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Bemutatkozik
Kápolnásnyék
jegyzője –
Szabóné Ánosi
Ildikó
Kérlek, mutatkozz be pár szóban!
- Szabóné Ánosi Ildikó vagyok, születésem óta - kisebb megszakítással
- Kápolnásnyéken élek családommal.
Férjemmel két lányt neveltünk fel, akik
az egyetem, főiskola elvégzés óta már
önálló életet élnek.
Mesélj az életutadról! Hol kezdted a
pályád?
- Érettségi után, 1982 augusztusában
kezdtem dolgozni a pázmándi Kempelen
Farkas Általános Iskolában tanítónőként, és levelező tagozaton szereztem
diplomát a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán. Nagyon szerettem gyerekekkel
foglalkozni, igazi kihívás volt minden
nap, amit nevelésükkel, oktatásukkal
tölthettem. Nagyon sok sikerélményt
szereztem a velük eltöltött idő alatt, és
rengeteg szeretetet kaptam. 1997-ben
kerültem a kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol napközis tanítóként dolgoztam. Igyekeztem
szívvel-lélekkel végezni ezt a feladatot
is, de ez nem elégített ki teljes mértékben, hiányzott az igazi oktató-nevelő
munka kihívása. Szerettem volna egy
újabb képzettséget szerezni és a pályamódosítás lehetősége is megfordult
a fejemben. Az élet megoldotta ezt a
dilemmát, mivel lehetőséget kaptam a
Kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatalban egy gyámügyi-, szociális ügyintézői
munkakör betöltésére.
Hogyan kerültél a közigazgatásba?
- 2000. március 1-jén kezdtem dolgozni
a Kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatalban. A közigazgatásról akkor még nem
sokat tudtam, hiszen teljesen más területen dolgoztam, de nyitott voltam a
kihívásokra. Gyámügyi ügyintézőként
végeztem feladataimat és szép lassan
megismertem az önkormányzati igazgatás több területét is. Időközben elvégeztem a Corvinus Egyetem igazgatásszervező karát. Tanulmányaim során
nagyon sok elméleti tudást szereztem a
közigazgatás minden területéről, azon-

ban az igazi, gyakorlati ismereteket
akkori kollégáimtól, vezetőimtől kaptam. 2003-ban igazgatási irodavezetői
megbízást kaptam. Az iroda mindennapi munkájának irányítása mellett a
jegyző helyettesítése is a feladataim
közé tartozott. 2013-ban kineveztek a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzőjévé. A munka több lett,
hiszen 3 település önkormányzatának,
lakosságának ügyeit kellett megoldani
a közigazgatás és a jogszabályok folyamatosan változó világában.
Mi motivált, mikor úgy döntöttél aljegyzőként megpályázod a jegyzői pozíciót?
- Amikor Dornyi Sándor jegyző úr (akitől
szakmailag sokat tanultam) távozott a
Hivataltól, úgy gondoltam, hogy elég
régóta dolgozom már a közigazgatásban, jól ismerem a kollégákat, valamint
azokat a mechanizmusokat is, melyek
révén a hivatal jól működhet. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a
jegyzői munkakör rendkívül széleskörű és összetett. A jegyző alapvetően
az egész önkormányzat eredményes,
törvényes munkájáért felel, feladatát a
köz szolgálatában, hatékonyan kell megoldania megfelelő lojalitás és fegyelmezettség mellett. Fontosnak tartom,
hogy a vezetők közt jó munkakapcsolat
alakuljon ki, tudják elfogadni egymás
munkamódszerét, habitusát, vezetési stílusát, elképzeléseit. Aljegyzőként
megismertem mindegyik önkormányzat
erősségeit, esetleges gondjait, a Közös
Hivatal mindhárom polgármesterének
munkamódszereit, személyiségét, és a
képviselő-testületekkel is jó viszonyom
alakult ki az évek során, ezért úgy gondoltam, ez a jó munkakapcsolat a továbbiakban is folytatódhat, csak más
szerepkörben.
Az elmúlt években igyekeztem folyamatosan képezni magam, alapos
szakmai tudásra szert tenni, azonban
így is nagy kihívásnak tekintem a jegyzői
pozíciót. Ez az önkormányzati munka,
hivatás szakmailag a legváltozatosabb
feladatokat foglalja magába. Közigazgatási jogi, polgári jogi és nem ritkán alkotmányjogi kérdéseket, melyek garantálják a szakmai sokszínűséget. Számomra
mindig alapvető fontosságú szempont
volt, hogy a munka, amit végzek hasznossága mellett szakmailag érdekes és
változatos legyen. Úgy gondolom, hogy
mindaz a tapasztalat, amit az évek alatt

összegyűjtöttem és mindaz a tudás, amit
a tanulmányaim alatt szereztem, erősíti
azt az érzésemet, hogy sokaknak hasznos az a munka, amit végzek, én pedig
örömömet lelem benne.
Szerinted milyen a hivatal működése,
milyen a kollégákkal való viszonyod?
- Egy alapjaiban jól működő és szakmailag is felkészült hivatalt veszek át. A kollégáim minden szakterületen speciális
szakismerettel rendelkeznek, amellyel
segíteni tudják mind a hivatal, mind
az én munkám. Természetesem a még
jó működés is tovább optimalizálható.
Fontosnak tartom a folyamatos kommunikációt mind a vezetők, mind a kollégák
irányában, ami véleményem szerint a
hatékony munkavégzés egyik alappillére. Arra törekszem, hogy a szakszerű,
gazdaságos és hatékony feladatellátás
irányába további lépéseket tegyünk.
Kollégáim nagy részével évek óta együtt
dolgozunk, és az eltelt idő alatt mindenkivel jó kapcsolatom alakult ki mind a
munka, mind a személyes, magánélet
területén. Gondjaikkal, problémáikkal
eddig is bizalommal fordulhattak hozzám, és igyekeztünk együtt megtalálni
a megoldást. Ez ezután sem fog megváltozni.
Mi a legfontosabb számodra a falu
életében?
- Úgy gondolom a legfontosabb, hogy
a település folyamatosan fejlődjön,
szépüljön, a lakosság életszínvonala és a
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szolgáltatások minősége emelkedjen, és
Kápolnásnyék valóban az ország legboldogabb, legélhetőbb települése legyen.
Podhorszki István polgármester úrral
történt beszélgetéseink során kiderült
számomra, hogy mindkettőnknek ugyanazok a fontosak a település életében.
Legfontosabb célunk, hogy a település
élhetővé, vonzóvá, fenntarthatóvá váljon
és jól működő legyen a lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével.
Ezért igyekszünk is mindent megtenni,
de be kell látni, hogy nem megy minden
egyszerre. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, hogy hogyan tudnánk
újabb bevételre szert tenni, hogy még
egy utcát, még egy járdát felújítsunk,
infrastruktúrát fejlesszünk, bölcsődét
építsünk…
Ha kívánhatnál, mi lenne az, ami megvalósuljon Kápolnásnyéken?
- Jó lenne, ha a település igazi közösségként működhetne, ahol ugyan vannak viták, eltérő vélemények, elképzelések, de
mindenkit ugyanaz a cél vezérel. Mind a
képviselő-testület, mind a hivatal munkatársai a faluért, a lakosságért dolgoznak. Ez nem minden esetben könnyű,
sok bírálat ér bennünket, ami nem mindig felel meg a valóságnak. Ha a lakosság
közvetlenül bennünket keresne meg a
problémáival, kérdéseivel, sok félreértés
elkerülhető lenne. Erre nagyon jó fórum
a falugyűlés, a közmeghallgatás, a képviselői fogadóóra, ahol sajnos kevés helyi
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lakossal találkozunk, így nem értesülünk
közvetlenül sem a gondokról, sem a jó
dolgokról.
Jó lenne, ha több kisebb közösség, civil
szervezet is működne a településen, akik
segítségével több olyan rendezvényt is
tudnánk szervezni, ami a közösségépítést szolgálná. Jó látni, hogy egyre több
család, gyermek vesz részt a közösségi
programokon: Húsvéti rendezvény, Gyereknap, Mihály nap. Ha a kisebb közösségekkel együtt tudnánk gondolkodni,
ötletelni, összefogással sikerülne még
több, vonzó, színvonalas közösségfejlesztő-, építő programot megvalósítani.
Mivel töltöd szívesen a szabadidőd?
- Legfontosabb és legértékesebb számomra a családommal és a barátokkal
töltött idő. Tudom, hogy a munkám miatt
nem mindig jut rájuk elegendő idő, de
toleránsak és megértik, hogy számomra
ez nem csak „egy napi 8 órás” munka,
hanem annál sokkal több. Ezúton is köszönöm a türelmüket, valamint azt, hogy
mindig mellettem álltak.
Szabadidőmben legszívesebben olvasok, ez az, ami igazán kikapcsol. Minden
műfajt szeretek, legfőképpen a történelmi és a kalandregényeket. Kedvenc
könyveim időről időre újra elolvasom,
mert mindig felfedezek bennük valami
újabb gondolatot, mondanivalót. Szívesen tevékenykedek az otthoni veteményes és virágos kertben is, bár erre

