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Kápolnásnyék Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

az

1956.

évi forradalom és szabadságharc
60. évfordulójának

emlékére rendezett ünnepségre.

Időpont: 2016. október 23. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Művelődési Ház
Ünnepi

beszédet mond:

Podhorszki István

óra

polgármester

Közreműködnek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
Koszorúzás

a

Hősök

terén lévő

1956-os forradalom és

szabadságharc

emlékére felállított kopjafánál

Kérjük,

tiszteljék meg jelenlétükkel az ünnepi megemlékezést!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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Mihály mackó
története…
több, mint egy
szalmabáb?
Valójában több van Mihály mackó története mögött, mint azt bárki is gondolná.
Benne van egy emlék, szeretet, hogy
nem akarjuk feledni, hogy legyen jó a falunak, hogy ne mindennapit alkossunk. Tömören így tudom leginkább megfogalmazni.
Viszont szeretném megosztani minden
Lakótársammal, hogy miért is van lelke Mihály mackónak.

Személy szerint sokat gondolkodtam
azon, mit is lehetne olyant csinálni a falu
központjába, ami nincsen sehol, ami egyedi,
ami nem tömeg és tetszést válthat ki. De
nem jött az ihlet…aztán bele is nyugodtam nem lesz idén semmi. Majd egy csü-

XVI. Szent Mihály
nap…ahogy én
láttam!
A tavaly írt Mihály napi beszámolómat
így zártam: „Bízva a szebb időjárásban, jövőre találkozunk!” Úgy tűnik az egy éves
fohászom hatásos volt, hiszen egész nap
szikrázó napsütés fogadott bennünket. Ennek köszönhetően polgármesterünknek sem
kellett aznap lemondania! – ez most a vicc
része volt, mivel azt mondta, ha ezt sem
tudja elintézni, hogy jó idő legyen aznap,
megbukott a polgármesterségben.
Az idei évben több változást vehettünk
észre a rendezvény összetételében. Legnagyobb újdonság, hogy először kettő napos
lett a falunapunk. Hogy miért? Hogy is kezdődött a szervezés?
Mikor elkezdtünk beszélgetni erről,
egymástól függetlenül többen javasoltuk,

törtöki napon megkeresett Farkas Károly
alpolgármester Úr, hogy hol van a tavalyi
bábuk „ruhája”. Gondoltam magamban, na
olyant biztos nem csinálunk, ami minden
településen megtalálható, nekünk más kell.
Belevetettem magam a keresésbe és pár
perc múlva jött „A” mackó ötlete.
Rögtön tudtam ez nem véletlen. Hogy
miért is? Kedves néhai alpolgármester As�szonyunk, Reichenbachné Márti megszállott
macigyűjtő volt. Valamiért azt éreztem Ő
vezérelt, hogy elém kerüljön egy hasonló
szalmabáb. Hogy ezzel is kifejezhessük számára, hogy nem feledjük….
Szóval egy óra múlva már a kellékeket
szereztük be és pénteken a szalmabálák már
a tervezett helyen is voltak polgármester
Úrnak köszönhetően. Majd felkérve a Reichenbach család segítségét, el is készült
Mihály mackó, a XVI. Szent Mihály nap alkalmának megünneplésére.
De a hatalmas siker csak ezután következett. Mi sem gondoltuk. Tudtuk, hogy egyedi, hogy ilyent talán még soha nem is láttak
a környékbeliek, hogy tetszést fog kiváltani,
de hogy ekkorát…- azt hiszem mindannyiunk
nevében írhatom- nem hittük volna.
Az, hogy gyermekcsoportok jöjjenek más
településekről csak azért, hogy megnézhessék, hogy a közösségi oldalak tele legyenek
a mackó előtti gyermekfotókkal, álmunkban
nem gondoltuk volna.
Nagyon sok ember munkája járult ahhoz
hogy próbáljuk meg többnapossá tenni a
bulit, ami egyöntetűen pozitív visszajelzést
váltott ki mindenkiből. Szerettük volna, ha
a kápolnásnyéki fiataloknak is biztosítani
tudnánk valamiféle szórakozási lehetőséget,
mert bevallottuk, ebben nem voltunk a legerősebbek eddig és szeretnénk tenni ellene.
Kovács Gábor képviselő Úrral nagy harcunk folyt egymással, hiszen ő szorgalmazta
a rockot, én pedig a retro bulit. Aztán, hogy
mindkettőnknek igaza legyen, végül döntöttek helyettünk és mindkettő lett. – Ezúton
is köszönöm Gábor, hogy amit az elején
nagyon elleneztél, annak ellenére mégis
Te lettél az, aki az első sorban a legjobban
érezte magát!
Így pénteken az ACid/DC Zenekar szórakoztatta közönségét, majd hét órától DJ
Smash táncoltatott meg mindenkit retro
discojában.
A szombati nap főzéssel és kispályás
focival kezdődött. Már délelőtt is a megszokottnál sokkal többen látogattak ki a

hozzá, hogy építményünk létre jöhessen.
Az összes falubéli nevében kívánok köszönetet mondani számukra:
Gyallai György, Illes Róbert, Zámbóné
Vajda Adrienn – szalmabálák, Ispán József –
szalmabálák, Podhorszki István, Reichenbach Tibor, Reichenbach Dóra, Gáspár Bence,
Gáspár Barna, Gáspár Attila, Török Linett,
Bruck Patrik, Radó László, Farkas Károly, Farkas Károlyné, Nagyné Ujj Gyöngyi, Bocskai
Ildikó, Istvánovits Renáta.

