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RENDEZVÉNYNAPTÁR Kápolnásnyék 2017
Időpont

Rendezvény

Helyszín

Rendezvényszervező

Március 11.

Nőnapi bál

Művelődési Ház

Kulturális bizottság

Március 15.

Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom Művelődési Ház és Hősök tere,
és szabadságharc évfordulójáról, Pro Civitate-díj átműsor, koszorúzás
adása

Kulturális Bizottság, iskola

Április 16.

Húsvéti tojás keresés

Játszótér

Kulturális Bizottság

Május 6.
Május 18.
Május 20.

Gimnáziumi ballagás
Falubemutató túra
Székely bál

Iskola
Település nevezetességei
Művelődési Ház

Május 24.

Tánc bemutató

Művelődési Ház

Május 27.

Óvodai ballagás

Óvoda

Május 27.

Gyermeknap Pettenden

Pettend, Faluház udvara

Május 28.

Gyereknap Kápolnásnyéken

Futballpálya Kápolnásnyék,

Iskola
Vörösmarty Nyugdíjas klub
Veres János és családja
Iskola, Horváth Gábor
táncpedagógus
Művelődési Ház
Bukovics Krisztián,
Hajas Norbert
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói, Nyugdíjas klubok,
Óvoda, Iskola

Június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

Trianoni emlékmű - koszorúzás

Képviselő-testület

Június 24.
Július 22.

Tanévzáró ünnepély, 8. osztályosok ballagása
Annák bálja

Iskola
Eseményközpont

Iskola
Fidesz helyi szervezete

Augusztus 4.

Anyatejes világnap
Szent István államalapító
és az Új kenyér ünnepe
Falunap Pettenden

Művelődési Ház
Katolikus templom kenyérszentelés
Pettend, Faluház udvara

Szita Ildikó védőnő

Játszótér

Képviselő-testület

Művelődési Ház

Barátság klub és Iskola

Augusztus 20.
Augusztus 20.
Szeptember 16.
Szeptember 16.
Szeptember 22.-23.

A tavalyi Szent Mihály nap óta
születettek köszöntése, faültetés
Szüreti felvonulás és bál
NYÉK falvak találkozója, „Szent Mihály Napi Vigasságok”, főzőverseny, foci, utcabál, tűzijáték, Díszpolgári cím és Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadása

Katolikus Egyházközség,
Bukovics Krisztián, Hajas Norbert

Vörösmarty-park, Polgármesteri Hivatal előtti Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
parkoló, Művelődési Ház
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola

Október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

1848-as emlékműnél koszorúzás

Október 12.

Nyugdíjas Nap (Idősek világnapja)

Művelődési Ház

Október 20.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabad- Művelődési Ház, Hősök tere –
ságharc 61. évfordulójáról
műsor, koszorúzás

Képviselő-testület
Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Óvoda, Iskola
Kulturális bizottság,
Iskola

November 10.

Márton napi lámpás felvonulás

Művelődési Ház,

Óvoda

December 1.

Vörösmarty fáklyás megemlékezés.,
„Névadónk Hava Gálaest”

Vörösmarty-park, Művelődési Ház,

Iskola, Kulturális bizottság

December 9.

Adventi ünnepség és vásár, Mikulásváró

December 31.

Szilveszteri bál

Művelődési Ház, Polgármesteri
Hivatal parkolója
Eseményközpont

Képviselő-testület, Hivatal dolgozói,
Egyházak, Iskola, Óvoda
Kulturális bizottság
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Karácsony
margójára
„Bár lennék, bár lennék jó tündér, és
szórhatnám szét az ünnep kincsét. Értük szól
a dal most, hogy ébredj már! Még hány és
hány gyermek él, kit zöld fenyő sem vár?!”
Néhány éve ezzel a dalszöveggel kezdődött! Akkor elhatároztam én is jótündér
leszek pár gyermek életében. A sorsnak
köszönhetően pedig mára már szám szerint
150 gyermeknek sikerült örömet csempészni az arcára. Igaz, nem tudtam számukra
a legújabb trend szerinti játékokat vinni,
de volt benne szeretet, ami úgy gondolom
a mai világban sokkal nagyobb érték. Nagyobb érték, mint bármiféle drága ajándék.
Sajnálom, akik mást vártak, de ennyi telt,
rengeteg energiámat fektettem bele, amit
szívből tettem.
Számomra jó érzés visszagondolni arra,
mikor kisgyermekként én is kaptam ilyen cipősdobozt az iskolában vagy a templomban.