egyre kevesebb idő jut.
Gondoltad valaha, hogy tanítónőből
szülőfalud jegyzője leszel?
- Akik ismernek, tudják, hogy soha nem
voltam karrierista személyiség, mindig
kielégített az a munka, amit éppen végeztem, és azt igyekeztem a lehető legjobban csinálni. Soha nem fordult meg
a fejemben, hogy jegyző legyek, pedig
végzettségem, szakmai tapasztalatom
alapján lehettem volna. Szerencsésnek
tartom magam, mivel soha nem kellett
egy-egy pozícióért harcba szállnom, valahogy mégis úgy alakult, hogy egyre
feljebb kerültem a ranglétrán, mivel
vezetőim elismerték a munkám, és teljesítményem valamint hivatástudatom
alapján ítéltek meg.
Ezúton köszönöm Podhorszki István,
Kurcz Mária és Wagner Péter polgármesterek, valamint a képviselő-testületek
bizalmát, amit mindennapi munkavégzésemmel igyekszem megszolgálni.
Kérem a lakosságot, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék munkámat,
problémáikkal pedig forduljanak hozzám
bizalommal. A hivatal vezetőjeként arra
fogok törekedni, hogy felelősséggel dolgozó munkatársaim révén az ügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása a lakosság érdekeinek megfelelően,
méltányosan és jogszerűen történjenek.
Istvánovits Renáta

Kedves Kápolnásnyékiek
Örömmel tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az Ercsi út környékére tervezett híd még az idei évben megvalósításra kerül.
A pénzügyi források és az engedélyek is rendelkezésre állnak, azonban a kivitelezők kapcsán az a probléma merült fel,
hogy legkorábban augusztusi kezdéssel tudtunk partnert találni a beruházásra, építkezésre.
Ennek értelmében a lakosság türelmét kérjük az ügy kapcsán!

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt években az Önkormányzat átvállalta a Fő utca és az Országút
közterületének teljes körű gondozását a
település központjának egységes megjelenése érdekében. Azonban az utóbbi
időszakban a kapacitás problémák és a

munkaerőhiány következtében a jövőben már nem tudja az Önkormányzat
vállalni ezt a feladatot.
Ennek értelmében arra szeretnénk
kérni az érintett lakókat, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve
– a többi, más területen élő lakókhoz
hasonlóan – maguk járjanak el az ingatlanuk előtti járdaszakasz, zöldterület,
illetőleg az úttestig terjedő teljes terület

rendben tartásért.
Amennyiben ezt a kötelezettséget
a jövőben nem tudja ellátni, kérnénk,
hogy jelentkezzen az Önkormányzatnál,
hogy konstruktív megoldást találjunk ki
a probléma kezelésére.
Bízunk a lakosság együttműködésében
és segítségében!
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Önkormányzati Hírek
A Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március
12-ei ülésén döntött arról, hogy a Rákóczi
utca 249/3 hrsz-ú ingatlant megvásárolja. A Rákóczi Ferenc utcában már korábban megtörténtek a kisajátítások, ennek
az egyetlen ingatlannak a tulajdonosa
nem egyezett bele annak idején a telekrésze átadásába. A mostani tulajdonosokkal sikerült megegyezni az értékbecslő által meghatározott, 420.000 Ft-os
árban. Erre azért volt szükség, mert az
említett terület beleesik a szennyvízcsatorna nyomvonalába, és a beruházás
csak így valósulhat meg.
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában 2018. március 1-től betöltésre
került egy addig üres óvónői státusz,
ezért az óvoda 2018. évi költségvetésében fedezetet kellett biztosítani a bérre és járulékaira A képviselő-testület
elfogadta az óvoda költségvetésének
módosítását, mely szerint a személyi juttatások előirányzatára 2.205.441 Ft-ot,
a munkaadókat terhelő járulékokra
419.636 Ft-ot átcsoportosít a felújítások
kiemelt előirányzata terhére.
A Képviselő-testület Kápolnásnyék
„Olajtelep” 0104/18 és 0104/10 hrsz
utcák által határolt ingatlanok szennyvízelvezetés kiépítésének tervezési díjára
400.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosított
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére.
A Képviselők módosították a Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, tekintettel arra, hogy Dornyi
Sándor jegyző közszolgálati jogviszonya
2018. március 31-ei hatállyal megszűnt
a Közös Önkormányzati Hivatalnál. A
Képviselő-testület a közös megegyezés
megállapodásában rögzített személyi
juttatásra 6.600.000 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékra 1.287.000 Ft előirányzatot biztosított az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének szabad tartaléka
terhére.
A képviselő-testület március 12-ei
zárt ülésén megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.
2018. március 26-ai ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy kártérítési igénnyel kíván élni az önkormány-