Kedves Márti néni!
Én tudom, hogy véletlenek nincsenek
és nem hiába került elém ez a mackó, mint
ötlet és tudtam, hogy ezt nekünk meg kell
valósítani. Érzem, hogy onnan fentről segíti
munkámat és azt is támogatja, hogy tovább
vihessem és megvalósíthassam mindazt,
amikről olyan nagyon sokat álmodoztunk
és tervezgettünk. Tudom, hogy együtt örül
velünk!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

faluközpontba, amiből már éreztem, hogy
valószínű délután még többen leszünk.
Vagyis reménykedtem. 14 órakor megnyitásra került hivatalosan is a XVI. Szent
Mihály nap Kápolnásnyéken. Körünkben
ünnepeltek Alsónyék, Feketenyék és Ipoly-
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nyék polgármesterei, alpolgármesterei és
képviselői is. Ezután átadásra került a posztumusz Díszpolgári cím néhai Boronai József
részére, melyet felesége vehetett át.
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a jó barátok” című dalt a falu képviselőivel
együtt, jelezve ezzel, számukra milyen fontos
az, hogy összetartó falu legyünk.

A Verebi Dalosajkú Szépasszonyok Karának műsora is nagy sikert aratott.
Tabáni István fellépése után még sokáig
velünk maradt, rengeteg autogramot osztott ki, fotózkodott mindenkivel, aki csak
szerette volna.

Majd polgármester Úr, Polgármesteri
Elismerő Oklevelekkel méltatta - „Településünk fejlődéséhez és rendezvényeihez nyújtott önzetlen segítségéért” – a Vörösmarty
Nyugdíjas Klubot, Barátság Klubot, Bukovics
Krisztián és a pettendi fiatalok csapatát, Horváth Zsuzsannát, Kiss Zoltánnét, Sarkadiné
Magdit, Reichenbach Tibort és jómagamat.
Ezt egy rendhagyó esemény követett,
Pápai Lajosné Icukának átadásra került a
„Kápolnásnyék Aranyanyuja” díj, melyről
bővebben külön cikkben olvashatnak.
A további programok összeállításánál
figyelembe vettük, hogy minden korosztály találjon magának megfelelő programot,
előadót. Szerepeltek az óvodások, műsoruk
után őket a Zenekuckó szórakoztatta.
Felléptek az iskola táncosai is Horváth
Gábor vezénylésével. A fiataloknak szántuk
Péter Srameket, aki azt hiszem elolvasztotta
közönségét közvetlen stílusával.
Szabó József –Tamburás – képviselő Úr
elénekelte többek között az „Azért vannak

Fosztner Betti és a Zumbások csapata
is igyekezett megmozgatni a közönséget.

A nagy sikert kétségtelenül az este hozta
Lagzi Lajcsi fellépésével. Személy szerint
olyan érzésem volt, hogy itt mindenki felhőtlenül jól érzi magát, felszabadultan énekel
és mulat öt évestől nyolcvanöt évesig.
Számomra leírhatatlanul jó érzés volt az,
hogy ilyen hangulat tudott teremtődni és
főleg, hogy ilyen rengeteg emberrel.
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Na de nem csak Mi…Lajcsi is jól érezte magát. Mikor megérkezett, meglátta a

pólómon lévő feliratot és megkérdezte:
szereted Kápolnásnyéket? Majd a fellépés

Kápolnásnyék
Aranyanyuja
2016. – PÁPAI
LAJOSNÉ

olyan segítő foglalkozású nőket kutasson
fel, mutasson be és díjazzon, akik minden
nap bizonyítják különleges erejüket, kiválóságukat. A Richter Aranyanyu Díjra négy
kategóriában várták a jelöléseket: pedagógus, egészségügyi szakdolgozó, orvosnő
illetve szociális területen dolgozó.
Facebook közösségünkben való felhívásunkra, a beérkezett javaslatok alapján
derült ki, kit szeretnének legtöbben lakótársaink Kápolnásnyék saját jelöltjének.
Mindehhez az volt szükséges, hogy leírjuk
történetünket, számunkra miért pont Ő?
miért Ő az a hős, aki méltó erre, aki köztünk
él, halkan, csendben teszi a dolgát, hogy

Az idei évben rendhagyó dolog történt
a Szent Mihály napi ünnepség keretében
megtartott elismerő címek kiosztásakor.
Hogy pontosan mi?
Nos, úgy fél éve történt….megjelent a
Richter Aranyanyu felhívása, mely egy olyan
díj, ami csak nőknek szól, és célja, hogy

végén odajött hozzám és azt mondta: Én is
szerettem Kápolnásnyéket!
A tűzijátékot követően megkezdődött
az utcabál a Hospitál Duóval.
Így utólag bevallhatom, féltem…féltem
attól, mi van, ha kevesen leszünk…aztán
tessék…mindenkitől azt hallom, ennyien
még soha nem voltunk. Jó olyan visszhangot
hallani másik települések lakosaitól, hogy
náluk miért nincsen ilyen? Hogy egy hét
elteltével is erről beszélnek az emberek,
hogy milyen jól érezték magukat, hogy milyen jó volt…
Köszönet illeti meg az Önkormányzat
dolgozóit, akik hozzájárultak a tervezés,
szervezés, kivitelezés fázisaihoz, szabadidejüket áldozva tették dolgukat az egész
esemény alatt. Különösen Szabóné Ánosi
Ildikónak és Radó Lászlónak, hogy hátukon
cipelték a munka nagy részét. Köszönet illeti
meg az óvónéniket és rajtuk kívül Kápolnásnyék közmunkás dolgozóit, akik ugyancsak
sokat tettek hozzá ahhoz, hogy minden a
helyén legyen a rendezvényen.
Végül köszönöm polgármester Úrnak,
hogy vakon bízott bennünk és támogatott
bennünket a program összeállításakor!
Jövőre pedig még nagyobb dolog készül…!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