Visszatekintés
Így év elején mindig végig gondoljuk
mit csináltunk az elmúlt év folyamán, hol
jártunk.
Szép évet tudhatunk magunk mögött.
Sok szép kirándulásunk volt, melyről már
beszámoltunk és ismételni nem szeretném
magamat. Részt vettünk a Gyermeknapon
finom sütikkel. A Vörösmarty Emlékháznál
a múlt évben csak ketten tudtuk képviselni
a klubot, de a Barátság klub tagjaival nagy
összhangban csináltuk a park rendbetételét,
tisztítását. Látszott az eredmény, amikor
befejeztük a munkát. Jó volt visszanézni az
elvégzett munkákra.
A Mihály nap is jól sikerült, az idő kegyes volt hozzánk. A klubtagok által főzött
gulyásleves finom volt, és mindegy cseppig
elfogyott.
A klubháznál is végeztünk közösségi
munkát, a tujákat megmetszettük és kétszer nagytakarítást is csináltunk.
November 25-én Budapesten voltunk a
Nyugdíjas Expón, ahol a megyei nyugdíjasok közül ez évben a Móri Ezerjó Nyugdíjas
Egyesület képviselt bennünket. Sváb dalokat
énekeltek és sváb zenére táncoltak. Nagyon
szép műsort adtak, büszkék vagyunk rájuk.

Hatalmas nagy örömmel bontottam a csomagot. Örültem annak, hogy valaki idegen
gondol rám. Ugyanezt az érzést kívántam
a gyermekeknek okozni, mint amiben én
részesültem annak idején.
Akkor nem is sejtettem, hogy közvetve részese lehetek majd egy ilyen örömszerzésnek. Hiszen amikor kiosztottuk Alpolgármester Úrral, a gyermekek között
rengeteg csillogó szempárral találkoztunk.
Na és örömkönnyekkel is, hiszen volt olyan
anyuka, aki azt mondta, ha ezt nem kapják,
nem lett volna a fa alatt ajándék. Nekem
ezért az egy mondatért megérte a rengeteg
munka, telefonálás, pakolás és szervezés,
amely ahhoz volt szükséges, hogy Kápolnásnyékre is kerülhessenek ilyen ajándékok.
De nem csak a gyermekek, hanem több
család is örülhetett. Idén karácsonyra Polgármester Úr és Alpolgármester Úr 40 családnak ajánlott fel élelmiszer csomagot. Az
ajándékokat mindenkinek az otthonában
adták át, idejüket nem sajnálva, személyesen felkeresve őket.

Szívből köszönjük a sok hálát és
mosolyt, helyenként a potyogó könnyeket
a meghatódottságtól

December 3-án Ráckeresztúrra voltunk hivatalosak a Népdalkör Egyesülethez az évzáró
Mikulásnapi rendezvényre. Volt mulatság,
tánc, tombola. Mi is vittünk tombola ajándékot. December 8-án Székesfehérváron
voltunk az Életet az Éveknek Nyugdíjas�szervezet karácsonyi ünnepségén. A község
adventi rendezvényén is részt vettünk, finom
mézes kalácsot sütöttünk, amit lelkesen
osztottunk a lakosoknak, így segítve a ráhangolódást a közelgő ünnepekre. A világért
sem hagytuk volna ki a budapesti Adventi
vásárt a Bazilikánál és a Vörösmarty téren. A
két ünnep közt egymást is megajándékoztuk
klub társainkkal.
Január elején óév búcsúztatót tartottunk, majd beszámoltunk az elmúlt év
gazdálkodásáról.

Tervezgetjük az idei évi programokat is.
Megcéloztuk az Erzsébet programban az
üdülést. Segítségünkre volt, éppúgy, mint
az elmúlt években Istvánovits Renáta, a
kulturális bizottság tagja. Ezúton is köszönjük neki. 2015-ben 7 személynek sikerült
Siófokon üdülni, 2016-ban 4 fő volt szintén
Siófokon. Ha a szerencse mellénk szegődne,
most máshová szeretnénk menni. Tervben
van egy nagyatádi üdülés is. Majd meglátjuk,
mit hoz a jövő.
De kell, hogy legyenek célok!
Magam és a klub nevében kívánok mindenkinek nagyon boldog új esztendőt.

Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja

		
Dömsödi Jánosné és a
Vörösmarty Nyugdíjasklub tagsága
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A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola második féléves programjai
02.01.
Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
02.01-04.
Sítábor (Mátraszentistván)
02.09-16.
Szülői értekezletek ideje
02.14.
Valentin nap
02.15.	Érettségire jelentkezés határideje - 8. évfolyamon az
általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
a középfokú iskoláknak
02.17.
Alsós farsang
02.17-19.	Iskolánk egy csoportja Olaszországba utazik a Velencei
karneválra
02.20-24.	Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúra áldozataira
02.24.
Felsős farsang
02.27-03.01. Szóbeli vizsga a leendő 9. évfolyamosoknak
03.27-04.03. 7.évfolyam magyar vizsga
03.13-17.	¾ évi kiértesítés hete
03.14.
Március 15. ünnepély
03.16-17.	Középiskolai felvételi tanulói adatlapjának módosítási
lehetősége
03.16.
10.a nyelvi kisérettségi vizsgája
03.17.
10.a és 10.b matematika kisérettségi vizsgája
03.20.
10.b magyar kisérettségi vizsgája
10.a történelem kisérettségi vizsgája
03.21.
10.b történelem kisérettségi vizsgája
10.a magyar kisérettségi vizsgája
03.22.
nyílt nap a leendő első évfolyam tanulóinak és szüleinek
03.29-30.
alkalmassági vizsga a leendő első osztályosoknak
03.30.	diáknapok nyilvános főpróbája (gimnáziumi tagozat
vesz részt)
03.30-04.01. Fejér megyei diáknapok
03.31-04.02. Festival d’Italiano
04.05-12.
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira

Szabályok jégen
és vízen
2017. január 26-án iskolánkba látogatott
Bagó István rendőrzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi körzeti megbízottja, aki
a szabad vizek veszélyeire hívta fel több
osztály tanulóinak figyelmét is.
Előadónk elsősorban magától értetődő,
logikus szabályokról beszélt, amelyeket
azonban a strandolók és korcsolyázók egy
része nem tart be, éppen ezért szükséges
átismételni őket. (Érdekesség: egy nyári
szezonban a Velencei-tónál akár 100 embert is menteni kell a vízből a folyamatos
figyelmeztetések ellenére.) A legfontosabb
szabályok a következők.
- Egyedül soha ne menjünk a jégre / vízbe!

04.06-09.	Határtalanul! program – Szabadkai iskola diákjai vendégeskednek nálunk
04.10-11.
Történelem vizsga 6. ab
04.13-18.
Tavaszi szünet
04.24-28.	Témahét - Fenntarthatóság-környezettudatosság általános iskolai tagozatokon
04.24-28.	Határtalanul! pályázat keretében a 7. ab Erdélybe
kirándul
04.27-28.
Előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája
05.02-04.	Osztályozó vizsga a végzős gimnáziumi osztályok osztályozó vizsgája, rózsatő ültetés a Vörösmarty Emlékház
kertjében
05.06.
10 óra Gimnazista tanulóink ballagása
05.08-09.
általános iskola tanulóinak szünet
05.10-12.
gimnázium tagozat tanulóinak szünet
05.15-19.
Szülői értekezletek hete
05.17.
Idegen nyelvi mérés
05.20.	Erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgyak választásának
felmérése
05.22-26.
9.ny év végi komplex vizsgája
05.24.
Országos kompetenciamérés
06.05-09.	Határtalanul! program- Szabadkára utazik iskolánk 9.b
és 10.a osztálya
06.04.
Nemzeti összetartozás napja
06.09.
Kirándulások napja
06.12.
Határtalanul! témanap/ AMI utolsó nap
06.13.
DÖK nap- Bűnmegelőzés témakörében
06.14.
Tanítás nélküli munkanap – alsós osztályozó konferencia
06.15.	Tanítás nélküli munkanap – felsős/gimnazista osztályozó
konferencia
06.19-23.
Szóbeli érettségi vizsga
06.24.
9óra - Tanévzáró ünnepély és a 8.évfolyam ballagás

- Ne tévesszük szem elől társunkat!
- Sötétedés után tilos fürdeni / korcsolyázni!
- Nádak, lékek közelében, valamint folyóvízen korcsolyázni tilos!
- Figyeljünk a rianásokra (nagyobb repedésekre), mert ezek veszélyt rejthetnek!
- Ha olvad a jég, vizes a vízfelszín, ne menjünk a jégre!
- Felhevült testtel ne menjünk hirtelen a
vízbe!
- Kikötőkben, hajók közelében fürödni /
korcsolyázni tilos!
- Ha a tavon / tóban tartózkodunk, figyeljünk
a viharjelzőre! Ha kell, azonnal jöjjünk ki!
- Csak a kijelölt helyeken szabad fürdeni /
korcsolyázni!
- Stégekről, kikötőknél ne ugráljunk a vízbe!
Ismeretlen vízterületbe soha ne ugorjunk! (Például a kiálló, de nem látható vasrudak miatt.)

Fejér megyei Állatvédőrség
Az Országos Állatvédőrség Alapítvány egy olyan dinamikusan
fejlődő állatvédelmi szervezet, amely egy civil szerveződésből országos szervezetté nőtt, amely ezen szerződések alapján az állami
szervekkel együtt dolgozik és napi szinten, országszerte rengeteg
eljárásban segíti a rendőrök és a jegyzők munkáját.
Az Állatvédőrség egyedülálló módon több ezer állatvédelmi