zat tulajdonában lévő, Kápolnásnyék Fő
utca 29. szám alatti, a Gasztro-Nomia
KFT által bérelt ingatlanban bekövetkezett tűzkár esemény miatt a bérlővel
szemben. A kártérítési igény összege
az igazságügyi mérnökszakértői véleményben meghatározott 27.800.000 Ft,
továbbá 135.000 Ft szakértői költség.
A kápolnásnyéki műfüves pálya
felújítása tárgyában beszerzési eljárást indított a Képviselő-testület, és
kiválasztotta az ajánlattételre felkért
cégeket. A beruházásra 6.640.000 Ft
összegű fejlesztési támogatást nyert
az önkormányzat, melyet 2.200.000 Ft
önrésszel egészít ki.
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.
A becsült érték alapján a terv szerint az
idei évben a Vasvári utca víz- és szennyvíz, valamint a Rákóczi utca szennyvíz
csatorna hálózat kiépítése kapcsán szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A Képviselő-testület – figyelemmel
a vonatkozó miniszteri rendeletre –
meghatározta a 2018/2019. nevelési
évre vonatkozóan az óvodai beíratás
időpontját az alábbiak szerint: - 2018.
május 7-én (hétfő) és 8-án (kedd) és
9-én (szerda) 08.00 - 16.00 óra között
az óvoda épületében.
A Képviselő-testület tulajdonosi
jogkörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben biztosított jogkörében hozzájárult
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséhez,
mely szerint az iskola új telephellyel
bővülne a pázmándi Kempelen Farkas
Általános Iskola, és a gárdonyi Gárdonyi
Géza Általános Iskola épületében, ahol
zeneművészeti ág indul.
A Képviselők elfogadták a Kápolnásnyék község közigazgatási területén a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését végző Liquid Porter Kommunális Szolgáltató Kft. 2017.
évre vonatkozó, 1 m3-re vetített részletes költségelszámolását.
A Képviselők támogatták a kápolnásnyéki 36/5. helyrajzi szám alatt felvett,
a valóságban: Kápolnásnyék, Bethlen

Gábor utca 15. szám alatt található,
2.367 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megjelölésű belterületi ingatlan
haszonkölcsönbe vételét.
A képviselő-testület 2018. április 18ai soros ülésén hozzájárulását adta az
önkormányzat tulajdonát képező Kápolnásnyék 1101/17 hrsz-ú és Zipszer
Gábor és Herman Alexandra 1/2 – 1/2
tulajdoni hányadát képező Kápolnásnyék 1101/16 hrsz-ú ingatlanok cseréjéhez. Mivel a csere az önkormányzat
érdeke, ezért 2018. évi költségvetési
tartaléka terhére fedezetet biztosított
a képviselő-testület az ingatlanok cseréjével kapcsolatos költségekre.
A képviselők Váncsa Krisztina pályázatát javasolták elfogadásra a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására.
A Képviselő-testület kiválasztotta a
nyertes ajánlattévőt a Greenturf Sport
Kft. személyében a Kápolnásnyék 492
hrsz. alatt található 968 m2, 22X44 m
műfüves sportpálya felújítására. A pálya
június 31-ig el is készül.
A Képviselő-testület közbeszerzési
eljárást indított a „Kápolnásnyék Rákóczi
Ferenc utcai szennyvízhálózat bővítése, és Vasvári Pál utcai ivóvízvezeték
és szennyvízhálózat bővítése vállalkozási szerződés keretében” beruházás
megvalósítása tárgyában. Az eljárást
megindító felhívást 5 szervezet részére
küldte meg a testület.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti
lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására. Nyertes pályázat esetén
a lakosságnak valamennyivel olcsóbb
lesz a vízdíja.
A képviselők a település belterületi útjainak karbantartására bruttó
1.746.528 Ft pótelőirányzatot biztosítottak az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére.
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
óvodavezetőjének megbízatása 2018.
június 30-án lejár, ezért a Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
pályázatot írt ki az Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezető) beosztásának ellátására.
Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének működéséhez a Képviselő-testület 100.000 Ft egyszeri támogatást biztosított.
A Képviselő-testülete 2018. 04. 27-i
rendkívüli ülésén megtárgyalta és elfogadta a társadalmi és civil szervezetek
2017. évi támogatásáról szóló elszámolást, egyúttal döntött a pályázó szervezetek 2018.évi támogatásáról az alábbiak
szerint:
Támogatott szervezet megnevezése
Támogatási összeg
Református Egyházközség 150.000 Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub 150.000 Ft
Római Katolikus Plébánia 150.000 Ft
Vörösmarty Se 1.300.000 Ft
Barátság Nyugdíjasklub 150.000 Ft
Skorpió P-ÖTE 500.000 Ft
Tóparti Sport Club 100.000 Ft

•
•
•
•
•
•
•

népi játékok
zsonglőr játszóház
nemezelés,
bőrmegmunkálás
íjászat
rekeszvár építés
légvár
trambulin

2018/május

Összesen: 2.500.000 Ft
Képviselő-testülete megtárgyalta az
Újpest Sport Club Lakóterületi Sportegyesület kérelmét, és úgy döntött, hogy
részükre 3 napra bérbe adja a kápolnásnyéki műfüves sportpályát 40.000 Ft-ért.
A képviselők megtárgyalták a Vörösmarty Mihály Sportegyesület kérelmét
megtárgyalta, és úgy határoztak, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Kápolnásnyék, Fő u. 28. szám alatti műfüves
sportpályát 300 óra időkeret erejéig az
utánpótlás csapatok edzéseinek megtartására az Egyesület részére bérbe adja. A
bérleti szerződés 2018. 05. 01-től 2018.
09. 30-ig terjedő határozott időre szól,
a bérleti díj összegét 4.000 Ft/óra ös�szegben határozták meg.
A Képviselő-testület megtárgyalta
Velence Sportegyesület kérelmét, és úgy
döntött, hogy részükre 2018. 07. 02. és
2018. 07. 06. között a kápolnásnyéki művelődési ház nagytermét és a műfüves

5

sportpályát mindösszesen 100.000 Ft-ért
bérbe adja.
A Képviselő-testület 15.000.000 Ft
összegű fejlesztési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
döntött. A támogatást a Kápolnásnyék,
Kutas sor (401 hrsz), Táncsics Mihály utca
(368 hrsz) és a Bem utca (197 hrsz) járdafelújítására igényli az önkormányzat.
A Képviselők 200.000 Ft egyszeri
támogatást biztosítottak a Pázmándi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület2018. évi
működéséhez.
A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt, hogy a Kápolnásnyék-Pázmánd kerékpárút nyomvonalát
érintő területek vonatkozásban Helyi
Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét módosítja, a megépülő kerékpárút
nyomvonalát a településrendezési eszközök módosítása során feltünteti.
Podhorszki István
polgármester
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Óvodai élet
Egészségnap a
Kápolnásnyéki
Napsugár
Óvodában
Fogorvosnál az ovisok
Óvodánkban immár hagyománynak
tekinthető a minden évben megrendezésre kerülő egészségnap. A gyerekeknek igyekszünk megmutatni a
táplálkozás, a testmozgás, a pihenés, a
környezetünk védelmén keresztül, mit
és hogyan csináljanak. Az egészséges

