a
osztályos tanulónak kitűnő
tanulmányi munkájáért és
szorgalmáért.
• Reichart Emőke 4.a osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
munkájáért, versenyeredményeiért és példaértékű magatartásáért, szorgalmáért.
• Bárándi Luca 4.a osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
munkájáért és példaértékű
magatartásáért.
• Szalai Marcell 4.b osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért, kiemelkedő
szorgalmáért és példamutató
magatartásáért.
• Pénzes Dorina 4.b osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért, kiemelkedő
szorgalmáért és példamutató
magatartásáért.

• Kemény Dorottya 4.b osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért és iskolánk
rendezvényein tanúsított színvonalas szerepléseiért.
• Takáts Ilona Anna 4.b osztályos tanulónak kiemelkedő
szorgalmáért, példamutató
magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért.
• Piros Balázs 4.b osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért.
• Karanicz Anna 5.a osztályos
tanulóknak kitűnő tanulmányi
eredményéért és példamutató
magatartásáért és szorgalmáért.
• Kőszegi Eszter 5.a osztályos
tanulóknak kitűnő tanulmányi
eredményéért és példamutató
magatartásáért és szorgalmáért.
• Klenner Kármen 5.a osztályos
tanulóknak kitűnő tanulmányi
eredményéért és példamutató
magatartásáért és szorgalmáért.
• Wagner Áron Zoltán 5.b
osztályos tanulóknak kitűnő
tanulmányi munkájáért és
példaértékű magatartásáért,
szorgalmáért és kimagasló
sportteljesítményéért.
• Czékmán Fruzsina 6.a osztályos tanulónak példás magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért,
a művészeti iskolában nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért.
• Törjék Szofi Regina 6.b osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért.
• Bodó Csenge 7.a osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért
és példamutató magatartásáért.
• Sebes Ádám 7.b osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért és kiemelkedő
közösségi munkájáért.
• Póder Emese 7.b osztályos
tanulónak a tudásbajnokság
tanulmányi versenyen anyanyelv tantárgyból elért ezüst
minősítésért.
• Zámbó Kyra 8.a osztályos
tanulónak jeles tanulmányi
eredményéért, példamutató
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magatartásáért, szorgalmáért
és sportversenyeken való kiemelkedő teljesítményéért.
• Molnár Bianka 8.a osztályos
tanulónak jeles tanulmányi
eredményéért és az idegen
nyelv terén elért kimagasló
teljesítményéért.
• Jónás Bence 8.a osztályos
tanulónak jeles tanulmányi
eredményéért és a természettudományos versenyeken
elért kiemelkedő teljesítményéért.
• Nagy Gréta 8.a osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért
és iskolánk rendezvényein való
kiváló szerepléseiért.
•H
 ajdu Henrietta 8.b osztályos
tanulónak jeles tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért valamint az osztályközösségben végzett kiemelkedő
munkájáért.
• Reichardt Tessza 8.b osztályos
tanulónak jeles tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért valamint az osztályközösségben végzett kiemelkedő
munkájáért.
• Kocsis Vilmos Gábor 8.b
osztályos tanulónak kitűnő
tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért
és szorgalmáért.
• Kovács-Szántó Szimóna 8.c
osztályos tanulónak kitűnő
tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért,
valamint az osztályközösségben végzett kiemelkedő munkájáért.
• Vásárhelyi Luca 9.ny osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért és kiemelkedő
közösségi munkájáért.
• Nagy Vivien 9.b osztályos
tanulónak kitűnő tanulmányi
eredményéért.
•H
 linyánszky Domonkos 10.a
osztályos tanulónak a dráma
tagozaton végzett áldozatos
munkájáért, iskolánk hírnevének öregbítéséért.
• Nagy Vivien Andrea 10.b
osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért.
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• Márton Gergely Péter 11.b
osztályos tanulónak jeles
tanulmányi eredményéért,
szorgalmáért művészeti tevékenységéért.
100 és 200 ötöst legelsőként elért tanuló jutalomban részesül.
A gimnáziumi tagozaton Csiznier
Nikolett 10. a osztályos tanuló
érte el legelsőként a 100 ötöst.
Az általános iskolai tagozaton
Nemes Anna 8.a osztályos tanuló érte el legelsőként a 100
és a 200 ötöst is.
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesül.
• Nagy Zsófia 4.a osztályos
tanulónak nevelőtestületi
dicséretet adunk az alsó tagozat éveiben nyújtott kimagasló tanulmányi munkájáért,
versenyeredményeiért és
példaértékű magatartásáért,
szorgalmáért.
• L ehoczky Bálint Ádám 4.a osztályos tanulónak nevelőtestületi dicséretben részesül az
alsó tagozat éveiben nyújtott
kimagasló tanulmányi munkájáért, versenyeredményeiért
és példaértékű magatartásáért, szorgalmáért.
• Still Réka 8.a osztályos tanulónak 8 évi kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért,
és iskolánk rendezvényein való
kiváló szerepléseiért nevelőtestületi dicséretben részesül.
• Nemes Anna 8.a osztályos
tanulónak 8 évi kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, és versenyeken elért
kiemelkedő teljesítményéért
nevelőtestületi dicséretben
részesül.
Örökös diák az a tanuló
• akinek magatartása és szorgalma példás
• akinek tanulmányi eredménye
minden tanévben kitűnő volt
• aki eredményesen szerepel
különböző szintű (körzeti,
megyei, országos) tanulmányi, sport vagy művészeti versenyeken, és ezzel hozzájárul
az iskola jó hírnevének öregbítéséhez.
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Az Örökös diák címet a
2015/2016-os tanévben Nemes
Anna nyerte el.
Nagyon szépen köszönjük, hogy
mint mindig ebben a tanévben
is nagyon sokat segítettek a
kedves szülők. Könyvjutalomban részesül:
• Csombordi Tímea szülőnek az
alsó és felső tagozat évei alatt
az osztályközösségért és iskolánkért végzett munkájáért.
•K
 apócs Anikó szülőnek az alsó
tagozat négy éve alatt az osztályközösségért és iskolánkért
végzett kiemelkedő munkájáért.
• Dőri Zoltán és Rideg Bernadett szülőknek az alsó tagozat
négy éve alatt az osztályközös-