- Csak akkor kezdjünk el segítséget nyújtani
egy balesetnél, ha tudjuk, hogy képesek
vagyunk rá, és mindig legyen mellettünk
valaki a segítségnyújtáskor! Egyébként
jelezzük az esetet mihamarabb a megfelelő helyeken!
Fontos telefonszám: 06-20-928-1529.
Ezen gyorsan és közvetlenül elérhető a
Velencei-tavi Vízirendőrség, bármilyen vészhelyzet esetén.
Szeretnénk megköszönni a Rendőrségnek,
hogy egy hasznos, ugyanakkor gyermekbarát előadás segítségével gazdagíthattuk
ismereteinket. Bízunk benne, hogy az elhangzott szabályokat mindenki betartja, és
szükség esetén továbbadja majd.
Bodó Csenge, 8.a

jogból és szakmai ismeretekből levizsgázott állatvédőrrel rendelkezik, az ország egész területén és ezen kívül több ezer csatlakozni
és segíteni vágyó civilt és több tucat együttműködő szervezetet
tud felmutatni. Minden megyében egy-egy alegység dolgozik saját
koordinátorral, szerződött állatorvosokkal.
bejelentés, információ: 06-70/4150106
e-mail:
schreiter.katalin@orszagosallatvedorseg.hu
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Közérdekű információk:
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00		
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00		
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos:Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00		
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00		
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd:11.30 – 19.00		
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00		
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő:Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017
Terhes tanácsadás: Kedd: 8.30 – 10.00

Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal

2017/január

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.
Telefon: 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.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu
DRV Zrt. Információs pont Velence,

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101
Fax: 22/368-018
Podhorszki István - polgármester - 574-100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor - jegyző - 574-100/111, 70/9530783
Igazgatási Iroda:
Szabóné Ánosi Ildikó - 574-100/112, 70/9530786 - aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos ügyek, testületi és bizottsági
ülések előkészítése, közfoglalkoztatás szervezése
Dr. Kiszler Judit574-100/118, 70/4274977 igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény, birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel
kapcsolatos feladatok, kereskedelemi igazgatás, testületi és bizottsági
ülések előkészítése
Wágner Lili - 574-100/118, 70/9530779 - igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek,
védendő fogyasztói körbe tartozók igazolása, telepengedélyezés,
Gombkötő Bettina - 574-100/ 117, 70/6845857 igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek,
lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása.
Törjék Zoltán - 574-100/111 ; 70/6845856 - műszaki ügyintéző
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások és kútfúrások
engedélyezése, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna 574-100/113, 70/9775678 pénzügyi
irodavezető
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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 ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd 08.00 – 12.00
Csütörtök
14.00 – 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén, Kápolnásnyék,
Tó utca 20.
E-On hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes) 06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111 vagy 70/6845856
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szen�nyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ: 06-70/4150106
Engedély szám: MŰV. MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó: Podhorszki István polgármester

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,
Gáspárné Reichenbach Dóra - 574-100/113, 70/3391882 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: 800 – 1200 és 1300 - 1800
Szerda: 800 – 1200 és 1300 - 1600
Péntek: 800 - 1200
Pénztári órák (Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 900 – 1200 és 1300 - 1700
Szerda: 900 – 1200 és 1300 - 1500
Péntek: 900 - 1200
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Óvodai élet
A játék fontossága
az óvodás korú
gyermekeknél Játék a Csiga
csoportban
Az óvodás gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék.
Miért fontos, hogy gyermekünk részére minél több játéklehetőséget, és játékra
használható időt biztosítsunk?
A játék biztosítja, hogy a gyermek minél
több élményt szerezhessen az őt körülvevő
környezetből.
A játékban újraélheti a megtapasztalt
élményeit. Pl. buszt épít székekből, és átélheti újra az utas, vagy a nagyon vágyott sofőr
szerepét, így a játékban még az is lehetséges,
hogy a gyerek a felnőtt szerepébe bújhasson
és vezethessen.
Játék közben aktívan fejődnek játszótársaival való társas kapcsolatai. Együtt tudnak
működni, beszélgetnek, barátkoznak egymással, kompromisszumot tanulnak kötni,
kipróbálhatják az irányító és az elfogadó
szerepeket is. Magatartásuk formálódik,
megtanulják a helyes kommunikációt, a jó
és rossz dolgok megítélését,
A játékban ismereteik bővülnek, gazdagodik a képzeletük, pontosodik a megfigyelésük, fejlődik a gondolkodásuk tapasztalatokat szereznek a térben való eligazodásban
pl.: vonattal az alagút alatt, fölött halad,
fejlődik figyelme, koncentrációja, matematikai ismereteket szerez a formákról, számosságukról, és nem utolsó sorban, fejlődik a
kézügyességük.
Milyen játékfajták jellemzőek az óvodáskorra?
- GYAKORLÓJÁTÉK:
Ennek a játékfajtának a célja leginkább a
mozgás, a funkció öröme. Pl: minden különösebb célzatosság vagy ok nélkül, pusztán
a tevékenység öröméért épít egymásra kockákat, majd dönti el. Ennek látszólag nincs
különösebb haszna, ám ez csak a látszat!
A gyakorlójáték hihetetlenül fontos alapot
ad minden későbbi tevékenységhez: kézügyessége, figyelme fejlődik, tapasztalatokat
szerez környezetéből: pl. a gömb gurul, ezért
nem lehet az építmény tetejére rakni vagy
ráépíteni, ...stb.
- SZEREPJÁTÉK:
Ezen játékfajta során a gyermek eljátszhatja, kijátszhatja a való életben látott szerepeket, élményeket. Amit a valóságban