életmódot a gyerekek mindennapjaiba
is igyekszünk beilleszteni, ez része a nevelésnek. Ennek a témahétnek az utolsó
napján a gyerekeket Dr. Gerhát Márta
fogszakorvos látta vendégül.
Az egészségnap keretében így a gyerekeknek lehetősége nyílt ellátogatni a
fogorvos nénihez, akinél megismerkedhettek a fogmosás helyes technikájával,
hogy miért is jó, ha fogat mosnak, illetve
megnézhették a fogorvosi rendelőt is,
ezzel is hozzásegítve a gyerekeket, hogy
egy kellemes emlékkép maradjon meg
számukra a fogorvosról.
A gyerekek láthatták a „láthatatlan
gonosztevőt” , aminek a kedvence a gye-

rekek tejfoga, ha nem ápolják helyesen.
Megmutatták nekik, a fogmosás helyes
technikáját, és legvégül a fogászati eszközökkel is megismerkedhettek.
A gyerekek végig érdeklődve, fürkésző tekintettel figyelték mindazt, amit
a doktor néni elmesélt nekik.
A doktor nő mosolyogva, nagyon
kedvesen fogadta az óvodásokat. Reméljük, hogy ez a nap kellemes élményt
hagyott a gyermekekben, élményekkel,
és sok hasznos információval térhettek
haza a fogorvos nénitől.
Budai Anett
óvodapedagógus

elfelejtsék a mindennapok rohanásait
és abban a rövidke időben csak arra
figyeljenek, ami számukra oly nagy
kincs, a gyermekükre. Éppen ezért
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy

a gyermekek szívesen vegyenek részt
az adott rövidke szereplésen. E nemes
napot hosszabb-rövidebb előkészületek
előzik meg, ahol a gyermekek elkészítik a szülőknek, nagyszülőknek szánt

Süni csoport

Anyák Napja a
Kápolnásnyéki
Napsugár
Óvodában
Május első vasárnapja. Az anyukák,
nagymamák, dédnagymamák életében ez az a bizonyos nap, amikor egy
kicsit megállhatnak, amikor csak rájuk
összpontosul minden figyelem, amikor övék minden elismerés és a soha
véget nem érő őszinte és tiszta szeretet. Minden évben igyekszünk ezt az
érzést bevarázsolni óvodánkba, akár
csak egy rövid időre is, de azt olyan
meghitt hangulatban, hogy a szülők
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ajándékokat, melyet természetesen
nagy örömmel és lelkesedéssel alkotnak, tudván, hogy kinek is szánják az
apró, ám annál nagyobb jelentőségű
ajándékot.
Azt hiszem, bátran állíthatjuk, hogy
idén a Maci csoportosok műsora igencsak felejthetetlen élményt hozott

mindenki számára. A számtalanszor
elismételt, igencsak jól megtanult mondókák, versikék, énekek egyszeriben
elfelejtődtek az első szereplés izgalmai
és meglepődései miatt. Talán nem is
kellett több ezen a napon. Igazán nagy
ajándék volt ez a legkisebbektől. A legértékesebb, amit adhattak, az, hogy
megmutatták kit szeretnek a legjob-

ban, ki a legnagyobb és legértékesebb
kincsük, és azt gondolom, hogy ehhez
nem kellett egyéb, csak megmutatni,
hogy kinek az ölében a legjobb és a
legbiztonságosabb.

„Ez a nap más,
mint a többi…”

a „nagyok” búcsújára, ezen a héten,
ezen a napon minden róluk szól. Nincs
is meghatóbb egy óvónő számára, mint
amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok
az évzárón. Három-négy év után sok-sok
emléket hagynak maguk után az iskolába menők, és gyakran visszasírjuk őket.
A ballagás napján, csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz
megállni.

Itt vagyunk
Meg ott vagyunk:
Tessék, meg-megállni.
Mint a fűben a madárKörülnéz, és messze száll.
Billegünk,
Ballagunk,
Mindent körbejárunk;
Itt vagyunk
Meg ott vagyunk:
Ez volt a mi házunk.
Megszerettünk
ÓvodaNem felejtünk el soha!

2018. május 26.-án búcsúznak a nagy
óvodások, a társaiktól, óvó néniktől,
dajka néniktől, az óvodától és a kedvenc játékaiktól. Óvodánkból ismét sok
kisgyermek indul el az iskolába és fejezi
be óvodás éveit. Mérföldkő ez nem csak
szülőként, de kisgyermekként is. Idézzük csak fel magunkban kedves Szülők,
Nagyszülők azt a pillanatot saját gyermekkorunkból, mikor először ülhettünk
be az iskolapadba.
Óvodánk nagy izgalommal készül

Útilapu került a
lábunkra
Szakmai munkaközösségünk megalakulása óta aktív szerepet vállal az óvoda
életében, hangsúlyossá téve a nevelői
közösség elköteleződét a szűkebb, illetve tágabb környezetünkhöz, amelynek
előnyeivel, problémáival nap, mint nap
találkozik minden itt élő ember. A közösségünk érzi, tudja, azért hogy környezeti értékeink sokáig fennmaradjanak,
a felmerülő környezetrombolások káros
hatásainak megoldása nem várhat a következő nemzedékre, míg gyermekeink
felnőnek. A munkát nekünk kell kezdeni
önmagunk szemléletének változásán
keresztül, a gyermekek felé közvetítve.
A tudásunk bővítése elengedhetetlen, ha tudni szeretnénk, milyen környezeti problémával állunk szemben,
amikor a gyermekek ismereteit bővítjük.
Tudásanyagunknak pontosnak, minden
részletre kiterjedőnek kell lenni a velük
való foglalkozás közben. A láthatatlan
mérleg egyik serpenyőjében mindig az

Óvodások ballagó-dala:
Billegünk,
Ballagunk,
Jó így körbejárni;

ismeretanyag átadása, a másikban a
pozitív érzelmek kapnak helyet minden
alkalommal. Munkánk alaptézise, hogy
az élő természetet minden eszközzel
közel kell vinni a gyermekekhez, mondanivalónkba beépítve olyan negatív
tapasztalatokat, emlékképeket, amelyek
később felnőtt korukban a környezet
iránti felelősségtudat formálásában
nagy szerepet kap.
Saját ismeretbázisunk fejlesztése
folyamatos kötelezettség a munkánk
folyamán. Ezt az alapkövetelményt célozta meg munkaközösségünk a ,,Szakmai nap” előadás sorozatával is. A nap
folyamán elsőként munkaközösségünk
tagjainak előadását hallgattuk meg, a
környezetünkben fellelhető ökokultúra
növény- madár-emlősök világáról. Ezt
követően túrázni indultunk, Velencére,
ismertebb nevén a Növényvédőbe, hivatalos formában: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi
Osztály és a Növény- és Talajvédelmi
Osztály velencei telephelyére látogattunk.
Megérkezésünk után Finy Péter a