milyen elhivatott és kivételes ember.
Számomra egyértelművé vált rögtön,
ki lehet az az ember, aki a legalkalmasabb
ennek a történetnek a megírására, hiszen je-
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löltünk nem kis túlzással az életét mentette
meg és segítette át élete eddigi legnehezebb
életszakán. Így Kovács Brigitta történetével
neveztük be településünk tündéri egészségügyi dolgozóját.
Igaz, Richter Aranyanyu nem vált jelöltünkből, viszont ebből felbuzdulva úgy gondolom, nem sétálhatunk el ilyen egyszerűen
az ügy mellett. Mai világunkban a nők igazán
fontos alkotóelemei és mozgatói a társadalomnak. Hősies erőfeszítéseket tesznek,
melyért megérdemlik az elismerést. Főleg
azok a nők, akik nap, mint nap sokat tesznek értünk, családunkért és Kápolnásnyék
közösségéért.
Így Kápolnásnyék Aranyanyuja címet
Pápai Lajosné, Icuka vehette át.
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Pápai Lajosné falunkban több mint 20
éve dolgozik háziorvosunk asszisztenseként.
Születése óta falunkban él, itt járt általános iskolába is. A Teleki Blanka Gimnázium
elvégzése után egészségügyi végzettséget
szerzett. A székesfehérvári gyógyszertári központban dolgozott egy ideig, majd a mostani
Vörösmarty Gyógyszertárban helyezkedett
el. 1993 óta háziorvos-asszisztensként segíti
falunk lakóit.
Ő az az ember, ha elé kerülünk, mindig
kapunk tőle egy mosolyt, egy jó szót, egy
ölelést. Ő az, aki mindenkiről tudja, ha ránéz
éppen mi a problémája, mi fáj neki éppen.
Ez a figyelmesség mai rohanó világunkban
nagy kincs, hiszen a legtöbben nem figyelünk kellőképpen a másikra. Észrevétlenül

dolgozik, vigyáz az egészségünkre, ápolja a
szeretteinket. Példakép számunkra figyelmességével, gondoskodásával. Bár mindenki
Icukájaként az egész falu fordulhat hozzá,
szakmai elhivatottsága mellett soha nem hanyagolta el családját sem. Igazi családanya,
tündéri feleség, odaadó nagymama, és veje
szerint a legjobb anyós.
Köszönjük számára mindezt a törődést,
szeretetet, na és persze szaktudást, amit
Icukától kaptunk és kaphatunk. Így nagyban
méltó Kápolnásnyék Aranyanyujának cím
elismerésének viselésére.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

A vendégek egymás közti beszélgetéseiből
kihallatszott a megelégedettség és a tetszésnyilvánítás. A szervezők minden korosztályra
gondoltak, igyekeztek mindenki számára
megfelelő programot összeállítani.
Csak gratulálni tudunk az önkormány-

zat és a hivatal azon dolgozóinak, akik fáradtságot és időt nem kímélve létrehozták
ezt a felejthetetlen XVI. Szent Mihály napi
rendezvényt.
Ánosi Zoltánné
Barátság klub

A Tűzről pattant
nagyik Szent
Mihály napi
élményei
Kellemes őszi reggel, majd verőfényes
napsütés várta a XVI. Szent Mihály napi
rendezvényen résztvevőket. Kilenc óra körül a Vörösmarty park előtti megszokott
helyünket elfoglalva hozzáláttunk a menü
elkészítésnek. A nagyik, segítőikkel együtt
babgulyással várták a Szent Mihály napra
érkezett vendégeket. Hamarosan kiürült
a bográcsunk, pedig sokan szerették volna
még megkóstolni az általunk főzött gulyást,
azonban velük sajnálattal közöltük, hogy
majd jövőre, mivel az idei adag elfogyott.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, az
általunk készített babgulyás mindenkinek
nagyon ízlett. Ebből arra következtettünk,
hogy ezt a feladatot is sikeresen teljesítettük és ennek örömére az önkormányzattól
kapott pezsgővel koccintottunk.
Nagyon sokan eljöttek megkóstolni ételeinket és megnézni a színvonalas műsort.

Gratulálunk
Renátának
Szent Mihály napi falunapunk egyik színfoltja a Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadása volt. Nagy örömmel hallottuk, amikor
a Polgármester Úr Istvánovics Renáta nevét
mondta ki a díjazottak sorában.

Renáta személyében egy olyan embert
ismerhettünk meg, aki önzetlenül, időt és fáradtságot nem kímélve szervezi, segíti a település rendezvényeit, és ezekről fantasztikus
fényképeket is készít. Több évi munkájának
elismeréseként részesült a Polgármesteri
Elismerő Oklevél díjazásban, melyhez sok
szeretettel gratulál a Barátság klub.
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Szüreti
felvonulás és bál
Szeptember a szüret és a szüreti mulatságok hónapja. A szomszédos települések
sorra rendezik a felvonulásokat, amely hol a
régi szokások szerint zajlik, hol új elemekkel
bővítve használják ki a helyi lehetőségeket,
még szebbé, még hangulatosabbá téve a
régi, szép hagyományt.

Klubunk immáron 19. éve rendezi, és
ezzel egyben ápolja a szüreti felvonulás és
mulatság tradícióját.
Ennyi évvel a hátunk mögött mi mégis
mindig izgatottan készülünk, mert az idegek
borzolására alkalmas események minden
évben elértek bennünket, és bár minden
nehézséget el tudtunk hárítani, az idén ez
mégsem sikerült maradéktalanul. A felvonuló
fiatalok névsora, létszáma az idén is az utolsó

napokban állt össze, de a szükséges számú
lovaskocsi és hintó is megérkezett, a bíró és a
bírónő mellé további nyolc pár és kettő szép
cigánylány szegődött kíséretül. A báltermet
díszbe öltöztettük, a vendégeket terített asztallal vártuk. A hagyományőrzéshez híven
fiataljaink magyaros ruhát öltöttek és zeneszó
mellett vonult a menet Kápolnásnyék utcáin.
Felvonulásukat nyolc helyen szakították
meg, ahol a vendéglátók tiszteletére, no
meg a számukra előkészített finomságok
köszönetéül szívet melengetően, a nagymamákat is megforgatva ropták a táncot.
Lelkesedésük az esti műsoron sem csitult,
fergeteges előadásukat vastaps kísérte. De
nem csak a táncban, a vacsora felszolgálásában is jeleskedtek, mert ez is a mi szüreti
báljaink egyik hagyománya. Lányok és fiúk!
Köszönünk mindent!
De bármennyire is jól sikeredett minden,
sajnálatosan gyenge pontjává vált ennek az

eseménynek a zene szolgáltatása. A már évek
óta nekünk játszó, jól kipróbált és bevált zenekar a bál előtti napon váratlanul lemondta
a fellépést, maguk helyett egy kettő főt számláló zenekar érkezett, akik sajnálatos módon
nem a megszokott stílusú zenét játszották
és így nem is tudták a mindig megszokott
remek hangulatot biztosítani. Vendégeink
joggal várták, hogy estétől reggelig táncolnak,
önfeledten mulatnak, sajnos nem így történt.