gyermekként nem tehet meg, azt a játékában, a felnőtt bőrébe bújva kipróbálhat,
részesévé válhat. Pl: ő lehet a buszvezető, a
postás, a zöldséges néni, a pilóta a repülőn,
az eladó néni, stb.
Az egyik legfontosabb feladata: a szorongásoldó-, feszültségcsökkentő hatás.
Legjobb példa erre az orvosos szerepjáték.
A gyermek félelmét muszáj feldolgozni. A
negatív élmények játékban való újraélése hihetetlenül sokat segít a szorongások
oldásában. Ha igényli a gyermek, a szülő,
felnőtt is nyugodtan részt vehet, segítheti
a szerepjáték tartalmát bővíteni egy-egy új
ötlettel, eszközzel.
- SZABÁLYJÁTÉK:
Mi is az a szabályjáték? Mint a neve is
mutatja, minden olyan játéktevékenység,
amelyben valamilyen szabályhoz, szabályokhoz alkalmazkodni kell. Ez lehet akár
értelemfejlesztő szabályjáték ( Pl: társasjátékok, barchoba) vagy akár mozgásos szabályjáték is, pl: fogócska, bújócska, kint a
bárány bent a farkas, stb.. A szabályjáték
játszásához elengedhetetlenül szükséges a
szabálytudat, mely kb. 5 éves kor táján kezd
körvonalazódni. Nagycsoportban ez már az
iskolaérettség egyik kiemelkedő feltétele i. A
szabályok fejlesztik az önuralmat. Győzelem
eseté sikerélményhez jutnak, erősödik az
önbizalmuk. Alkalmanként át kell élniük a
kudarcot is, melynek elviseléséhez hozzá
kell szokniuk
- KONSTRUKCIÓS-ÉPÍTŐ JÁTÉKOK
Minden kisgyerek szeret építeni. Homokvárat, kuckót, tornyot stb. Az építő tevékenység azonban nem csak játék – mint
minden gyermekkori tevékenységnek, ennek
is hatása van a gyermek jövőjére.
A konstruáló- és építőjátékok során a
gyermekek különböző elemekből építményeket, alakzatokat hoznak létre. Nem a
létrehozott alkotás a lényeg, hanem a folyamat. Ezért ezt a játékfajtát az alkotás öröme
jellemzi. Az építőjáték során használt eszközök az egymásra tevést, az egymás mellé

rendelést biztosítják a gyermek számára. A
konstruáló játékok jellemzője, hogy félkész
elemek alkotják, az egyes eszközök másfajta
elemekkel nemigen kombinálhatóak
A kisgyermek tapasztalásos úton információt szerez a tárgyak tapintásáról, súlyáról, (fakocka, műanyag építő játék alapján),
de nagyon fontos az ügyes építéshez a jól
koordinált mozgás, stabil kéz, szem-kéz
összehangolás, hogy pontosan oda tegye
a kockát, ahova szeretné. Ha ezek nem
működnek még precízen, akkor szokott a
torony ledőlni. Éppen ezért fontos ezeket
intő jelekként felfogni és odafigyelni rájuk
szülőként, hiszen az építő-konstruáló képesség fejlesztés módszerével könnyen lehet
javítani a lemaradáson.
Ismerkednek a matematikai fogalmakkal (kocka, henger, kúp), mennyiségi fogalmakkal (alacsonyabb, magasabb), becsléssel
(több, kevesebb), tulajdonságokkal (szélesebb, keskenyebb, stabil, instabil).
Szülőként mit tehetünk azért, hogy gyermekünk játéka egyenletesen fejlődjön,
Adjunk lehetőséget az élmények szabad kijátszására: biztosítsunk hozzá helyet,
időt, eszközöket és persze kellő gyermeki
szabadságot.
Rita néni, Anikó néni, Ilonka néni
a csoport óvónői és dadusa
Csiga csoport játékai képekben:
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Farsangi
készülődés
az óvodában

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató
időszak. A gyermekek szemszögéből nézve
a farsang a tél elűzése illetve a „más bőrébe
való bele bújást” jelenti.
Az óvodánkban igen mozgalmas hetek
ezek. Napokkal az ünnep előtt elkezdjük a
ráhangolódást és a készülődést. Már most
is lázas készülődés folyik az épület falai
között, a csoportszobákban. Ilyenkor beszélgethetünk a farsangi régi szokásokról,
munkáinkkal feldíszíthetjük a csoportszobát,
énekelünk, táncolunk és farsanggal kapcsolatos verseket tanulunk. A gyermekekkel
vizuális tevékenység keretében különböző
álarcokat, bohócokat festünk, ragasztunk. Az
igazi izgalom a farsangi mulatság, amikor a