Tóth - Asztalos Henrietta
óvodapedagógus
Maci csoport

Szűcsné Kozári Csilla

Földművelésügyi Osztály szakügyintézője adott tájékoztatást az idegenhonos
inváziós növény és állatfajokról. Elmondta veszélyeiket, elterjedésüket, képekkel
illusztrált előadásában bemutatta főbb
fajaikat. Láttuk az átokhínár, a kaukázusi medvetalp, a különböző rákfajok,
a halak közül az amurgéb, az emlősök
közül a mosómedve és a pézsmapocok
képét. Érdekes volt hallani az ember
közreműködésének jelentőségét ezekben a folyamatokban.
Ezt követően Molnár Szilárd szakügyintéző a növényegészségügy és a
zöldség-gyümölcs ellenőrzés folyamatait
ismertette, kiemelte a hatósági munkák
lényegét, folyamatait. A munkák sokszínűségéről, a szerteágazó ellenőrzési
területekről hallottunk előadásában.
Ismertette az élelmiszerbiztonság
kapcsán a növényvédőszerek hatásait, a
növényvédőszer használatot követő mezőgazdasági termékekből készült élelmiszerek, takarmányok fogyaszthatóságát,
a felhasználás esetleges korlátozásának
szabályait.
...folytatódik a 8. oldalon
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...folytatás a 7. oldalról

Havasné Tátrai Éva talajvédelmi szakügyintéző az intézmény talajvédelmi feladatairól beszélt. A termőföld védelméről, a talajhasználatról, a talajművelés
szakszerűségének fontosságáról tartott
képekkel illusztrált előadást. Láthattuk
a szél és víz erózió hatását, nyomait,
kártételét. A talajok kialakulásáról, a
termelés fenntarthatóságáról kaptunk
fontos információkat.
A látogatásunkat Kocsis László növényvédelmi szakügyintéző kalauzolásával a Növény- és Talajvédelmi Múzeumban fejeztük be. Megtudtuk, hogy
szinte egyedülálló az a szakanyag, amely
a kiállításon látható. Bemutatta a múltban használatos eszközöket, parcella
permetezőket, kézi eszközöket, láthattunk laboratóriumi műszereket. Érdekes

volt látni a rovargyűjteményeket vagy a
pókok kinőtt kültakaróinak gyűjteményét. A múzeum látogatás közben rövid
tájékoztatást hallottunk az intézmény 63
éves történetéről. Testközelből láttuk a
kiállított KA-26 permetező helikoptert is.
Értékes, nagy tudásanyaggal gyarapodtunk –e napon. Köszönünk mindent
vendéglátóinknak.
Végezetül álljanak itt dr. Stefanovits
Pál akadémikus gondolatai:
A talajvédelem tízparancsolata
• 1. Ne foglalj el a természettől több
és jobb földet, mint ami okvetlenül
szükséges!
• 2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja
a talajt a gondjaidra bízott területről!
• 3. Ne engedd, hogy a szél elhordja
a földet!

• 4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt!
• 5. Csak annyi trágyát vigyél a talajba,
amit a növény kíván!
• 6. Csak jó vízzel öntözz, anélkül, hogy
vízfelesleget okoznál!
• 7. Ne keverj a talajba olyan anyagot,
ami nem bomlik el benne, hacsak nem
javítási céllal teszed!
• 8. Ne vigyél a termőföldre mérgező
anyagot, ami tönkreteszi a talaj élővilágát!
• 9. A talaj termékenységét őrizd meg,
és ha lehet, növeld!
• 10. Ne feledd, hogy a talajon nem
csak állsz, hanem élsz is!
Kocsisné Dőri Julianna
Szakmai Munkaközösség Vezető
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Iskolai élet
Ahol érdemes jó
tanulónak lenni!
A hely, ahol érdemes jól tanulni! A
hely, ahol az életre tanítanak!
A hely, ahol jó diáknak lenni!
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola végzős gimnazista diákjai ballagását ünnepeltük május 6-án, Kápolnás-

nyéken. Immáron negyedik esztendeje
jutalmazza a község polgármestere,
Podhorszki István azon öt tanulót, akik
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
zárják tanulmányaikat. 100.000 Forinttal
támogatja a nevelőtestület által arra érdemesnek ítélt diákok továbbtanulását,
jövőbeni álmainak megvalósítását. Elmondása alapján számára fontos, hogy
a fiatalokat segítse, hiszen a jövő egy
fontos korszakához érkeztek a tanulók.
Valami most véget ért, de valójában

számukra minden most kezdődök el.
Ennek az új korszak elkezdésének lehetőségét teszi könnyebbé. A búcsúzók
megköszönték az iskola igazgatójának,
Marosánné dr. Gáti Gabriellának, hogy
a sok tudás mellett tanáraik az életre is
nevelték őket, mely napjainkban nagyon
fontos. Így a legszebb ajándékot vihetik magukkal Kápolnásnyékről: nyugodt
gyermekkort, szeretetteljes emlékeket,
jó alapokat.

Vörösmarty Mihály Emlékház
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca
31. Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30.
Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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Napsütötte
Toscana
Pár hónapja még csak terveztük az
utat, és izgalommal vártuk március 12-ét,
hogy iskolánk egy csoportja részt vehessen ezen a fantasztikus utazáson. Annyi
élményt, örömöt és csodás emléket, amit
ott szereztünk, szinte lehetetlen megfogalmazni. Látni a boldog arcokat, hogy az
indulás napján hajnali 4 órakor senki sem
a fáradtsággal van elfoglalva, hanem az
izgalommal, az valami felbecsülhetetlen
érzés. Indulásunk és utazásunk zökkenőmentes volt, Czakó Zsolt idegenvezetőnk
pedig gondoskodott a jó hangulatról, s
arról, hogy minél több információ birtokában térjünk majd haza.
Első napunk igazi kezdete Aquileia-ban kezdődött, amely a Római Birodalom egyik legfontosabb városa volt.
Sétáltunk az emlékek között, megnéztük
az ókeresztény bazilikát, mely világhírét
csodaszép mozaikjainak köszönheti. Ismét buszra szálltunk, s ezúttal az úti cél
Maranello volt, azaz a Ferrari múzeum.
Ámulattal néztük a legrégebbi és legújabb Ferrari modelleket, mindenki, aki
teheti egyszer lépjen be ebbe a múzeumba, teljesen leköti az embert, és óriási
élménnyel tölti fel. Este 18:30 környékén
indultunk el Montecatini Termébe, ahol
egész utunk során megszálltunk. A 3 csillagos szálloda kényelmessége, szépsége
mellett, a konyhájáról is híres. Nagyon
finom, ízletes háromfogásos vacsorákat
kaptunk minden este, reggelire pedig a
péksütemények, sonkák, sajtok és kávék
íze és illata varázsolt el minket. Első éjszaka senkinek sem kellett altató, a vacsora
után mindenki elég hamar nyugovóra