ségért és iskolánkért végzett
munkájukért.
• Tömör Szigfrid és Balom Krisztina szülőknek
Az alsó tagozat négy éve alatt az
osztályközösségért és iskolánkért végzett munkájukért.
• Gálné Póka Renáta szülőnek
A közösségért tett áldozatos, segítőkész és szeretetteljes munkálkodásaiért.
• Sraud Katalin szülőnek anégy
éven át tartó, a közösségért tett,
áldozatos, segítőkész és szeretetteljes munkálkodásaiért.
• Baranyai Cecília szülőnek a
négy éven át tartó, a közösségért tett, áldozatos, segítőkész
és szeretetteljes munkálkodásaiért.

• Major Ildikó részére a vízisport
osztályért végzett áldozatos
munkájáért.
• Csepkéné Varga Zsuzsanna
részére a szülői munkaközösségben végzett munkájáért.
• Hajdu Zita és Takácsfi József
részére a 8.a osztály közösségért végzett kiemelkedő munkájukért.
• Jancsik Beáta részére a 8.a
osztály közösségért végzett
kiemelkedő munkájáért.
• Kratancsikné Heiden Rózsa
szülőnek köszönettel az osztályközösségben végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.
• Tomory Mária szülőnek köszönettel az osztályközösségben

végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.
• Héger Zsanett szülőnek köszönettel az osztályközösségben
végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.
• Gulyás-Szabó Judit szülőnek
köszönettel az osztályközösségben végzett kiemelkedő és
áldozatos munkájáért.
• Pucsekné Szelei Marianna
szülőnek köszönettel az osztályközösségért végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.
• Dienes Viola szülőnek köszönettel az osztályközösségért
végzett kiemelkedő és áldozatos
munkájáért.

Sport élet
A helyi
sikertörténet
Lassan 10 éve, hogy Kápolnásnyéken egy U13-as csapat született Andorka Péter edzői irányítása
alatt. A csapat néhány év leforgása alatt nagyobb sikereket ért el,
azonban, miután kinőttünk korcsoportunkból, edzőváltás következett, aminek következményeképp
több játékos is eligazolt. Egy fiatal
csapat került be az U16-os korosztályba, ahol meggyűlt a bajunk
a nálunk pár évvel idősebbekkel
szemben. Azonban a 2012/2013as szezonban bajnoki címet ünnepelhetett fiatal csapatunk Tóth
László vezényletével, amely már
komoly sikernek számított.
Az következő szezonban a csapat ismét képes lehetett volna a

bajnoki címre, de a fontos pillanatokban megingott, és 1 ponttal lecsúszott a bajnoki sikerről, amivel
bronzérmet tudott szerezni a csapat. 2015 őszén a csapatvezetőség
megköszönte Tóth László munkáját, és egy fiatal budapesti edző,
Höltzl Richárd vette át a csapatot,
amely már az U19-ben folytatta
a munkát. A kemény munka és a
frissen igazolt játékosok, valamint
az edző soha nem látott lendületet hoztak a csapatba. 2015 őszét

harmadik helyen zárta a csapat, 2
ponttal lemaradva az első helyezettől. Az edzőváltás eleinte problé-