A Pillangó és a
Katica csoport
látogatása a
helybeli idősek
otthonában
„Mindjárt születésünk pillanatában
szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek
minket és megöregszünk, megint mások
gondoskodására és jóságára leszünk szorulva. Mivel életünk kezdetén és végén mások
törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk
derekán nem törődni másokkal? ”
/Tendzin Gjaco, a 14. dalai láma/
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gyerekek különböző jelmezekbe bújhatnak.
A méhecske csoportosok is nagy örömmel készítenek álarcokat, bohócokat. Izgalommal várják a farsangot és már most azon
tanakodnak, hogy ki minek fog beöltözni.
Szűcsné Kozári Csilla
óvodapedagógus

Mennyire bölcs a dalai lámának a fenti kijelentése. Valóban így van, az emberi
életben két időszak van, amikor mindennél
jobban rászorulunk mások segítségére: az
időskor és az óvodás évek.
A törődést pedig tanítani lehet és kell
is a felnövekvő nemzedéknek. Ennek szép
példája, amikor a gyermekek látogatják meg
az idős otthonok lakóit.
Ezek a lehetőségek a gyermekeket közelebb hozzák az idősebb generációkhoz,
ezáltal csökkentve a generációk közötti
feszültséget, illetve az idősekkel szemben
érzett félelmet.
Az idősebb generáció tagjai lényegesen
könnyebben viselik mindennapjaikat, ha
gyerekek társaságában lehetnek.

Az adventi időszakban a Katica és Pillangó csoport óvodásai felkerekedtek az óvónénikkel és dajkákkal, hogy meglátogassák
a helybeli idősek otthonának lakóit.
Maguk készítette ajándékot vittek és Mikulást idéző, valamint karácsonyi énekekkel
és versekkel örvendeztették meg szép korú
embertársaikat. Az idősek közül sokan mosolygós arccal, érdeklődve és meghatottan
nézték a kis műsort.
Nagy volt a csodálkozás, amikor az otthonba megjelent a Mikulás krampuszai kíséretében és megajándékozta az óvodásokat.
Örülünk, hogy együtt lelehettünk
és köszönjük ezúton is az otthon lakói és az
ott dolgozók részéről a kedves fogadtatást.
Szeretet és öröm töltse be mindennapjaikat.
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Rajzolni, alkotni
öröm a Katica
csoportban
A vizuális nevelés összetett, sokszínű
nevelési terület. Magában foglalja a rajzolást, festést, mintázást, az építést, képalakítást, a konstruálást, a kézi munkát és
környezetalakítást. Vizuális nevelésünkkel
a csoportunkban minden módszerrel igyekszünk a gyermeki képi- plasztikai kifejezőképességet fejleszteni. Minden eszközzel, ami
a környezetünkben fellelhető gazdagítjuk
élmény-fantázia világukat, fogalmaik sokkal
tartalmasabbá válnak.
Az elmúlt időszakban látható volt csoportunkban építő és ábrázoló tevékenységek
is. Papírdobozokból, síkmértani formákból,
építőkockákból, fa sínekből készítettünk várakat, amit felhasználtunk mesék dramatizálásánál. A gyerekek alkotó tevékenysége
sokrétű, alkalmazkodnak a témakörökhöz,
amely hetente változik.

Újra együtt!!!
A téli szünet után, újra megnyílt az óvoda
kapuja, ahová frissen, vidáman, kipihenten
érkeztek vissza a kicsi Süni csoportos gyerekek. Rengeteg élménnyel tértek vissza
hozzánk, sokat meséltek a Mikulásról és a
Karácsonyról. Elmesélték azt is, hogy ki mivel
töltötte a szünetet, hol jártak, mit csináltak.
Kis csapatunk bővült, három új gyerekkel, akikkel az első héten ismerkedtünk,
barátkoztunk. Ők már bátran léptek be első
perctől a csoportba, hiszen ott már egy jól
összeszokott, vidám társaság fogadta. Hamar barátokra találtak ők is.
Újra felidéztük és folyamatosan rögzítjük
az óvodai szokásokat, szabályokat. Figyelünk
a játékok megfelelő használatára, egymás,
és egymás munkáinak megbecsülésére.
Igyekszünk minél nagyobb önállóságra
buzdítani a gyerekeket ezután is (étkezés,
tisztálkodás, öltözködés, környezetük rendben tartása terén egyaránt.)