tért, várva a második nap izgalmait.
Keddi napunkat a „toszkán fővárosban” Firenzében töltöttük. Az időjárás
szerencsére kedvezett nekünk, az esőfelhők hamar elvonultak, és mi órákat
sétáltunk a csodavárosban. Néhányan
közülünk megtekintették a Santa Croce
templomot belülről is. A séta során megnéztük Dante szülőházát, illetve a Dómot.
Szabad programként mindenki kedvére
nézegethette a nevezetességeket, illetve
belekóstoltunk az olasz konyha ízvilágába. A régi kis sikátoros szűk utcák igazi
középkori élményt adtak át nekünk. Firenzei városnézésünket a Michelangelo
dombon fejeztük be, ahonnan az egész
város kilátását, panorámáját élvezhettük.
A hosszú nap után, este visszaérkeztünk
a szállásra, ahol meleg vacsorával vártak
minket. A vacsora után sokan kártyáztak,
beszélgettek, s igazi barátságok kötődtek.
Szerdán délelőtt meglátogattuk Luccát, Puccini szülővárosát, ahol megtekintettük a gyönyörű óváros sikátorait,
patinás palotáit és főterét. Ezután, szerintem mindenki legjobban várt élménye
következett. Ezúttal Pisa volt az úti cél,
ahol a román építészet gyönyörű épületeivel találkozhattunk. Megtekintve a
Pisai Ferde tornyot, mindenki állt, és csodálta ezt a hatalmas építményt. Páran el
sem hittük, hogy tényleg itt állunk előtte.
Ez egy leírhatatlan élmény volt, amitől
az embert a hideg is kirázta. Mindenki
fényképeket, videókat készített a Ferde
toronynál. A Ferde tornyon kívül, ami
tényleg csodás, megnéztük a Dómot,
amely belülről is egyaránt lenyűgöző
látványt nyújtott. A napnak itt még korántsem volt vége, hiszen a programból
nem maradhatott ki egy tengerparti séta
sem. Viarregio tengerpartján sétáltunk

a napsütésben. Igazi tavaszi időjárásunk
volt. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki feltűrt nadrágszárakkal futott a
tengerbe, eltekintve a kissé hideg víztől.
Ebben a 2 órában senkinek sem számított, hogy hány éves, mindenki ugyanúgy
szaladgált, s mindenki arcán a mosoly és
a boldogság látszódott. Készítettünk pár
videót a tengerparton, ahol egymással
beszélgettünk, és kérdeztük, ki, hogy érzi
magát. Mindenki egyaránt felelt: boldog!
Indulás előtt a homokos lábaink törölgetése közben mindenki azt mondta: „Na
igen, ezért megérte!”.
Este, mikor visszaértünk a szállásra, s
megvacsoráztunk, Zsolt, az idegenvezető
megmutatta nekünk Montecatini Termét
a fürdők városát. Ugyan a tetejére nem
tudtunk felmenni a siklóval, de páran
a gyalogutat is bevállaltuk volna. Este
későn tértünk vissza a szállásra.
Csütörtök reggel, mint minden reggel
közösen elfogyasztottuk a reggelinket,
kávéinkat, teáinkat. Ezután ismét buszra szálltunk és Sienaban álltunk meg
elsőként. Megtekintettük a Dómot,
a Keresztelő kápolnát, és a főteret. A
főtér egyszerűen csodálatos, és óriási
volt. Éttermek és bazárok vették körül,
s szintén sikátoros utcái nyíltak elénk.
Ezen a napon az időjárás szeles, esős, és
elég hűvös volt, de minket ez sem tántorított el. Siena után tettünk egy sétát
Monteriggioniban, ahol a várfalat körbejárva nagyon szép panorámát élvezhettünk. Ezután elutaztunk a „középkor
Manhattanjébe” San Gimignanoba, a
tornyok városába. Sétáltunk a középkori
utcákon, ahol a híres tornyok óriási látványa tárult elénk. Szabad programunk
eltöltése után, ismét a szállásunkra mentünk, ekkor már éhesen, várva a vacsorát.
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Ezen az estén már érződött, hogy még
nem akartunk hazamenni. Csomagolás
közben olyan rossz érzés fogott el, hiszen
ebben a pár napban mindenki csak a boldogsággal törődött. Persze igaz a mondás,
hogy mindenhol jó, de legjobb otthon, viszont Olaszország más. Nem mellesleg itt
olyan emberekkel voltunk, akikkel igazán
otthon is érezhettük magunkat.
Utolsó napunk is a finom reggelivel
kezdődött, már mindenki fáradt volt, a
mindennapi 4 óra alvást már észrevette
a szervezet, de a buszon ennek ellenére sem aludtunk túl sokat. Olaszországi
utunk utolsó pontja Bologna volt. Gyönyörű, és hatalmas. Sétáltunk, és néz-

tük az épületek, látnivalók sokaságát.
Megtaláltuk Európa legősibb egyetemét.
Bologna városközpontja máig épségben
őrzi középkori képét. Szabadprogramunkat kihasználva, volt, aki várost nézett, de
volt olyan, aki inkább megkóstolta a bolognai bolognait. A városnézést követően
hazaindultunk, s rövid pihenőkkel vettük
az utat Magyarország felé. Így utolsó nap
kihasználtuk, hogy a buszon van TV. Megnéztük a Magyar vándort és a Mamma
mia-t! Az utóbbinak a fiúk azért annyira
nem örültek, de titkon belül szerintem
élvezték, ahogy majdnem az egész lánysereg énekli az ABBA dalait. Éjfél után
megérkeztünk iskolánkhoz, ahol a szülők

vártak minket izgatottan.
Ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni
a kísérő tanároknak, a buszsofőröknek,
hogy épségben hazahoztak minket, Czakó
Zsolt idegenvezetőnek, hogy izgalmasabbá, és viccesebbé tette az utat, szüleinknek, hogy támogatták az álmainkat, s nem
utolsó sorban Valkai Lénárd tanár úrnak,
aki nélkül ez az út tényleg nem jöhetett
volna létre. Köszönjük a csodás hetet,
az élményeket, és az új barátságokat.
Reméljük utazunk még együtt, és sokáig
merítünk erőt a Napsütötte Toscana-ból.
A képekért külön köszönet Sebes
Ádám 9.ny osztályos tanulónak.
Végh Laura 11.b