Elnézést kérünk minden kedves résztvevőtől, kedves vendégeinktől, és ígérjük, hogy
mindent megteszünk a következő, 2017-ben
megrendezésre kerülő 20. jubileumi szüreti
bál régi megszokott hangulata érdekében.
Kedves barátaink, vendégeink, résztvevőink és felvonuló fiataljaink!
A jövő évi viszontlátás reményében
köszön el a Barátság Klub és krónikása
Kocsis Lászlóné

Köszönet a szüreti rendezvény támogatóinak! Kápolnásnyék 2016. szeptember 10.
Nemes Cukrászda
Bognár Imre Élelmiszerbolt
Szelindi Csabáné Állateledel
bolt
Pető Miklósné-Hajni fodrászat
NEO-TRANS 2000 Bt.
Orosz István és családja
VRT Autó Kft.
Orisek László Papírbolt
Olasz-Magyar Sütöde
Nemzeti Dohánybolt
Anya Tanya
Bukovics Erika Virágbolt
Ildi 100-as bolt
Ország Kft. AGIP BenzInkút
Csapágybolt
Kupi László és családja
Nusi 100 Ft-os bolt
Andi Turi
Szlávik István
Somogyi Károly gyógyszerész
Delta butik
Ermali Pék Kft.
PIZZA 7
Ciklámen virágbolt
Horváth László és családja
Pigment Festékbolt

Ballér István
Radó László és családja
Csepkéné Zsuzsa Iskolakonyha
Farkas Károly és családja
Józsa Béla és családja
Kápolnásnyéki Horgásztó
Sándor Zsuzsa
Sohár László zöldségbolt
Baráthi ruhakészítő, javító és
stílustanácsadó szalon
Petromán Enikő
Petromán Mónika
Baki Györgyné és családja
Révi Zsuzsa Pedikűr
Ispánovics Renáta
Szabóné Ánosi Ildikó
Kiss Zoltánné
Petromán Ferencné
Mester Ildikó
Oszvald Mária
TÓ-VILL
…valamint köszönet azoknak
a támogatóknak is, akik
véletlenül kimaradtak a
felsorolásból !!!
Beöltözött fiatalok:

Kisbíró: Kacz Krisztián
Bíró: Vurczinger Gábor
Bíróné: Berecz Krisztina
Csőszlegény-Csőszleány:
Valdinger Fruzsi – Réves Dávid
Máté Vivien – Bátori Zoltán
Nánási Tünde – Boros Attila
Szakács Soma - Szilágyi Dóra
Csincsi Anita – Csibrik Tamás
Szakolci Gréta – Hajdú Tamás
Csepke Klaudia – Palóc Ádám
Bagdi Zsófia – Sebestyén Ákos
Betyár: Vurczinger András,
Valdinger Bálint
Purdék: Neukum Veronika
Kicsik: Sáfár Stefi, Tátrai
Szintia,
Fogatosok: Józsa Pál
Vadas Ferenc
Klusoczki Imre
A felvonulókat fogadták:
1. Farkas Károly és családja,
Bakonyi János és családja,
Simon Ferenc valamint a
környék lakói
2. Józsa és Vurczinger család

és a Vándor utca lakói
3. Ánosi Zoltánné és családja,
Vurczinger Jánosné és családja
és Oláh Erzsébet
4. Finom Étkek Háza
5. Révi Tibor és családja és a
Petőfi utca lakói
6. MOL lakótelep lakói
7. Podhorszki István és
családja
8. Kacz János és családja
Külön köszönet Kápolnásnyék
Önkormányzatának, az
Iskolának, a Rendőrségnek, a
Polgárőrségnek!
Továbbá köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik
még bármilyen formában
segítették, hogy ezt az idei,
immár 19. szüreti felvonulást
és bált is a szokásos
színvonalon rendezhessük
meg!
BARÁTSÁG KLUB
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Óvodai élet
Élet a Csigacsoportban
Az idei évben a Csiga csoport vegyes
csoportként működik. Az azonos életkorú
tiszta csoporttal ellentétben a vegyes csoportban megtalálhatóak a kis, középsős, és
nagycsoportos gyermekek.
Kicsik és nagyok: együtt? Mindig nagy
vitát vált ki. Kinek jó? Kinek rossz?
Az új gyermekek már egy jól kialakult
közösségbe kerültek. Az egymást már jól
ismerő gyermekek családias hangulatban
segítették az újonnan érkezőknek a beilleszkedést. Lerövidítve ezzel a befogadás
időszakát.
A vegyes csoportban nevelődő gyermekek jellemzően fogékonyabbá válnak a
toleranciára, nagymértékben fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. Megszokott, hogy a kisebbeket
„pátyolgatják”, dajkálják, hiszen ők is ezt
érezték, látták az óvó néniktől és otthon a
családjukban.
A vegyes csoportban nevelkedő kicsikre
jellemző, hogy önállóbbak, vonzzák őket a
nagyobbak tevékenységei, előbb ügyesednek. Nem jelent majd később problémát
akár a kötött tevékenységeken való részvétel
sem, mert látják, hogy a nagyoknak olyan
„teendőik” vannak, amin azok szívesen részt
vesznek.