Véget ért egy újabb
hosszú szezon
A bajnokság elején a vezetőség azt a célt
tűzte ki, hogy a csapat végezzen az első ötben. Ha csak pusztán a helyezést nézzük,
akkor kijelenthető, hogy a csapat nem tudta
teljesíteni a kitűzött célokat, hiszen csak a 6.
helyezést tudta megszerezni. Elkeseredésre

mákat okozott, az első meccseken
nem mindig sikerült megszerezni
a 3 pontot, de november végére
kiderült, hogy a bajnoki cím egy
reális cél.

A tavasz során az összes hazai
meccset megnyerte a csapat, és
idegenben csak a második helyezett Bakonycsernye otthonában
nem sikerült pontot szereznünk.
A bajnoki siker végül 3 pont
előnnyel lett meg.
Az ünneplés ezután természetes volt, a záró fordulóban hazai pályán közel 200 ember buzdította a csapatot és segítette a
9-1-es győzelemhez, amellyel be-

azonban semmi ok. A tavalyi évhez képest
idén a csapat 7 helyet javítva, a vállalható
6. helyen zárt. 15 ponttal többet gyűjtve, 23
góllal többet szerezve és 4-gyel kevesebbet
kapva, mint az előző évben. A 2015-2016-os
szezonban felnőtt mérkőzésen 10 ifjúsági
játékos is kapott kisebb nagyobb szerepet.
A következő szezonban hatalmas változás
nem igazán lesz, a klub próbálja a jövőben
is lehetőség szerint környékbeli fiatalokkal

biztosította első helyét a csapat.
Az új játékosok mellett U13-as
legendák is segítették a csapatot.
Már akkor is játszott: Kiss Árpád,
Németh Márk, Sarf Gergő, Gerhát András, Mocsári Máté, Velki
Máté, Kratancsik Tamás és a szezon utolsó két meccsére visszatérő Sikó Koppány. A csapat további
tagjai: Kuti Zsolt, Tombor Dávid,
Jung Krisztián, Sziládi Norbert,
Kollár Gábor, Gerhát Csaba, Zsohár Attila, Kásai Dániel, Magyar
Vazul, Nyitrai Ádám, Nemecsek
Bence, Varga József, Eipl Szabolcs,
Devecsai Márk, Kotlacsik Tamás,
Preimayer Bence és az edzőnk
Höltzl Richárd. Jövőre a csapat
a megye 1-ben folytathatja remeklését, továbbra is az U19-es
korosztályban.
HAJRÁ NYÉK!!!
Kratancsik Tamás és Velki Máté

megerősíteni a keretet. A cél jövőre, hogy
lehetőleg az ebben az évben megszerzett
6. helyezéshez képest előrébb végezzünk,
illetve kiemelkedően fontos a helyi fiatalok
beépítése a csapatba.
Ez úton köszöni meg a KVSE játékosai és
edzői az önkormányzat, a vezetőség és természetesen a szurkolók egész éves támogatását!
Hajrá Nyék!
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű magvai április elejétől kezdődően tömegesen
csíráznak, virágzásának ideje
zömmel július vége, augusztus
és szeptember hónapok. A par-

lagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás,
kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy
teljes mértékben eltávolítja a
parlagfüvet. Biztos eredményt
hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás,
valamint a korszerű gyomirtó
szerekkel végzett védekezés.
A törvény értelmében a földhasználónak vagy bejelentett
földhasználat hiánya esetén a
tulajdonosnak, minden év június

Kápolnásnyék legifjabb
polgárai

30-ig gondoskodnia kell a megelőzésről. A hatóságok belterületen
az illetékes jegyző, külterületen a
Fejér Megyei Kormányhivatal - július elsejétől a vegetációs időszak
végéig hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések
alapján ellenőrzik a jogszabályi
kötelezettség betartását.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és
közérdekű védekezést rendel
el. Amennyiben a földhasználó
nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel
járó hatósági feladat költsége
a mulasztót terheli. A parlagfű
elleni védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén a Kormányhivatal növényvédelmi bírságot
szab ki, amelynek mértéke tizenötezer forinttól akár ötmillió forintig is terjedhet, attól függően,
hogy az adott fertőző ingatlan
külterületen vagy belterületen
fekszik, továbbá, hogy mekkora

a fertőzött terület nagysága és
a fertőzöttség mértéke.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettség
betartásával, lakókörnyezetük
gyommentesítésével, valamint
a zöldterületek gondozásával segítsék a parlagfű és más pollen
allergiában szenvedők tüneteinek enyhítését és ezzel életkörülményeik javítását!
Dornyi Sándor
jegyző