A Magyar
Nemzeti Múzeum
országjáró
gömbsátra

nézték meg.
Így az eddigi 44 nyitva tartási nap
alatt a kiállítás 181 426 látogatót fogadott (a 2016-os székesfehérvári megjelenéssel pedig már 217 046-ot!).
A gömbsátrat az egyes helyszíneken külön-külön is csaknem annyian
látták, mint amennyi a legnépszerűbb
magyarországi múzeumok éves látogatói körének harmada. Az összes nyitva
tartási nappal számolva pedig csaknem
megduplázta a legnagyobb magyar múzeumok éves látogatószámát is.
A kiállítás idei helyszínei és időpontjai
2018
- Vác, február 22–27.
megnyitotta: Azbej Tristan, az üldözött
keresztények megsegítéséért felelős
helyettes államtitkár
- Békéscsaba, március 24–30.
megnyitotta: Erdős Norbert, Európa
parlamenti képviselő
- Kápolnásnyék, Halász-kastély
megnyitja: Schmidt Mária, első világháborús megemlékezések koordinálásáért
felelős kormánybiztos, a Terror Háza
főigazgatója
köszöntőt mond: L. Simon László, országgyűlési képviselő, író
- Zánka, Erzsébet-tábor,
megnyitja: egyeztetés alatt
A kiállítást a megnyitókon a városok
polgármesterei és Varga Benedek, a
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
vagy delegáltja is köszönti.
A jelenlegi kiállításunk igazi múzeumi
és közgyűjteményi együttműködésből
született: létrehozását segíti – a Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményei mellett

– az MNM balassagyarmati Palóc Múzeuma, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
az MMKM Elektrotechnikai Múzeuma,
a kecskeméti Katona József Múzeum.
Gyűjteményeikből önzetlenül kölcsönöztek: Horthy István, Lengyel Ágnes,
Lénárt László, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület-Helytörténeti Emlékház, Nagy György, Polgár Zoltán, Rezi
Kató Gábor, Szanka József és a Szügyi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
A kiállítás Inter arma Musae silent
című, kisebb egységét az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával egyetértésben hoztuk létre.
A belső vetítés filmanyagait Hanák
Gábor bocsátotta rendelkezésünkre.
Fontosnak éreztük, hogy az I. világháború 100. évfordulójára elkészült
virtuális digitális anyagokat, adatokat
és felületeket itt is elérhetővé tegyük.
Így a sátorban sok éves tudományos
munkáik eredményeinek felhasználásának nyilvános elérését támogatta
a kecskeméti Katona József Múzeum,
az Országos Széchényi Könyvtár, a HM
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft valamint a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyvtár és Levéltár.
Sajtókapcsolat:
sajtotobbesszamban@hnm.hu és sajto@hnm.hu
06 20/2203573
facebook.com/tobbesszamban/
KÉRJÜK, A TV-STÁBOK HOZZANAK MAGUKKAL LÁMPÁT, MERT A SÁTORBAN
ELÉG SÖTÉT VAN!

Kápolnásnyéken, a Halász-kastélyban a kiállítást 2018. június 9-én, 16
órakor Schmidt Mária, az első világháborús megemlékezések koordinálásáért
felelős kormánybiztos, a Terror Háza
főigazgatója nyitja meg.
Köszöntőt mond L. Simon László,
országgyűlési képviselő, író és Varga
Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója.
A házigazda Rodics Eszter, a Halász-kastély igazgatója.
A megnyitón közreműködnek: Szlotta
Judit, a Kossuth Rádió bemondója; Garamvölgyi Anett népdalénekes; † Cseh
Tamás.
A 2018-as első helyszínen, Vácott
29 466-an látták a kiállítást, Békéscsabán 6 nap alatt pedig 21 400-an jártak
a sátorban.
A tavalyi helyszíneken: Debrecenben, Kecskeméten, Karcagon, Győrben, Hódmezővásárhelyen és Egerben
hatalmas volt az érdeklődés. Egerben
6 nap alatt 37 500-an, Kecskeméten
31 200-an, Győrben szintén 6 nap alatt
26 200-an, Karcagon 14 740-en, Debrecenben pedig 9720-an voltak a sátorban.
Az első világháborús kiállítás 2016ban Székesfehérváron már bemutatkozott, akkor 5 nap alatt mintegy 35 ezren
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Újabb egyedi ötlet
Kápolnásnyéken
Nem mindennapi látványosságba botolhatnak azok, akik Kápolnásnyék felé
járnak. Reichenbach Máté helyi lakos
ötlete nyomán és kivitelezésében illetve az önkormányzat finanszírozásában
egy máris nagy sikernek örvendő – s a
Velencei-tó környékén egyedülálló – óriás felirattal gazdagodott a napokban a
település.
Máté a lakóhelye szépítésének egyik
oszlopos tagja, édesapjával, Reichenbach
Tiborral együtt. Számukra ez amiatt is
fontos, hogy a falu volt alpolgármestere,
néhai Reichenbachné Márti elképzeléseit megvalósítsák. Számos átdolgozott
éjszaka és rengeteg munkát követően
készült el a látványosság. Az elején a
készítő sem gondolta volna, hogy ennyi
szabadidőt vesz igénybe – köszönet ezúton is Papp Lászlónak a sok segítségért -,
de a legfontosabb, mikor elkészül valami
és láthatjuk, hogy mosolyt tud az csalni
az emberek arcára.
„Az idei évben is szerettünk volna
maradandót alkotni, újabb elemekkel színesíteni a falut, inspirálva a tóhoz érkező
turistákat, hogy látogassanak el hozzánk
is. Támogatok minden civil kezdeményezést, sőt kifejezettek örülök, mikor a lakosság az ötleteivel keres meg.” – mondja
Podhorszki István polgármester.
A felirat gyorsan népszerűvé vált: a
különböző közösségi oldalakon egyre
többször találunk olyan fotókat, amelyek
a felirat előtt készültek, úgyhogy bátran
kijelenthető, bevált a kezdeményezés.
Folytatás következik!
Istvánovits Renáta

Május 10. ünnep
volt nekünk!
40 éves lett a
Vörösmarty
Nyugdíjas Klub!
Sok ember volt tagja, de úgy gondolom, hogy hűségesek voltak, sok ideig
kitartottak együtt! Aki szereti a társaságot, szeret beszélgetni, szívesen megy
a klubba a társai közé. Sok mindent
megbeszélünk, egymástól is tanulunk.
Örömmel látom, hogy 70-80 éve-

sek, milyen csinosan, ízlésesen öltöznek.
Nem látszik a koruk! Szépkorúak!
Aki hosszú ideig, mondjuk 8-10-15
évig járt a klubba, csak azért marad ki,
mert az egészsége nem engedi vagy
eltávozik közülünk, de azért őket sem
feledjük. Emlegetjük, hogy milyen jó
volt, mikor közöttünk voltak!
Egy-egy szép kép, emlék beugrik és
ez nagyon jó! A társadalmi munkák, fák
ültetése a „Nagy hídnál”! Mályva bokrokat ültettünk a Fő utcán, sövényvágás
a Hősök terén, kétszer voltunk a Vörösmarty Emlékháznál a park ritkításánál!
Együtt voltunk! Viccelődtünk.