Megkezdődött
az óvoda a Süni
csoportban
Óvodánkban szeptember elsején megkezdődött az új gyermekek befogadása. Csoportunk létszáma 25 fő, ebből 4 kisgyermek
már óvodás volt. Számunkra és a szülők
számára is fontos, hogy a gyermekeket az
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság,
derűs, kiegyensúlyozott, szeretettel teli légkör vegye körül.
Az első hetekben sok simogatással, dajkálással, ölbeli játékokkal próbáltuk vigasztalni azokat a gyermekeket, akik nehezen
tudtak elválni szüleiktől. Már a befogadás
ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végeztük a tevékenységeket, amit

A legproblematikusabbnak vélik az
óvónők és szülők a vegyes életkorú csoportokban a tanulást, annak megszervezését, tartalmi kérdéseit, a differenciálás
lehetőségeit, módszerhasználatát, ami
valójában az óvodapedagógusra mér nagyobb feladatot, nem a gyermekekre. A
tevékenységek kötött és kötetlen formában

történik, játékosságba ágyazva. A vegyes
csoportokban a tevékenységeket mindig
a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt
egyszerűsítjük le a kisebbekhez. Az egyéni
fejlődésbeli különbségek az azonos életkorú
gyermekek között is gyakran felmerülnek,
feszültséget okozva ezáltal a lassabban fejlődő gyermekekben. Itt a vegyes csoportban
észrevétlenül, természetes módon van jelen
az eltérő fejlettség. Az életkori lemaradásokat csak az óvónő észleli, és ehhez igazítja a
fejlesztési lehetőségeket. Így a gyermekek
észrevétlenül hozhatják be lemaradásukat,
azt nem kudarcként élik meg.
Az óvónők odafigyelése, tudatos tervezése, a dadus segítsége, valamint a fejlesztőpedagógusok fejlesztő munkája segíti
azt, hogy mire a nagycsoportos gyermekek
iskolába mennek, minden iskolaérettségi
kritériumnak megfeleljenek, és mellette
az sem elhanyagolható hogy az egymásra
való odafigyelés, szociális érzékenységük
nagyban fejlődik.
Zsidákovits Zoltánné
Rita néni,
óvónő
Simonné Bicskei Anikó
Anikó néni,
óvónő
Böcskei Istvánné
Ilonka néni,
dadus néni

sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan
gyakoroltunk. Talpra esett kis csoportunk
van, első hét után már senki sem sírt, mosolyogva jöttek oviba. Nagyon szeretik a
mondókákat, versikéket, dalocskákat a mozgásos játékokat. Szívesen vesznek részt a
kezdeményezésekben. Sétálni is voltunk
már, megnéztük a falu nagy maciját.
A jó időt kihasználva sokat vagyunk
a levegőn, nagyon szeretnek homokozni,
csúszdázni, hintázni. Igyekszünk minél tartalmasabban eltölteni a napjainkat, hogy
mindenki vidáman, örömmel jöjjön oviba.
Kovács Sándorné

K á p o l n á s n y é k i

8

Kisbíró

2016/október

Szent Mihály
napi ünnepség
Kápolnásnyéken
Kápolnásnyék Önkormányzata idén tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Vörösmarty Emlékparkban a Szent Mihály napi
ünnepséget, melyen fellépett a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Pillangó csoportja.
Az óvodai év népszokásokat felelevenítő ünnepei között is az első Szent Mihály
napja (szeptember 29.). A készülődés során
beszélgettünk arról, hogy mi történt régen
a falvakban ezen a napon.
Tavasszal kihajtották a legelőre az állatokat és Szent Mihály napján a pásztorok, a
csikósok, a gulyások, a juhászok, a kondások
számot adtak gazdáiknak a rájuk bízott jószágokról. Sok helyen ezen a napon rendezték
az országos nagy vásárokat. Az árusok mondókákkal, kikiáltókkal csalogatták vevőiket.
Az emberek nemcsak vásárolni mentek,
hanem ismerkedni, beszélgetni.
A nagycsoportosok műsora is egy vásári
kikiáltóval kezdődött:

Szorgos-dolgos
Katicák
Mi vagyunk a Katica csoport az óvoda középsősei. Az első szeptemberi napon nagyon
vártuk már a nyári pancsolásból visszatérő
kicsiket. A csoportba lépve a gyermekek nagy
örömmel, öleléssel üdvözöltek bennünket és
csoporttársaikat. Utána régi barátaik társaságában beszélgetésbe kezdtek és elmesélték
egymásnak a nyári élményeiket. Jó volt látni
ezt a kötődést, szeretetet, ami egymás felé

„Közhírré tétetik
Hogy Szent Mihály napján
Kápolnásnyéken vásár lesz.
Sürgő forgó sokadalom,
Cintányéros vigadalom.
Jöhet már a sáfár,
Itt a heti vásár!”
Majd az esti mulatságot idézte meg az
előadás, hiszen Szent Mihály napját jókedvű
mulatozással zárta régen a falu népe. A legények táncba vitték választottjaikat, akiket
vásárfiával is megajándékoztak.
Az óvónők irányításával, a dajka segítségével óvodásaink lelkesen készültek a
fellépésre. Izgatottak voltak, amikor meghallották, hogy egy „igazi nagy” színpadon
mutathatják be tudásukat.
Örömmel vettünk részt mindannyian
az ünnepségen. Köszönjük az önkormányzatnak a meghívást, a műsor után kapott
ajándékot. Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták a gyermekeket. Jó volt látni az egész
közösség figyelmét és érezni a gyermekek
felé áradó szeretetet.
Tóth Emese óvónő
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Pillangó csoport
áradt rögtön az első naptól. Azóta eltelt az
első hónap. A hétköznapokban minden óvodában töltött nap nagy közösségi élményt
jelent a gyerekeknek és nekünk is.
Az elmúlt hetekben használtunk először
ollót és nagy figyelemmel, türelemmel zajlott
a vagdalás. Nyomában szép alma, körte sor
készült a képzeletbeli éléskamra polcára. A
gyermekek egyre magabiztosabban fogják a
ceruzát, ecsetet, bővülnek ismereteik a témákban, amelyeket hetente tervezünk számukra.
Nagyon sok játékkal telnek a napjaink,
szívesen építünk várat a szőnyegen, garázst,