Gratulálunk Sarkadiné
Szelmann Magdolnának...
...aki a Fehérvárcsurgón megrendezett Európai Dísznövény és
Kertművészeti Napok Kiállításon első díjat nyert munkájával, valamint köszönjük a település központjában végzett virágosításhoz
nyújtott segítségét.

Sok szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakosait. Jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk a szülőknek és a babáknak is.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Újszülött neve
Kis Kasza Cseres Gergő
Lábodi Lenke
Boros Petra
Takács Barnabás
Szomor Bendegúz
Holcsa Henriett
Kossa Kamilla
Kárai Zalán

Szül. ideje
2016.05.19.
2016.05.26.
2016.05.29.
2016.05.30.
2016.06.02.
2016.06.16.
2016.06.17.
2016.06.17.

Édesanyja neve
Mészáros Melinda
Hajas Anikó
Márta Szilvia
Guba Anikó
Bajári Szidónia Zsanett
Vurczinger Kitti
Kossa Anett
Horváth Ildikó
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Avatási ünnepség
a Dabasi Halászkastélynál
Kápolnásnyék az 1900-as évek első
évtizedeiben több gyönyörű kastéllyal és
kúriával büszkélkedhetett. Sajnos a történelem vihara ezek nagy részét elpusztította. A
megmaradtak közül a Dabasi Halász család
kastélya, amely Magyary-Kossa Anna kezével
került Dabasi Halász Sámuel kezére a birtok
a 19. század első felében. Majd az 1800as évek második felében fia Halász Lázár
volt az egyik legnagyobb birtokos Nyéken,
gazdaságát 1893-ban már bérlők művelték.
Ez olyan jól jövedelmezett, hogy a család
1895-ben már 1235 katasztrális holdat birtokolt, korábbi földjeinek dupláját, és övék
volt a legjobban gépesített gazdaság is. Fia,
Dabasi Halász Gedeon az 1910-es években
építtette át a mai formában a család kápolnásnyéki kastélyát. Az akkor neobarokk stílusban átalakított épületet 1945-ig a Halász
família lakta. Az 1945 utáni kollektivizálással
termelőszövetkezeti tulajdonába került az
épület: a Vörösmarty TSZ irodái működtek
a falai között. Az épület ezekben az időkben
felújításra nem került, állapota folyamatosan romlott. A TSZ többször felkínálta az
önkormányzatnak megvételre, de nem volt
szabad pénzeszköz a vásárlásra, a felújításra
meg semmiképpen. Örültünk, mikor végre
vevő jelentkezett, akinek segítettünk is a
vásárlás lebonyolításában, majd amikor jelezték, hogy fel kívánják újítani a folyamatosan romló épületegyüttest, láttunk halvány
szikráját a kastély megmaradásának. Megkezdődtek a tervezési, pályáztatási, majd
a bontási munkák. Mindenki kétkedve, de
titkon bizakodva figyelte, hogy mi történik
az egykori munkahelyével, vagy a környék
egykor szebb napokat megélt épületével.
Elkezdték a sérült falakat javítani, a lebontott tetőzetet visszaépíteni. Csodálatos
szépen beburkolták, visszaállították a háború
előtti ónozott tetődíszítéseket, toronysisakokat. Elkészültek a díszrácsok, a hátsó terasz,
valamint a belső részek is folyamatosan felébredt, Csipkerózsika álmából, köszönhetően
a megyei levéltárban megőrzött tervezési
dokumentációnak. Elkészült a kerítés, a külső
parkoló, majd következett az udvar és a kert,
parkká való kialakítása. Azt hiszem, hogy a
legkritikusabb szemlélők is csak elismeréssel
szólhattak az elvégzett munkáról, mert mára
Kápolnásnyék egy „ékszeres dobozzal” egy
csodálatos kastéllyal gazdagodott. A melléképületeket is elkezdték helyreállítani.