A munka vidámabban ment, ám
sokan szép csendesen kimaradtak és
itt hagytak bennünket, de emlékük itt
maradt! Horváth Istvánné Nusi és Hujber Józsi bácsi nemrég hagytak itt bennünket. Nyugodjanak békében!
Mi még itt vagyunk jelenleg is 22-en,
együtt. Van, aki 24 éve tagja a Klubnak,
van, aki 20 éve vagy ennél kevesebb. Ha
már egy hét kimarad, hiányzik a társaság
és ez nagyon jó! Sokáig legyen még így!
Kívánok mindenkinek nagyon jó
egészséget!
Vörösmarty Nyugdíjas Klub
Dömsödi Jánosné és a tagság
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Túl vagyunk az
ünneplésen!

Lázasan készültünk, nem akartunk
nagy felhajtást csak kötetlenül együtt
lenni a barátokkal, ismerősökkel. Sikerült! Laza kis műsort adtunk...
A régi klubtagok közül 5 fő nem fogadta el a meghívást. Sajnálhatják! De
akik elfogadták, azok nem bánták meg!
Nagyon szépen köszönjük a jelenlétet
Podhorszki István polgármester úrnak (az ajándékot is),
Szabóné Ánosi Ildikó újonnan megválasztott jegyző asszonynak,
Kupi László képviselő úrnak,
Szabó József képviselő úrnak,
Kovács Gábor képviselő úrnak,
Ballér István képviselő úrnak,
Vurczinger Zsuzsa képviselő asszonynak

2018/május

(a segítséget is külön)
Istvánovits Renátának (továbbá a meghívókat, emléklapokat, képeket).
Köszönöm, hogy Marosánné Dr. Gáti
Gabriella iskolánk igazgatója és Sinka
Ágnes óvodánk vezetője is velünk maradt. Nagyon köszönjük az óvodások
meglepetés műsorát, nagyon aranyosak
voltak, könnyeket csaltak a szemünkbe.
Az óvodapedagógusoknak is köszönet a
műsorért.
Végvári Balázsnak is köszönet a Vörösmarty versért és Pápai Judit felkészítő tanárnőnek is. Köszönjük a Barátság
Klubnak, hogy együtt voltunk, illetve a
szép és finom csokoládétortát. Reméljük, hogy lesz még sok ilyen alkalom,
hogy viszonozhatjuk!
Körünkben volt még az „Életet az
Éveknek” megyei szervezetétől: Greskó
Gáborné elnök asszony és Balogh Istvánné, Mezeti Istvánné, Rucskáné Molnár
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Katalin, Rubina Sándor.
Köszönöm volt tagjainknak is, hogy
közöttünk voltak, nagy boldogság volt
nekem, de mondhatom, hogy az egész
klubtagság szívélyesen fogadta a vendégeket!
Köszönjük Vurczinger Andrisnak a
két szép verset. Itt szeretném megköszönni klubtársaimnak az éneklést és a
két verset. Az énekkarunk, csak amatőr
tagokból állt, de ennyi tellett tőlünk.
Köszönöm mindenkinek a munkáját, a
kedves szavakat. Jó zenére, még táncoltunk is, jól éreztük magunkat. Minden
zökkenő mentesen zajlott le.
Következő program május 27-én a
GYEREKNAP!
Dömsödi Jánosné
Vörösmarty ny. Klub
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KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101

Podhorszki István - polgármester - 574100/111, 70/3823748
Szabóné Ánosi Ildikó - jegyző - 574-100/111,
70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó 574-100/111, 70/3801089
önkormányzati referens
Iktatás, önkormányzati ingatlanok bérletével
kapcsolatos feladatok
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit 574-100/118, 70/4274977
aljegyző
Testületi és bizottsági ülések előkészítése,
birtokvédelem
Oroszlán Tünde 574-100/112 igazgatási
ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok, kereskedelmi igazgatás
Wágner Lili 574-100/112, 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

Istvánovits Renáta 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 utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása.
Törjék Zoltán - 574-100/118; 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
Csurgó Mária 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
Bognár Dalma 574-100/113, pénzügyi ügyintéző
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a lakossági érdekek eredményesebb képviselete és a hatékonyabb információ áramlás érdekében felosztották egymás közt a település utcáit, így a településen élő minden polgár tudni fogja, hogy
problémájával, ötletével melyik képviselőt keresheti meg.
Farkas Károly
06 70/9775675

Kupi László
06 70/3823443

Kovács Gábor
06 70/3823077

Szabó József
06 70/9775685

Vurczinger Zsuzsanna Ballér István
06 70/4561566
06 20/9831187

Mátyás Király
Kutas sor
Kutas köz
Szent István
Táncsics M.
Arany J.
Hunyadi
Szent László
Ország
Pettend

Rózsa
Ibolya
Bartók
Gárdonyi
Tó
Iskola
Antal J.
Bem
Vasvári
Tulipán
Szegfű
Szív
Tompa M.
Rákóczi

Fő u. 1.-76.
Vándor
Kazinczi
Deák F.
Széchenyi
Géza
József A.
Németh L.
Erzsébet
Lehel
Kossuth
Liliom

Dózsa
Vörösmarty
Bethlen G.
Balassa
Szép Ilonka
Kiss
Tó
Semmelweis tér
Bajcsy-Zs.
Bágyom

Szent Gellért tér
Vízmű
Fő u. 99.-152.
Mikszáth
Jókai
Móra F.
Olaj-telep

Ady
Bogyó köz
Ercsi
Petőfi
Ipar
Fő u. 49.
Fő u. 78.-98.

Podhorszki István
polgármester

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden pénteken 9.15-10.00 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: horpacsine.krecs.erzsebet@fejer.gov.hu

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró
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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
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 – 11.00

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.

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 hónap második hétfője
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,
Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 15.00

Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
(ügyintézés csak személyesen, telefonon nem
elérhető)
Ügyfélfogadás: Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
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 szennyvíz 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

HUMÁN CSALÁD- 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
Családsegítő: 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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062
IRM-tel./fax: 22/2466, E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri
Hivatal)
Időpontja:
minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2018.06.11.
2018.07.09.
2018.08.13.
2018.09.10.
2018.10.08.
2018.11.12.
2018.12.10.

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

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

Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.-

Egyéb időpontban elérhetőség:

Füstölt kolbász 2000.Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.-

Zsír 700.- + doboz

Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott

06/20/320-99-19
112
Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

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

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

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 szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet:
Szfv. Prohászka u. 28.
-„UPC DIRECT” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV” ingyenes és extra digitális földi televíziós
szolgáltatás,
VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák VILLANYÓRA HELYEK
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése,
RIASZTÓSZERELÉS és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
www.gergelysat.hu