A különböző technikákat és eszközöket nagyon szeretik, és nagy biztonsággal
alkalmazzák a tevékenységek alkalmával.
Egy kis ízelítőt szeretnénk adni a gyerekek
munkáiból, amelyeket az elmúlt időszakban
készítettünk. Minden érzékszervet megmozgató illatos szegfűszeges narancs készült az
ünnepi időszakban. A gyerekek a szalvéta
technika módszerét is kipróbálhatták, amikor kőre készítettünk alkalmi dekorációt. A
gyurmázás továbbra is nagyon népszerű a
csoportunkban, meséket illusztrálunk és
az ünnepkörökhöz is szívesen készítünk
különböző színes díszeket. Ezen a héten a
farsang témahetében vagyunk, színes fonalak, gyurmák, lufik bűvöletében zajlanak
tevékenységeink.
Jelenleg a csoportunkban az ábrázoló
tevékenység a játékhoz hasonló örömet jelent a gyermekek számára. Úgy gondoljuk
az alkotó kifejezés képességének kialakítása
az esztétikai nevelés talán leglényegesebb
feladata.
Katica csoport óvodapedagógusai
Folyamatosan ügyelünk a biztonságra, és
emlékeztetjük a gyerekeket a baleseti helyzetek elkerülésére.
Mindezek mellett naponta változatos, érdekes tevékenységekkel igyekszünk fejleszteni
gyermekeinket, sokat mesélünk, verselünk,
énekelünk , rajzolunk, festünk, ragasztunk,
gyurmázunk.
Elbarangoltunk a színek és formák világába is. Szeptemberben néhányan még
kicsit félve tartották oda a kezüket, amikor
pirosra, kékre, vagy sárgára festettük az
ujjaikat, sőt volt, aki először csak messziről
figyelte mit is csinálunk.
Aztán egyre bátrabbak lettek. Így rengeteg alkalmunk adódott arra, hogy a színekről
beszélgessünk, sőt a legjobban azt szerették,
ha új színeket is varázsoltunk.
De a festésen kívül még számtalan
módja volt annak, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színekkel, a mindennapi
tevékenységeink alatt. Néhány formával

is megismerkedtünk, amelyeket szétválogathattak a gyerekek szín, nagyság szerint
Bekapcsolódunk az óvoda eseményeibe
is, képességeinknek megfelelő szinten. Készülődünk a mackó kiállításra. Szorgalmasan
hozzák a gyerekek otthonról a macikat.
Egy másik közelgő esemény a Farsang,
amelyet már most izgatottan várunk. A kis
szorgalmas kezek ügyeskedve díszítik a farsangi szemüvegeket, álarcokat, amelyekkel
majd színessé varázsoljuk csoportszobánkat.
Nem utolsó sorban egy nagyon boldog új
évet kíván mindenkinek a Süni csoport!!!!!
„Itt az új év!
Maradjon a szívünk
hópihe- fehér s meleg.
Legyünk tiszták, türelmesek!
S amíg élünk: csendes szerényen
éljen bennünk az emberszeretet!”

Szurkos Kincső Mária
óvodapedagógus
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50 éves osztálytalálkozó
Nem volt könnyű megtalálni a volt társakat mivel sokan már
máshol élnek, de kitartó nyomozás, interneten telefonon vagy
személyes megkeresés útján a jelenlévőket elértük! Mivel sajnos
mi valóban nem találkoztunk eddig ,50 év után az első osztálytalálkozónk jött létre. Örömmel és boldogan jöttek a megtalált társak,
megtisztelve e nagy eseményt részvételükkel. Bizony volt nagy találgatás ki -kicsoda lehet! Legnagyobb örömünk, hogy jelen volt első
tanítónénink Takács Józsefné Erzsike néni, aki gyémánt diplomáját
büszkén mutatta nekünk, bizony mindenki itta köszöntő szavait.
Rövid ünnepélyes percek után elmondtuk egymásnak pár mondatban az eddigi életutunkat, s majd mindenki boldog nagymama
és nagypapa szerető családban éli napjait. Ezután jött az emlékezés
mindenkinek volt olyan élménye az iskolai évekből, amit örömmel
hallgattunk igaz sokszor pironkodva mert ugye lányok - fiúk közötti
emlékek is felelevenedtek. Jó hangulatban beszélgettünk egymással,
igaz közben egy gyertya égett az asztalon, azon társainkra emlékeztetve, akik sajnos már nem lehettek jelen.

Iskolaérettség
Az iskolaválasztás, iskolakezdés izgalmas időszak mind a szülőnek, mind a gyermeknek, hiszen az iskoláskor egy új életkori
szakasz kezdetét jelenti. Lezárul az óvodás
korszak, a gyermeknek új feladatai, kötelességei lesznek. Fontos szem előtt tartani,
hogy egy gyermek fokozatosan válik iskolássá: az akaratlagos folyamatok fokozatosan
kerülnek előtérbe, egyre inkább tud uralkodni érzelmein, ösztönein, mozgásvágyán.
Nagyon fontos, hogy a gyermek örömmel
járjon iskolába, sikeresen vegye az akadályokat, alkalmazkodjon az új környezethez,
követelményekhez.
Az iskolaérettség összetett fogalom, a
gyermek egész személyiségének fejlettségét
foglalja magába. A gyermekeknek testileg,
pszichés és szociális szempontból egyaránt
alkalmasnak kell lennie az iskolai élet megkezdésére. Mint ahogy nincs két egyforma
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Megegyeztünk és ígéretet tettünk egymásnak, hogy ezentúl
évente találkozunk mert időnk véges, nincs további halogatásnak
helye. Köszönet minden megjelent osztálytársnak feledhetetlen
élmény volt ez a nap.