2016. június 25-re tűzték ki a hivatalos
átadási ünnepséget. Az épületegyüttes új
nevet kapott, amelyet a jövőben sokat fogunk hallani: HALÁSZ GEDEON KÖZPONT
– Halász-Kastély Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10. Az átadási ünnepségre sok
közéleti, politikai vezető mellett a megyei
közgyűlések, országos hatókörű intézmények, kulturális és idegenforgalmi szervezetek vezetői meghívást kaptak, s jöttek el
megcsodálni a kápolnásnyékiekkel együtt az
elkészült létesítményt. A Himnusz éneklése
után Kelemen István színművész köszöntötte a házigazda Velencei-tavi Kistérségért
Alapítvány nevében a megjelent államtitkárokat, országgyűlési képviselőket, a megyei
közgyűlések elnökeit, az országos hatáskörű
állami és gazdasági szervezetek és intézmények vezetőit, a térségi polgármestereit
és minden meghívott vendéget. Felkérte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkárát Fónagy Jánost a Halász Gedeon
Központ avatási beszédére.

Fónagy János felidézte, hogy a Fejér
megyei Kápolnásnyék a Velencei-tó főváros felé eső kapujaként mindig is jelentős
kereskedelmi és szolgáltató központ volt.
Jelentőségéhez a Dabasi Halász család is hozzájárult, gazdaságuk az egyik legnagyobb volt
a környéken. Közölte: Halász Gedeon idején
készült el a kastély, amelyben a második
világháború végéig éltek. Utána a családot
megfosztották vagyonától, gazdaságától, a
kastélyra pedig a pusztulás várt, egészen
addig, amíg a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány uniós és egyéb források bevonásával
meg nem mentette. Az államtitkár szerint
a létrejött Halász Gedeon Központ fontos
kulturális, turisztikai találkozási hellyé válhat.
A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély 306,1
millió forint európai uniós támogatásból és
az alapítvány 16,11 millió forintos önrészből
újult meg. Fónagy János avatóbeszédében
kiemelte: a kastélyok, várak történelmi lenyomatok, amelyek az épített örökség fontos
elemeiként maradtak fenn. Trianon után nagy
részük elkerült az ország jelenlegi területéről,
a többit elpusztították a második világháború
idején és az utána következő időszakban tette hozzá. „Az évszázadok alatt létrehozott
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épített örökséget olyan állapotban hagyta
ránk a kommunista diktatúra, hogy annak
megmentése évtizedekre munkát ad még a
következő generációnak is” - mondta. Hozzátette: mindhárom Orbán-kormány felvállalta
ezt a munkát, a vár- és a kastélyprogramban több mint 50 milliárdot biztosítanak az
épületek felújítására, miközben a Rómer
Flóris-terv a határokon túli kastélyokról, a
Hauszmann-terv pedig a Budavári Palota
megmentéséről szól. Az avató beszédet követően Spányi Antal Székesfehérvári megyéspüspök áldotta meg az épületet, de áldást
mondott mindazokra is akik a munkálatokat
végezték és a majdani látogatókra is kérte az
isteni kegyelmet és jó szándékot.
Rátóti Zoltán színművész, Vörösmarty
Mihály: Gondolatok a könyvtárban című
versét szavalta el.

Az avató szalagot Fónagy János és L.
Simon László államtitkárok és Kazay Viktor
az üzemeltető alapítvány kuratóriumi elnöke
vágta át.
A kastély avatását követően egy festmény kiállítás nyílt meg az épületben a „65
éves MKB Bank gyűjteménye a 200 éves
kastélyban” című kiállítás. Sándor Benedek,
az MKB vezérigazgató-helyettese kiemelte:
a bank a rendszerváltás óta tudatosan gyűjti
a hazai magyar festményeket. Céljuk, hogy
az utókor számára megőrizzék a páratlan
képeket, a gyűjtemény ma már több száz
festményből áll. Mint mondta, elsősorban
19. századi festőkre koncentrálnak, de kortárs festmények is vannak a gyűjteményben.
A kápolnásnyéki tárlat a korábban a
Várkert Bazárban bemutatott festmények
válogatása, köztük olyan alkotók képeivel,
mint Mednyánszky László, Benczúr Gyula,
Barabás Miklós, Csók István, Aba-Novák
Vilmos, Székely Bertalan vagy Rippl-Rónai
József. Az 54 festmény a kastély öt termében
év végéig lesz látható. A jelenlévők, a 65
éves MKB Bank gyűjteményének kurátora,
Rubovszky Évának vezetésével csodálhatta
meg a színvonalas kiállítást.
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500 millió
forintból létesült
inkubátorház
Kápolnásnyéken