autópályát. A babakonyhába szeretünk sürögni-forogni, és ebédet főzni a babáinknak.
Gyermekeinket a játék a mese, a művészetek napsugarában fürdetve próbáljuk
segíteni, hogy szabadon élhessék sokmozgásos, aktív óvodai életet.
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk: a szépért a jóért,
amit tehetünk.”
/Széchenyi István/
Katica csoport óvodapedagógusai
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„Méhecskék” első
szürete
Kiscsoportosaink nem csak ették a szőlőt, hanem szüretelték is azt.
A Tátrai család meginvitálta a Méhecske
csoportos gyermekeket egy kis őszi munkálatra. A kertjükben található kisebb szőlő
ültetvény alkalmat adott arra, hogy a gyer-

2016/október

mekek megismerkedjenek a mustkészítés
csínjával-bínjával.
A gyönyörű őszi idő is kedvezett az élménynek.
Rövid kis tájékoztató illetve szőlőszedés után elkezdődhetett a nagy feladat a
SZÜRET!
A csöpp kis kezek szedegették, kóstolgatták a szőlőszemeket és közben jókat beszélgettünk, énekeltünk.

9

Majd következett a darálás, a préselés
és a legjobb volt, amikor megkóstolhattuk
a mustot, no, de csak módjával.
Ezúton köszönjük a Tátrai illetve a Borostyán családnak, hogy vendégül láttak
minket és kipróbálhattuk a szüretelést. A
gyermekek az óta is szívesen emlegetik ezt
a csodás programot
Szűcsné Kozári Csilla
óvodapedagógus

Iskolai élet
Iskolai pákozdi
túra
Szeptember 30-án, egy pénteki napon
iskolánk diákjai egy 12 kilométeres körtúrával emlékeztek meg az 1848. szeptember
29-ei pákozdi nyertes csatáról. Először is
szeretnék köszönetet mondani a 12.A és
12.B osztálynak, osztályfőnökeiknek, valamint Botta Andrásné Bea néninek, amiért
megszervezték és le is bonyolították ezt a
kellemes napot.
Péntek reggel mindenki túrához felszerelkezve érkezett az iskolába.
Voltak osztályok akik biciklivel tették
meg a távot, míg mások vállalták a túra
legyaloglását is. Első feladatként az osztályoknak zászlókat kellett készíteniük. A piros

fehér zöld lobogókkal később az aulában
lévő faliújságot díszítettük. Osztályom figyelmét természetesen elkerülte a magyar zászló készítésének feladata, ezért legnagyobb
kreativitásunkkal estünk neki ollóinkkal a
színespapír csomagunknak.
Ezt követően egy nagyon érdekes animált videót tekintettünk meg a csata kialakulásáról, stratégiájáról és a visszavonulás

útvonaláról, melyben a narrátor igyekezett
megjegyeztetni velünk az eseményeket,
melyekhez kapcsolódó feladatlapot kellett
kitöltenünk.
Ha leadtuk a lapunkat indulhattunk is
beosztásunk szerint a túrára. Útvonalunk
mentén külöböző állomások voltak, ahol
kreatív feladatokat kellett teljesítenünk.
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Bebizonyíthattuk a strandon hogy igen
is emlékszünk az általános iskolában tanult
katonaénekekre, és meg is örvendeztethettük vele az arra járókat. Fitogtathattuk
papírcsákó hajtogatói képességeinket (a
rekord 134 db lett), és körömpróbáló aszfalt
rajzoló technikánkat.
Ezeken kívül még számos feladat eredményes teljesítése után visszafordultunk és
visszaérkeztünk az iskolába.
Összegzésül egy kellemes és csapatépítő
élményben lehetett részünk miközben a pákozdi csatárol is illendően megemlékeztünk.
Huszár Zsófia

Rendőrségi hírek
Becsengettek!
„Vége a nyárnak,
vár az iskola!” 
Szeptember 01-jén nyitották kapuikat az
iskolák, megkezdődött a tanév. Éppen ezért
a Rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét,
hogy fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedjenek, hiszen megnövekedett
a forgalom a tanintézmények környékén.
Különösen ügyeljenek a várhatóan nagy
gyalogosforgalomra!
A gyermekek a legsérülékenyebbek,
legyen szó közúti közlekedési balesetekről,
élet- vagy vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról,
vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó
átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik
életkorukból adódóan kevésbé tudják felmérni a veszélyt.
Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelemmel, valamint iskoláskorú gyermekünk megfelelő felkészítésével jelentős mértékben csökkenthetjük a gyermekbalesetek
bekövetkezését.
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos
és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget nyújtani.
Szabályos közúti közlekedés
Mielőtt együtt útnak indulunk, beszéljük,
illetve ismételjük át az alapvető közlekedési
szabályokat!
Járjuk be közösen az iskolába vezető
útvonalat, és menet közben hívjuk fel a
figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény közelében vezessünk még körültekin-