A kápolnásnyéki Általános iskolában 1966-ban végzett tanulók
50 éves osztálytalálkozóján készült csoportkép 2016 .November 12-én

felnőtt, úgy a gyerekek is eltérő képességekkel rendelkeznek.
Testi érettség: optimális testi fejlettség
és egészségi állapot, idegrendszer megfelelő
érettsége.
Pszichés érettség: értelmi érettség, érzelmi–indulati élet érettsége, beszédkészség, feladattudat, monotónia tűrés, érdeklődés, motiváltság.
Szociális érettség: alkalmazkodás és
beilleszkedés készsége, szabálytudat, közösség igénye, együttműködés képessége,
kapcsolatkötés képessége, felnőtt irányításának elfogadása, önkiszolgálás, bizonyos
fokú önállóság.
Amennyiben szülőként Ön vagy az
óvodapedagógus bizonytalan abban, hogy
menjen-e iskolába a gyermek, forduljanak a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézményéhez bizalommal annak
érdekében, hogy a gyermek ne szorongva
lépje át az iskola kapuját, hanem mint egy
érdeklődő, nyitott, tudásra szomjas kisdiák.
Az iskolaérettség megállapítása után a
következő lépés, hogy hogyan válasszunk
iskolát. A legmeghatározóbb tényező a gyermek személyisége, képességei. Fontos, hogy

milyen a tanító néni személyisége, szimpatikus-e gyermekünk számára, hiszen az
elkövetkezendő 4 évben a hétköznapok nagy
részét vele fogja eltölteni. Meghatározó
lehet az osztálylétszám, hiszen alacsonyabb
osztálylétszámnál több figyelem juthat egy
gyermekre. Fontos a tanítási módszer is,
hogy milyen ütemben haladnak, vajon bírja-e ezt gyermekünk.
Az önbizalom alakulásában nagyon nagy
szerepe van a teljesítményhez kapcsolódó
sikerélménynek, melyet először az iskolai
teljesítménye során tanul meg a gyermek.
Meghatározó lehet még az iskolaválasztásnál a földrajzi közelség, hiszen a gyermek
ebbe az intézménybe fog járni az elkövetkezendő 8 évben!
Nagyon fontos, hogy az iskolába lépés
örömteli esemény legyen a gyermeknek,
mert az első napok élménye meghatározó
lesz számára hosszú távon is.
Elérhetőségeink:
Cím:
2483 Gárdony, Kossuth u. 19.
Tel.:
22/589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Közvilágítási hibabejelentés

Kérjük, hogy a közvilágítási hibákat, problémákat az alábbi elérhetőségeken jelentsék be!
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
			
Mobiltelefonról			
06-80-533-533
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Törjék Zoltán: 22/574-100/111 vagy 70/6845856

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

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

KÉRJEN KALKULÁCIÓT!

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán · kistermelő

Küldje el SMS-ben a NYUGDÍJ szót, visszahívom!

2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: 06-30/369-4446

Hagyományos módon érlelt füstölt áruk
Minden, ami biztosítás!

Füstölt csont 700, -

Füstölt kolbás 2000,-

Első csülök 1200,-

Fehér szalámi 2200,-

Hátsó csülök1400,-

Paprikás szalámi 2200,-

Füstölt császárvég 1400,-

Mangalica sonka 2500,-

Kenyér szalonna 1400,-

mangalica lapocka 2500,-

- Egészségpénztár (20% kedvezmény a gyógyszerek árából)

Kolozsvári szalonna 2100,-

Mangalica szalonna 2200,-

- Lakásbiztosítás egyénre szabott módozatokkal, akár 65% kedvezménnyel!

Darabolt comb 2300,-

Mangalica kolbász 2500,-

Darabolt lapocka 2300,-

Toros csomag 1200,-

Irodák: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.

Felsál sonka 2500,-

Sütő kolbász 1400,-

Tel.: 30/502-7517

Angol szalonna 2500,-

Disznósajt 1700,-

Füstölt tarja,-

Töpörtyű 2400,-

- 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

Szabó Ferenc
Képviseletvezető
8060 Mór, Deák F. út 26

20/225-4300

Zsír 700,- + doboz

Judit virág - és ajándékbolt

Dr Dénes Annamária
Esküvőre, névnapra, szülinapra virágcsokrok,
cserepes virágok, ajándéktárgyak!
Koszorúk, sírcsokrok rendelhetők
temetésre, szállítással!
Széles választékkal várok minden
kedves vásárlót!
Pázmánd Széchenyi út 21. (Temető mellett)
Telefon: 06-20-348-4068 vagy 22- 463-678
Nyitvatartás:
Hétköznap: 8.00 – 18.00
Szombaton: 8.00 – 17.00
Vasárnap: 8.00 – 12.00

rehabilitációs szakorvos magánrendelése
2017. január közepétől elérhető
a velencei rendelőintézetben:
mozgásszervi panaszok kezelése
balesetek/műtétek/stroke/
amputáció utáni rehabilitáció
gyógyászati segédeszközzel
való ellátás
egészségmegőrzés
tanácsadás