A kastély avatását követően egy másik
objektum avatása következett. A létesítményt, amely a Halász Gedeon Központ
része, szombaton adta át Tessely Zoltán
térségi országgyűlési képviselő. Tessely Zoltán avatóbeszédében felsorolta a térség
jelentősebb nemesi családjainak nevét és a
hozzájuk kötődő kastélyokat, nemesi kúriákat, s hangsúlyozta, nem urizálás a törekvés,
hogy a kormány támogatásával a magyar
múlt kultikus helyein gazdasági, szellemi és
kulturális műhelyek jöjjenek létre. Működésükhöz bevételek kellenek csakúgy, mint a
múltban, de az akkori uradalmak több ezer
hektáros termőföldjei híján más út kell, ez
pedig a mintaértékkel bíró Halász Gedeon
Központ, amely nem pusztán kulturális és
turisztikai értéktér, hanem innovációs, okta-
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tási és gazdasági központ is - tette hozzá. A
képviselő szerint a kápolnásnyéki inkubátorház a kutatás-fejlesztés egyik ékköve lehet,
és ezzel a magyar gazdaság egyik motorja is.
Rámutatott, hogy a DFT-Hungária inkubátorháza a környékbeli kis és közepes
vállalkozások teljes körű kiszolgálását tartja
szem előtt. Tessely Zoltán közölte, hogy a létesítmény alapterülete több mint ezer négyzetméter. Helyet kapott benne nyolc iroda,
amelyek akár egy-egy cég fióktelepeként is
szolgálhatnak. Ezen kívül három többfunkciós
és három egyfunkciós képzési- és bemutatótermet is kialakítottak, külön parkolóval, közösségi térrel. Az avatószalagot Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, Pablényi Attila a DFT
Hungária Zrt vezérigazgatója és Podhorszki
István Kápolnásnyék polgármestere vágta át.

A nagyteremben a megjelent mintegy
350 fős vendégkör előtt L. Simon László, a
Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért
felelős államtitkára pedig ünnepi köszöntő
és köszönő beszédet mondott.

A Halász
leszármazottak
öröme
A Dabasi Halász család leszármazottai
is részt vettek az avatási ünnepségeken.
Kirtsch Annamária és Szabóné Kircsfalusy
Katalin elmondták, hogy jó szívvel emlékeznek mindig vissza Kápolnásnyékre és a
kápolnásnyékiekre.
Meséltek arról is, hogy a kastélyhoz huszonkét holdas park tartozott, s ennek távoli sarkában bújt meg a Halász család sírboltja, amely
valamikor a XIX. század közepén épülhetett,
klasszicista stílusban, nagy kváderkövekből.
Ebben helyezték örök nyugalomra Schweidel Annát 1922. augusztus 15-én. Ekkor már
itt nyugodott férje és apósa is, majd később
még többeket temettek ide a rokonságból.
A sírboltot a II. világháborúban az oroszok
földúlták, egyebek mellett egy ötnapos fiúcska
vaskoporsójában krumplit sütöttek, mesélte
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Annamária és Katalin a családi emlékezetben
fennmaradt, dermesztő emléket. A sírt már
nem tudták rendbe tenni, a földi maradványokat sem sikerült kimenteniük. Ezek a következő esztendőkben éppúgy szétszóródtak, mint
maga a família. Próbálták a kripta bejáratot
befalaztatni, de egy személy kibontotta és a
családi legendárium szerint az illető rövidesen
utána belefulladt a Velencei-tóba. A nyékiek
azt suttogták, hogy ez a háborgatott ősök bos�szúja lehetett. Államosítás és kitelepítés jutott
osztályrészül a Halászoknak, s csak a rendszerváltás idején lett volna lehetőség rá, hogy
az egykori birtokból egy részt, s a sírkápolna
területét kárpótlási jegyekkel visszaszerezzék,

Kiemelte, hogy Kápolnásnyék nem csak
a felújított kastéllyal és inkubátorházzal
gazdagodik, hanem a településközpont
is megújul, a kormány 200 millió forintos
támogatásával. Elmondta azt is hogy, fél
éven belül megkezdődik a kivitelezés a falu
központjában, amely eltünteti az árkokat,
a villanyoszlopokat, a köztéri szobrok és
emlékművek is rendezettebb helyet kapnak,
valamint egy községhez méltó burkolatokkal
ellátott központi tér kerül kialakításra, amely
rendezvények lebonyolításától, helyi piacon,
vásárterületen keresztül sok mindenre lesz
alkalmas. További 70 millió forintból egy új
bekötőutat is építenek. Megköszönte a tervezők, a kivitelezésben résztvevők munkáját
és mindazoknak, akik segítettek Kápolnásnyék eme gyöngyszemeinek kialakításában
és megvalósításában, a községnek pedig
további jó fejlődést, fejlesztést kívánt, valamint gyarapodó vállalkozásokat és mennél
több munkahelyet, amelyek elérésében a
kormányzat részéről támogatást ígért.
Kupi László képviselő