tőbben, és számítsunk az úttesten figyelmetlenül áthaladó diákokra!
Értékek védelme
Ragaszkodjunk hozzá, hogy a gyerekek
csak a tanításhoz nélkülözhetetlen eszközöket vigyék magukkal az iskolába!
Ne kérkedjenek az okostelefonnal, táblagéppel, és ne hagyják őrizetlenül értékes
tárgyaikat!
Személyes biztonság
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy
útközben ne álljanak szóba idegenekkel,
ne üljenek be ismeretlenek autójába, és ne
fogadjanak el tőlük különböző tárgyakat!
Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, hogy
baj esetén bizalommal fordulhasson hozzánk gyermekünk.
Közlekedési tanácsok iskolásoknak:
1. Az iskolába időben indulj el! A rohanás
figyelmetlenséget szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz magában.
2. Gyalogosan közlekedve mindig légy
körültekintő, tilos helyen ne lépj az
úttestre! Az úttestre lépés előtt alaposan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák
ne szégyellje megfogni felnőtt kísérője
kezét.
3. Lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül,
vagy takart helyzetből lépj az úttestre!
5. A közút és annak környezete nem játszótér! Erről soha ne feledkezz meg!
6. Ha a gyalogosforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülék zöld fénye
villog és már leléptél az úttestre, akkor

szedd a lábad! Ha még azonban a járdán állsz, semmiképpen se indulj el!
A fényjelző készülék jelzését mindig
tartsd be, amikor szabad az áthaladás,
akkor se feledkezz meg a körültekintésről! Elsőbbséged csak akkor van,
ha azt meg is adják.
7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az első, illetve a hátsó világításról, a kerékpár megfelelő felszereléséről, valamint a kanyarodás előtt
ne mulaszd el a körültekintést és a
kezeddel jelezni a kanyarodási szándékodat!
Gyalogátkelőhelyen nem kerekezhetsz
át, egyrészt azért mert tilos, másrészt
azért mert balesetveszélyes. A gyalogátkelőhely a gyalogosoké és neked is
le kell szállnod a bringáról, és át kell
tolnod azt.
8. Tömegközlekedési járműveken való
utazáskor kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében! Ne tolakodj, ne
rohanj!
9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a
csengő hangját már hallod, ne szállj le,
illetve fel! A vezetőt és az utastársakat
magatartásoddal ne zavard!
10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági eszközöket mindig használd!
Ne feledd! Mindig hazavárnak!
Van persze a közlekedésen túl is néhány
olyan szabály, amit ismerni kell!
Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj
felnőtt emberhez! Ha van a környéken
rendőr, akkor hozzá.
Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha
számodra ismeretlen ember a szüleidre,
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tanáraidra hivatkozva hív magával, mondj
nemet!
Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled,
ami azzal jár, hogy vele kellene menned,
tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a
sarkon vár az anyukád!
Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot! Mondd, hogy neked ehhez meg
kell kérdezned a szüleidet.
Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ,
menj be egy közeli üzletbe, és kérj segítséget!
Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy
tudja a nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl bonyolult, akkor

Születésfa
2016. október 1-jén került megrendezésre a Fő utcai játszótéren az elmúlt időszakban született kápolnásnyéki gyermekek
tiszteletére szóló faültetés.

2016/október

a táskádba, tolltartódba egy megfelelő
helyen helyezz el egy cédulát, amire a
telefonszámok fel vannak jegyezve.
Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó, értékes ékszer, magas pénzösszeg,
stb.) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen
okból mégis szükséged van ezekre, akkor nyakadban, zsebedben tartsd, illetve zárható szekrénybe helyezd el, hogy
meglétüket mindig ellenőrizni tudd (a
mobil telefont lenémítva, vagy kikapcsolva
tárold a szekrényben, hogy ha csörög, ne
legyen figyelemfelkeltő).
Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj!
Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj

az erőszak valamennyi megjelenési formájától!
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem
várt esemény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában van vele a gyermek, hogy probléma
esetén bátran fordulhat az egyenruhás rendőrhöz. Fontos, hogy ismerje az ingyenes
segélyhívó telefonszámokat:
rendőrség 107;
mentők 104;
tűzoltóság 105;
általános segélyhívó 112.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

kő is, mely tudatja, hogy mely időszakban
születetteké az adott fa.
Az ünnepelt gyermekek szülei a játszótérre felállított emlékoszlopra csavarozhatták fel csemetéjük nevével ellátott kis
táblácskát, ezzel emléket állítva annak, hogy
ők is meghatározó részeivé váltak kicsiny
falunknak.

Mártink - aki útjára indította ezt falunkban a tavalyi évben - szavait idézve: „Fontos,
hogy kiskortól kezdve erősítsük a valahová

Egy fa került kihelyezésre a 2015.09.01.2016.08.31. között született összesen 37
babának. Emellett elhelyezésre került a fa
tövébe egy „Születésfa” felirattal készített
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tartozás érzését a gyermekekben. Ezen fának az ültetésével is azt kívánja a község a
csöppségek számára üzenetként közvetíteni,
hogy ahogy a fa gyökere a földbe gyökerezik,
úgy szeretnénk, ha a kápolnásnyéki gyermekek szíve is ugyanennyire ragaszkodna
falujukhoz, hogy a kápolnásnyékiség tudat
megteremtődjön bennük, hogy kötődjenek
ahhoz a településhez, ahonnan „erednek”.”
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

K á p o l n á s n y é k i
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Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk az idei évben is biztosítja a temetőben
a sírok rendbe tételéhez a zúzott követ.

3 alkalommal lesz lehetőségük a sírok
köré elhelyezni a követ.
1. október 25 (kedd)
2. október 26. (szerda)
3. október 29. (szombat)

A temető nyitvatartása is változik, 2016.
október 17-től november 3-ig reggel 7 és
este 8 között tart nyitva, amikor gépkocsival
is be lehet hajtania temetőbe.
Podhorszki István
polgármester

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
„A” típusú Pályázati kiírás:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2016/2017. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről
c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok

„B” típusú Pályázati kiírás:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről
2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.