a nyékiek egyhangúlag lemondtak a család javára, de egy nadapi család rálicitált a területre
és ők szerezték meg amelyet a leszármazottak,
ma is nagyon fájlalnak. Azt is mesélték, hogy
amikor a TSZ birtokba vette a kastélyt, aTSZ
elnök annyira jól érezte magát benne, hogy
egy látogatásuk alkalmával azt mondta, hogy
annyira megszerette az épületet, hogy soha
nem költözik ki belőle. Mint tudjuk nem így
lett. Nagy örömmel fogadták a meghívást a
kastély avatási ünnepségére, bár sokáig kételkedtek benne, hogy valaha is ilyen formában
ismét megfiatalodik az épület együttes, de a
boldogság és a meghatottság könnyeit csalta
szemükbe a szép épület látványa és boldogan
járták be gyermekkoruk lakóhelyét. Azt fájlalják, hogy a sok berendezési tárgyból és bútorból nem maradt a család birtokában semmi,
mert szívesen felajánlanák a kastély részére.
Elmondtam, hogy megkeressük a még itt-ott
kallódó Halász emlékeket és szeretnénk ezeket
az eredeti helyükön tudni. Mindehhez kérem
a Kápolnásnyékiek segítségét.
Kupi László helytörténeti kutató
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KoncerTÓ
Kápolnásnyéken
Idén először rendezik meg a KoncerTó
komolyzenei koncertsorozatot, amelyen
június 23–25. között több előadással került
megrendezésre. A három nap koncertjeit
három helyszínen rendezték meg, a velencei
Szent István király templomban, a frissen
felújított kápolnásnyéki Dabasi-Halász kastélyban, illetve a Velence Korzón, háttérben
a tó nyújtotta csodálatos panorámával, ahol
nincs más dolgunk, mintha hátra dőlni és

lazítva élvezni a zenét. Fellépett, Érdi Tamás Prima Primissa-díjas zongoraművész,
a Klassz a Parton rendezvényeiről is méltán
híres Óbudai Danubia Zenekar, és az Ewald
rézfúvós együttes, de zenekari előadásban
hallgathatták kedvenc filmjeink betétdalait,
ahogyan azt néhány hete Hans Zimmer prezentálta Budapesten. Sőt, még itt sincs vége
a történetnek, a június 25-i, 19 órás előadás
a gyerekeknek szólt, az interaktív Mozart-est
pedig mindenki számára emlékezetes, sokkal több mint egy szimpla koncertélmény.
2016. június 23-án csütörtökön az Ewald
Rézfúvós Együttes, pénteken a Budapest

Saxophone Quartet, szombaton az Óbudai
Danubia Zenekar Mozart interaktív koncertje a gyerekeknek , majd esti előadáson
az Óbudai Danubia Zenekar és Érdi Tamás
zongoraművész léptek fel a Kápolnásnyék,
Dabasi-Halász Kastély parkjában csodálatos
díszlettel, a kastély háttérrel. Bízunk abban,
hogy a programokra, koncertekre legközelebb többen jönnek majd el, hozzá kell
szoknunk, hogy Kápolnásnyék, nem csak
irodalommal, hanem komolyzenével is várja
a látogatókat, a település lakósait.
Kupi László

Gyermeknapi
rajzverseny

3-5-ig
6-8-ig
9-13-ig
hirdettünk győztest.

book oldalon, a „Rajzpályázat”
mappában voltak megtekinthetők és a kiválasztott rajz „like”-ja
egy szavazatot ért.

Szikrázó napsütés, remek programok, jókedvű gyermekek, szüleik és nagyszüleik.

Mindhárom kategória 1. helyezettje 1-1 szett sisak, könyök,
kéz- és térdvédőt nyert.

A legtöbb „like”-ot kapó gyermek rajza nyert.

Ezek jellemezték az idei kápolnásnyéki gyereknapot.

A pályaművek a Generali Képviselet Kápolnásnyék és Mór face-

A szavazás 2016. június 1-től
június 14-ig tartott, az ajándékok átadása az alábbi képeken
A győztesek:

3-5 éves: Szelei Dorina

6-8 éves: Pethes Zoé Viktória

A számos ügyességi játék mellett
a Generali Biztosító Kápolnásnyéki Képviselete rajzversenyre
invitált kicsiket, s nagyobbacskákat. A pályázat témája „játszótéri, nyaralási, sportolási
élményeim”volt.

látható.
Gratulálok a győzteseknek, kívánok sok szép élményt a szünidőre, és balesetmentes vakációt!
Szabó Ferenc
Képviselet vezető

A pályázat célja: Gyermekek figyelem felkeltése a fent említett
tevékenységek közbeni baleset
veszélyekre, és annak elkerülésének módjaira.
Tekintettel, hogy a gyerekek
3-tól 13 éves korig jelentkeztek,
így 3 korosztályban,

Nyék falvak
találkozója
2016. június 24., 25., 26. napján Alsónyék
község önkormányzata látta vendégül a „Nyék”

falvak delegációit. Önkormányzatunk is 8 fővel
képviseltette magát a „Nyék-Feszt”-en.
Színvonalas programokkal, műsorral
szórakoztattak bennünket vendéglátóink.
Felavattuk a „Nyék- Fa”-t, megnézhettük
többféle képzőművészeti kiállítást, tapsolhat-

9-13 éves: Prandovszki Zsófia

tunk különböző, sokszínű hagyományőrző
csoport bemutatójának, az estét pedig bállal
és tűzijátékkal zártuk.
Köszönjük a meghívást, jól éreztük magunkat.
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Önkormányzatunk az idei évben is megállapodást kötött Turbók Jánossal,
a Popstrand főrendezőjével az Agárdi Popstrand nyári zenés rendezvényeire. A megállapodás értelmében
minden Kápolnásnyéken élő, állandó lakóhellyel rendelkező lakos 50%-os belépési kedvezménnyel tudja
igénybe venni az Agárdi Popstrand saját rendezésű koncertjeit.
A kedvezmény igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy egyéb személy
azonosításra alkalmas igazolvány (jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya, együttes felmutatása szükséges.
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2016. évi változások a szervezet életében
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi
szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési
hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása
a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás,
valamint a támogatási források hatékony felhasználása
érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles
körben történő hozzáférhetővé tétele.
2014-től új programozási időszak kezdődött az Európai Uniós támogatásokban, Vidékfejlesztési Program
(VP) néven Magyarország kormánya új támogatási
programot indított el a vidék felzárkóztatására.
Ezek a változások a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
szervezetére is hatással voltak, így többek között
átalakult szervezetünk és megfrissülve, új arculattal
és lendülettel csatlakozott ezekhez a változásokhoz.
Megújultak szolgáltatásaink is: elindult Facebook
oldalunk, látványos eredmény továbbá, hogy az új arculathoz igazodva elindult az MNVH honlapja, amely
továbbra is a www.mnvh.eu hivatkozással érhető el.
Fontos változás, hogy egyszerűsödött a regisztráció
folyamata és a projektötleti felhívásokat kezelő

felület is. Várhatóan a tavasszal meghirdetésre
kerül a helyi fórumok, események szervezésére
vonatkozó projektötleti felhívásunk, melyre várjuk
regisztrált partnereink ötleteit. A továbbiakban a
regisztrációval rendelkező partnerek lesznek jogosultak projektötlet benyújtására, tehát ha még nem
regisztrált, akkor ezt érdemes mielőbb elvégeznie.
A 11/2016. (IV.26.) MvM rendelet, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat működését szabályozó
új rendelet, s amelyhez igazodva új Cselekvési
Terv elkészítése vált indokolttá. Ebben megfogalmazzuk, hogy a szervezetünk milyen feladatokat
és célokat kíván megvalósítani ebben a ciklusban.
A rendelet értelmében újjá alakul az MNVH Tanács
és Elnöksége is.
Az MNVH területi felelős hálózata továbbra is
működik, munkatársaim minden megyében elérhetőek, ezzel is szeretnénk Önhöz még közelebb
vinni a szolgáltatásainkat és segítségünket.
Keressenek bizalommal!
Kutai Tibor, MNVH Fejér megyei területi felelős
AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
MINISZTERELNÖKSÉG
H-6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A.
TEL: +36-30 6129875
E-MAIL: mnvh.fejermegye@me.gov.hu
www.szechenyi2020.hu

Kisbíró
Egyéb közérdekű
információk

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

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

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

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, 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, közfoglalkoztatás 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, növényvédelemmel és
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

19

2016/június-július

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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: 06-80-533-533
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

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

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

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

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

Szabó Ferenc
Képviseletvezető

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

Irodák: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

Tel.: 30/502-7517

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

8060 Mór, Deák F. út 26

20/225-4300

GERGELY SAT BT.