Újabb köztéri
alkotással
gyarapodott a
Halász-kastély

Molnár Krisztiánt a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, a települések polgármestereit a Dabasi Halász család képviselőit és a
megjelent vendégeket. Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Spányi
Antal megyéspüspök köszöntötte az avató
ünnepség résztvevőit. Az ünnepségen Szent
István domborművét szentelte meg, majd
a Halász kastély előtt álló régi, felújított
kőkeresztet is újraszentelte a székesfehérvári megyéspüspök. Azt is elmondta ünnepi
beszédében „Két jelképet áldottunk meg,
egy emlékművet, amely Szent Istvánt ábrázolja, amint felajánlja a koronát a Szűzanyának és megáldottunk egy régi keresztet
is, ami a múltat idézi, és amely megerősít a
jelenben, hogy legyen jövőnk.” - mondta el
Spányi Antal püspök. „Ég királynője, e világ
jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben
a szentegyházat a püspökökkel, papokkal
az országot a néppel s az urakkal a te oltal-

madra bízom” - áll a dombormű talapzatán. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
által finanszírozott szoborállítást, illetve a
kőkereszt rendbetételét L. Simon László
országgyűlési képviselő kezdeményezte. Az
ünnepséget követően a jelenlévő vendégek
megtekinthették a kastély kiállítását.
Kupi László

Az Államalapítás ünnepére időzítve
2016. augusztus 19-én, Szent István király
domborművét avatták fel, az államalapítás ünnepének alkalmából a Halász-kastély
kerítésénél a jobb oldali beugróban Kápolnásnyéken. A domborművet a Velencei-tavi
Kistérségért Alapítvány állíttatta, amelyet
Kontur András szobrászművész faragott
kőbe. Az ünnepséget Dr. Kazai Viktor a VTKA
kuratóriumának elnöke nyitotta meg, s köszöntötte a térség országgyűlési képviselőit,
L.Simon Lászlót és Tessely Zoltánt, Spányi
Antalt Székesfehérvári megyéspüspököt,

K á p o l n á s n y é k i
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Kiállítás a Halász
kastélyban

ban Mednyánszky László, Markó Ferenc,
Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, Csók
István, Ligeti Antal több festménye mellett
látható még - többek között - Benczúr Gyula,

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
és a Halász Gedeon Központ szeretettel
ajánlja figyelmébe a felújított kápolnásnyéki
Halász-kastély A 65 éves MKB Bank gyűjteménye a 200 éves kastélyban című első
kiállítását. A fantasztikus, nagy budapesti
kiállítások színvonalátt idéző tárlat betekintést nyújt az egyik legnagyszerűbb magyar
képzőművészeti gyűjteménybe. A kastély-

Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos, Orbán
Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy Károly, Szőnyi
István, Aba-Novák Vilmos, Ferenczy Noémi,
Márffy Ödön, Berény Róbert, Egry József,
Kmetty János egy-egy kiváló alkotása.
A kiállítás megtekinthető 2016.12.31-ig
hétfő és ünnepnapok kivételével 10.00
-18.00 óráig.
A felnőtt belépőjegy ára 800,- Ft, 18 éves
korig 400,- Ft, 6 éves kor alatt ingyenes.
Cím: Halász Gedeon Központ, 2475
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.

Október elseje az idősek világnapja

Ebből az alkalomból ezzel a verssel szeretnénk köszönteni
településünk szépkorú lakosait
Óbecsei István
Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odukba,
Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
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Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

K á p o l n á s n y é k i
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Köszönetet szeretnénk mondani a
Szent Mihály napi rendezvényen
nyújtott önzetlen segítségért az alábbi
személyeknek, cégeknek:
Dőry Zoltán és Dőry Béla (Szúnyogszigeti
Halászcsárda)
Balázs Ervin
Bognár Imre
Végh László
Podhorszki István
Finom Étkek Háza
Tó-Vill Bt
Görgicze Zoltán
Kiss Zoltánné
Szita Ildikó
Szabó József (Tamburás)
Radó László és családja
Sági Tibor a Fejér Megyei Kormányhivatal
Gárdonyi Járási Hivatal hivatalvezetője
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusai és tanulói,

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda dolgozói
és óvodásai,
Verebi Dalos Ajkú Szépasszonyok Kara
Fosztner Betti és a zumbások
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Gárdonyi Rendőrkapitányság dolgozói
Skorpió Polgárőr Egyesület tagjai
a Képviselő-testület tagjai és külsős tagjai
az Önkormányzat és a Közös Hivatal
dolgozói
Elnézést, ha valaki kimaradt a
felsorolásból, de neki is nagyon köszönjük
a segítséget.
Podhorszki István
polgármester

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
Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos ügyek,
testületi és bizottsági ülések előkészítése, közfoglalkoztatás szervezése
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
Wágner Lili
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással
kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe
tartozók igazolása, telepengedélyezés
Gombkötő Bettina
574-100/ 117, 70/6845857
igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi

adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása
Törjék Zoltán
574-100/111, 70/6845856
műszaki ügyintéző
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulások kiadása, fakivágások és kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és
település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Glócz Józsefné
574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás, pénztár
Kozma Kata
574-100/113, 70/6845854
pénzügyi ügyintéző

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Somogyi Nóra
574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartásával, civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
574-100/119, 70/9530774
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. Adó- és értékbizonyítvány
kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Domakné Róth Anikó
574-100/119, 70/6845853
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása. adó- és értékbizonyítvány
kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

K á p o l n á s n y é k i
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Kápolnásnyéki
Körzeti
Megbízott
Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca
28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap
második hétfőjén
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):
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 14-15 óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a
nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások például az ápolási díj,
időskorúak járadéka, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei: e-mail: kratancsik.tunde@gardony.fejer.gov.hu

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
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

KVAK-HÚS

Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék,
Ady utca 53.
Tel: 06-30/369-4446
Hagyományos módon
érlelt füstölt áruk!

Füstölt kolbász
Paprikás szalámi
Szarvas szalámi
Kenyér szalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt sonka
Angol szalonna
Füstölt tarja
Füstölt lapocka
Hurka csomag
Házi zsír

1800.2000.3000.1400.1800.2000.2200.2200.2000.1000.700.-

Minden szombaton
Kápolnásnyéken
a Polgármesteri
Hivatallal
szembeni
parkolóban
7.00-tól 10.00-ig

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

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

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

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

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

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

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

 V ILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

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

